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 *عبداهلل موحدی محب

 
 

 

 

 چكیده:
بندد   الدین علی محتشم کاشانی که به چکامۀ معروف عاشورایی خود شهره است، در فن شاعری و ترکیب کمال

جو بده بدازخوانی   و های پیش از خود است. در این جست هایی از آثار سرایندگان نسل جاودانش محصول زمینه

سازی کسب دانش شعر و مرثیده از سدوی ایدن شداعر آییندی اسدت،        اجمالی سه مورد که دارای ظرفیت زمینه

های هفتم و هشتم هجدری  نورالددین    اند از: موالنا حسن کاشی، عارف و شاعر سده شود که عبارت پرداخته می

 هدای هشدتم و نهدم هجدری       شددۀ سدده   حمزة بن علی معروف به آذری اسفراینی، صوفی شیعی کمترشدناخته 

وجدو   مذهب، مورخ و شاعر سدۀ ششم هجری. در پایان جست محمد بن علی بن سلیمان راوندی، نویسندۀ سنی

های حسن کاشدی و آذری اسدفراینی ناموجده     جویی محتشم از سروده ایم که گرچه بهره بدین نتیجه نزدیک شده

بند راوندی،در مرثیۀ سید فخرالدین عالءالدوله عربشاه را  از ترکیب نماید، احتمال تأثیرپذیری شاعر کاشانی نمی

توان از نظر دور انگاشت  بلکده بده مالحظدۀ تددمت بیشدتر، شداید دارای توجیده         در کنار دو مورد دیگر نمی

 تری هم باشد.  روشن

 اندی.بند، حسن کاشی، محتشم، آذری اسفراینی، محمد بن علی بن سلیمان رو ترکیب ها: کلیدواژه

                                                           
 دانشیار دانشگاه کاشان *

 (۸۱م )پپاپی نامه کاشان، شمارۀ ده پژوهش
 ۳۴د3۳، ص۸31۶ستان بهار و تاب
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 مقدمه
گماان   دهم و یازدهم را بیسرایندۀ نامدار سدۀ  ق(999)م الدین علی، محتشم کاشانی  موالنا کمال

ی آیینا آن چکامۀ شگفت بار ادبیاات    تأثیرچه شدت  ؛اند اش شناخته بند عاشورایی همه به ترکیب

کای از  نماناده اساتب باه قاول ی     وگو گفتقرون، چندان ژرف و درازآهنگ است که جایی برای 

باا   (ع)بند این شوریدۀ عاشورایی را بر دیوارهای صاحن کااظمین   که وقتی ترکیب ظریفان معاصر

اثاری کاه محتشام    »شت: ، در دفتر خاطرات سفر خود نوخط نستعلیق زیبای ایرانی مشاهده کرد

مُثنای )فرماناده سا اه قادسایه( یاا       تاأثیر بارهاا از   ،ژولیدۀ کاشی در سرزمین عراق بر جای نهاده

زیرا امروز فقط نام مثنی و نادر را در تواریخ خاود   ؛ها بیشتر بوده است جهانگیری مثل نادر در آن

طعن و لعن باه اجاداد خودشاان     و مستقیماً خوانیم اما مردم آن دیار، شعر محتشم را که رسماً می

وق وز به عیّخوانند: زان تشنگان هن بینند و می در پیشانی این بناها به خط جلی نستعلیق می ،است

 ب(02ا79: 5ج ش،7531)باستانی پاریزی،  «بیابان کربال فریاد العطش ز/ رسد می

تارین   پرآوازه بندی خود، دوازدهبند  محتشم با سرودن ترکیب»فضالی معاصر:  یکی از گفتۀ به

 ،سرای ادب فارسی بل جهان اسالم شد وببب به مقامی رسید که نه پیش از وی و نه پس از او مرثیه

گاوی   ،جهان بدان راه نیافته استببب بدون هیچ انکار در این هنری کار خود از هر جهت کسی در

سبقت از همۀ گویندگان قبل و بعد از خود ربوده است و هنوز هیچ شاعر توانا و نامادار مابهبی   

بر بناا  بناد  این ترکیبشناسیم که سرودۀ شیوای وی بدین پایه از تداول و ارج رسیده باشدب  را نمی

در خاواب، وی را گفات: چارا در مااتم     ( س)مشهور، آنگاه سروده شد که شاعر، حضرت زهارا 

عرفاات  به گفتاۀ صااحب   بناو  ب(73ا72 :ش7593، ناصری)سادات « ای ماندهفرزند من خاموش 
 او را ،را چنان گفته که اگر شعرش منحصار باه آن باشاد    (ع)محتشم مرثیه امام حسین: »العاشقین

 ب(5999 :7539، انی اصفهانی)بلی« کافی است

 لهئطرح مس. ۱

تاوان باه    مای  ،در ادب پارسای  ویاهه  بهمحتشم را  تأثیرتردید یکی از تجلیات برجستۀ این مایه  بی

پردازان پاس از   ی از سوی چکامهآیینبند بلند و  هایی دانست که به اقتفای آن، ترکیب شمار چکامه

دوحۀ تناور ادب فارسی، آذین بسته استب باالی بلند ها نظم آمده و در هر دوره با آن شتۀوی به ر

ق( 7070گوییم که قصائد بحرالعلاوم )م   از اثربخشی آن در ادب تازی عاشورایی سخن به درازا نمی

( با شروح فاراوان آن، خاود بار ایان     053ا052 :5ش، ج7599وف به اثنا عشریات )مدرس، معر

بناد   ی محتاوایی سارودۀ بحرالعلاوم بار ترکیاب     چه فارغ از فرادست ؛ای بسنده است سطورهمدعا م
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هاای ناورانی از سارودۀ محتشام،      چارای آن بزرگاوار در آن چکاماه   و چون اثرپبیری بی محشتم،

 محتشم سروده است:در آن درنگی روا داشتب برای نمونه  آشکارتر از آن است که بتوان

 هست از مالل اگرچه بری ذات ذوالجالل

 

 مالل یست بیاو در دل است و هیچ دلی ن 

 و بحر العلوم راست:  

 جااالال االلاااهُ فلااایس الحااازن  بال   اااه   

 

 لکااانال قلباااااً حاااواه حزنااااه جل اااال   

 (30: 7، جش7519کرمانی، نک: ) 

هاا کاه در وزن و امیاد و     یکی این است که شخصایت  ،ندا هایی که جملگی برآن جمله قولاز

رهنگای پیشاین   برخاساته از ف  تحرک جوامع دارای سهمی وافرند، هرکدام، خود نیاز برسااخته و  

بشری س رده استب در بحا  از   ۀاقتضای زمان و فرهنگ، پرداخته و به جامع هستند که آنان را به

بناد   بخش او در سااختن ترکیاب   خاصه الهام آموزی محتشم در کارگاه ادب و شعر، ی فنها زمینه

شاعران پایش از خاود    هایش از عاشورایی، سخن فراوان استب محتشم، خود نیز گاهی در سروده

هاایش   یا معاصرانش متواضعانه یاد کرده و شعر آنان را به ساتایش گرفتاه و آرزو کارده: ساروده    

 (ع)ازجمله در چکامۀ بلندی در مادح ماوالی متقیاان    ؛سرودۀ آنان را پیدا کند تأثیرقوت، سوز و 

 گفته است: 

 ام سویت این ابیات سست آورده و شرمنده

 

 زد جوهری قدر رخامزآنکه معلوم است ن 

 خواهم به یمن مدحتت پیدا شود لیک می 

 

 احتشاام  در کالم محتشم ای شااه گاردون   

 زور شاااعر کااااتبی، ساااوز کاااالم آذری 

 

 گرمی انفاس کاشی، حادّت ابان حساام    

 صنعت ابیات سلمان، حسن اقوال حسان  

 

 ت نظاام نظاااملابت گفتااار خواجااو، قاوّ   

 (725: 7522 ،)محتشم کاشانی 

ای جداگاناه   نوشاته  در و فرصاتی دیگار   در ،این شاعران ی محتشم ازیرهای اثرپب نهشرح گو

 اهللب شاء ؛ انه گردددهی و ارائ سامان ،وجو جستممکن است 

گلجااری،   الزم است بدانیم محتشم با شاعران زیادی چون خالصی، شاجاع کاشای، نضانفر   

اصفهانی،  فراوان داشته است )بلیانیهای شاعرانۀ  وببب مصاحبتای  هعلی کمر شیخنیرتی شیرازی، 

مصاااحبان محتشاام، ساارایندگانی افتخااار  زماارۀ(ب از 2211 و 5251، 5202، 0021، 7011: 7539

مانند: حسرتی کاشی، خصالی کاشی، صارفی   ؛اند شاعری خود داشتهشاگردی او را نیز در پروندۀ 

عضای از آناان شایفتگی    (ب ب5992 و 0533، 7510، 7000 :ساوجی و مالمجلسی صفاهانی )همان

الادین   روایات تقای   خصالی که بهمانند: موالنا  ؛اند نشان دادههای خود  در سروده ،خود را به استاد
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باا  ای  هدر مرثیا  ،گبرانده و پاس از رحلات او   بیشتر اوقات خود را با استاد و مرادش می ،کاشانی

 بند عاشورایی مراد خویش گفته است: نوردی ترکیب اشاره به جهان

 بدلش قاف تاا باه قااف    که نظم بی کو آن

 

 مشهور کائنات چو خورشید اناور اسات   

 سااااز مرثیاااۀ شااااه کاااربال کاااو نوحاااه 

 

 تر اسات  کز وی هزار داغ به هر دل فزون 

 هر دل که بود، ز آتش حرمان کباب شاد  

 

 هااا خااراب شااد تااا او برفاات، خانااۀ دل 

 (352ا355 :کاشان ، بخشش7532، )کاشانی 

 نا حسن کاشیموالمحتشم و 

شااعر و عاارف    ،بند عاشورایی خود، از موالنا حسن کاشی اند که محتشم در ترکیب کسانی بر آن

ی از جنااب  آیینخور از شاعران که شماری درالگو گرفته استب در این ،سدۀ هفتم و هشتم هجری

باه  چاه طبیعای اسات کاه      ؛تردیدی نیست ،اند پبیرفته تأثیرهای خود  مالحسن کاشی در سروده

ی، آیینا مالحظۀ مقام فضل و شایستگی ذاتی و نیز موقعیت سیاسی و تاریخی این عارف و شااعر  

الگویی شایساته پبیرفتاه و    همثاب هر شاعر والیی که او را شناخته، برابر روال معمول، جنابش را به

العلما، نقش ی وی سامان داده باشدب زیرا برابر گزارش ریاض آیینهایش را با الهام از اشعار  سروده

پایۀ نقش عالمۀ حلی و محقق کرکای اسات و    هم ،این شاعر برای توفیق حکومت شیعی در ایران

در گسترش فرهنگ شیعی و فراخوان مردم به گرایش باه ساوی تشایع بسایار برجساته       شسهم

اناد کاه هماو پایاه و مایاۀ       نمایدب بدین روی، مخالفان پیوسته با وی سر ستیز داشاته و بار آن   می

محمد اولجایتو باوده اسات    ولت صفوی یا دولت سلطانایش و گسترش حکومت شیعی در دپید

برتری و استواری شعر مالحسن با  دربارۀدولتشاه نیز داوری خود را  ب(523: 7ج ،ق7227 ،)افندی

 ،)سامرقندی  «کس به متانت و لطافت او سخن نگفته استببب هیچ: »ببباستاین عبارت ابراز داشته 

تاأثیر  ها به شااعرانی چناد کاه از شخصایت و سابک مالحسان        در تبکره ب(005 :0، جش7599

نویسان  ها تلقی شودب تبکره تواند یکی از آن محتشم هم می؛ روشنی اشاره شده است به ،اند پبیرفته

آزماایی   طباع مایۀ  ی این عارف سالک را دستبند واال  هفتکه نسخۀ اند  هشاعران زیادی را نام برد

حتی سر ماویی از  اند  هساخته و تو گویی نخواست (ع)ارادت به ساحت امیر مؤمنانخود در عرض 

مانناد محتشام وببب از ایان     او فراتر بسرایندب فیاض الهیجی، میرحیدر معمایی و نعمتی کاشانی باه 

، جوشاقانی  ناک: ( نیز سرایندگانی چون نیااز جوشاقانی )  27ا51 ش:7539کاشی،  :کناند ) دسته

و  075 :ابن حسام خوسفی )هماان  ،(520ا527ش: 7595 ،ی تونسی )نفیسیسلیم ،(99 :ش7590

از ای،  هگونا  باه  هام هریاک  ( 922 :و حرفی اصفهانی )همان (075 :نظام استرآبادی )همان (،520
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یی و جاو  بهاره اندب محتشم اعتاراف باه ایان     مسیر شاعری خود اثر پبیرفتهمولی حسن کاشی در 

 ونه آورده است: گ بدینای  هپیروی را خود در چکام

 ببین چنین که رسیده است از نعایم عطاا  

 

 بااه بلاابالن گلسااتان منقباات چااه نعاام   

 گویاان  الخصوص به سرخیل منقبات  علی 

 

 بهااا ز نااوک قلاام کااه ریختاای دُر جناات 

 لهجاه کاشای ماداح    فصیح بلبال خاوش   

 

 از او ریاااض ارم 7کااه بااود روضااۀ آماال 

 اگر به سر خفی بود اگار باه وجاه جلای     

 

 رقااام 0ها شد ز کلک نیب او صله برای 

 (723: ش7522 محتشم،)  (723ش،ص7522محتشم،)

معفاول  »د و نزلیااتی در بحار مضاارع ماثمن     موالنا حسن کاشای را قصاای  که شایان ذکر این

بناد عاشاورایی محتشام و دیگاران کاه       یعنی هماان بحار ترکیاب    ؛است« فاعالت مفاعیل فاعلن

 ؛هاای پاس از وی باشاد    های شااعرانۀ نسال   برای کارورزیای  هوار مایه و نسخه توانسته دست می

  هایی چون: نمونه

 ای دل بااه دام دیااو چرایاای تااو مبااتال   

 

 هاان  هاال     زین دامگه به داناۀ دیان آی،   

 پاارواز گاااه دانااۀ دیاان کاان، نااه دام دیااو 

 

 کاین امن با امان باود آن خاوف باا رجاا     

 (35 ش:7539کاشی، )  

 رتضی علی اسات م بیانْ خورشید آسمانِ

 

 جمشیددار ملک امان مرتضی علی اسات  

 مفتیّ چاار دفتار و قاضای شاش جهات      

 

 قران هفت قران مرتضی علی اسات  صاحب 

 (99 )همان: 

 فازا و جگرخاور اسات    دور س هر نصاه 

 

 پارور اسات   ناواز و زارکاش و سافله    ابله 

 نراله مشو باه ظااهر بااغ جهاان از آناک      

 

 مضمر استدر زیر هر گلیش، دو صد خار،  

 (17همان: ) 

 792 ،793 ،759 ،750 ،709 ،772 ،90 ،33 ،13 ،12، 15صفحات  ،و بدین منوال در دیوان کاشی

ها ابیاتی اسات   ملب طرفه آنکه در این سرودهیان تأوببب که همه در این بحر و وزن آمده است و شا

 بخش ابیات چکامۀ عاشورایی محتشم باشدب  تواند تداعی که می

 حسن کاشی:   مونه،برای ن

 ای روح قدس بر سر خااک رساول شاو   

 

 آن کااز شاارف خالصااۀ اوالد آدم اساات  

 محتشم کاشانی:  

 کنناد  جن و ملک بار آدمیاان نوحاه مای    

 

 

 گویااا عاازای اشاارف اوالد آدم اساات    

 



43 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ها  بازخوانی زمینه
 پیدایش و پیشینۀ

 بند محتشم ترکیب
 کاشانی

 
 
 
 
 

                                                                                                                                      43   

 حسن کاشی: 

 ای شاااه نیمااروز باازن باار ساا اه شااام   

 

 کز اهل شام سینۀ آن مااه، در هام اسات    

 محتشم کاشانی: 

 ن صبح تیاره بااز دمیاد از کجاا کاز او     ای

 

 کار جهان و خلق جهان جمله درهم اسات  

 حسن کاشی: 

 پاوش  گردون کبودجامه شاد و ماه سایاه   

 

 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 

ارورزی تواند ذهن را آماده کند که محتشم افزون بار کا   تدریج می مانند آن بهشده و موارد یاد

آور  ساوزناک و ناام  در سارودن چکاماۀ    ،بند بلندآوازۀ حسن کاشی در فن شاعری و اقتفای هفت

 های آن عارف سالک و دل سوخته الهام گرفته باشدب خود در وقایع عاشورا نیز از سروده

 آذری اسفراینیمحتشم و 

بند خود را تنها و تنها از شاعری از سدۀ هشتم و نهام   اصرار دارند که محتشم ساختار ترکیب برخی

زیسته، به نام نورالدین حمزة بن علای   هجری که بیش از یک قرن پیش از او در نواحی خراسان می

 ؛ چاه بناابر ادعاایی، او   5ق(، وام گرفته اسات 392اسفراینی معروف به آذری طوسی یا اسفراینی )م 

 بندی بدین سبک و سیاق در واقعۀ عاشورا بدین مطلع پرداخته است: نخستین کسی است که ترکیب

 ای دل حیااات ماااه محاارم حاارام شااد  

 

 

 آری حساب عمر در ایان ماه تماام شاد     

 باااز از فااراق آل نباای آب چشاام مااا     

 

 

 فاام شاد   چون خااک کاربال ز باال تیاره     

 (720: 7ش، ج7539)آذری اسفراینی،  

 ،هادایت نک: گزین و شاعری والیی بوده ) اسفراینی صوفی عزلت ها، آذری تبکرهبه گزارش 

قدمی راسخ داشته و در ایان عقیاده ساروده     ،( و در والی اهل بیت پیامبر)ص(27ا22 :ش7523

 است: 

 از خسااروان روی زمااین ننااگ آیاادم    

 

 تااا ماان گاادای حضاارت ساااقی کااوثرم  

 (292ا232 :7ج ،ش7539 ،بلیانی اصفهانی ؛5 :9ج ،ق7225، هرانیط) 

 ام کارده  2من تارک هناد و جیفاۀ چی اال    

 

 3خارم  باد بروت جونه به یاک جاو نمای    

 (510ا517: م7959؛ همو، 572ا522: 0، جش7599، سمرقندی؛ 739و  72 :ش7595، ی)نوای 
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آید که به پاس سرودن مرثیۀ سااالر شاهیدان، زماانی     ها چنین برمی از گزارش برخی از تبکره

، چناین روایات   نشاتر عشاق  هۀ صاحب رسالت)ص( قرار گرفته استب در تابکرۀ  موردعنایت وی

روندب چون پرساید، حضارت    است که کسی در رؤیا، پیامبر)ص( را دید که با یاران به جایی همی

ام سروده است و آن ایان   رود بنابر صلۀ شعری که بر مرثیۀ جگرگوشه فرمودند: به دیدن آذری می

 است:

 چون گ ال حساین  شود دل ما  سوراخ می

 

 هرجاااا کاااه ذکااار واقعاااۀ کاااربال رود 

 (37: 7ج ،ش7597، عاشقی؛ 722: 7ج ،ش7539)آذری اسفراینی،  

 بار اینکاه   ، مبنای البته با توجه به اینکه به گزارش دولتشاه که خود معاصار آذری باوده اسات   

 :0، ج7599 ،)سامرقندی  «دیوان شعر شیخ اسفراینی در زمان حیات او نیز در اقالیم شاهره باوده  »

نور ظهور شاهرت او  : »( و به گفتۀ امیر علیشیر نوایی دیگر معاصر آذری019: م7959؛ همو، 522

هاای آذری   یی محتشام از ساروده  جاو  بهاره احتماال   ،(733 :ش7595 ،)نوایی «بر اهل عالم تافته

و  هایی چند نیز میان مضاامین چکاماۀ عاشاورایی آذری    نماید و همگونی چندان دور از ذهن نمی

 آذری گفته است: ؛ برای نمونه،محتشم مشهود 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   

 (037 ش:7522) 

 و آذری راست:

 ساار آه از دمی که زد باه جفاا شامر خاک   

 

 باار بوسااه گاااه سااید مااا تیاا  آباادار     

 (723 ش:7539) 

 و محتشم راست:

 آه از دماای کااه لشااکر اعاادا نکاارد شاارم

 

 کردنااد رو بااه خیمااۀ ساالطان کااربال     

 (037ش: 7522) 

 همچنین آذری سروده است:

 آن دم چرا زمین و زماان سارنگون نشاد   

 

 خاااک ساایاه باار ساار گااردون دون نشااد 

 (723 ش:7539) 

 ه است:و محتشم سرود
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 کاش آن زمان سرادق گردون نگون شدی

 

 ساتون شادی   وین خرگاه بلندساتون بای    

 (037ش: 7522) 

لسانی شیرازی هم بهره  ها از شاعرانی چون ممکن است برابر گزارش بعضی از تبکرهمحتشم 

چون آن ومیازان و چناد  از  ،در این زمان ه( که نگارند5933 ش:7539اصفهانی،  )بلیانی برده باشد

م، اماا  محتار  نگاهی است ،که باشدای  هشده با هر پشتواننگاه یاد ،رویهر هی چندانی ندارد؛ بهآگا

 توجه قرار داد:موردجای داوری، مالحظاتی چند را  بهتوان  در اینجا می

صراحت باورپبیری  ، بهنگاران اگر این حقیقت در ذهن تبکره ،نخست آنکه به طبیعت حال ب7

سادگی از سر آن بگبرناد؛   سنجان از آن نافل بمانند و به جا که نکتهتا آن ماند داشت، پنهان نمی می

 پرداز عاشورایی بدین سبک و سیاق بوده باشدب که وی نخستین چامهآن ویهه به

بناد   پابیری محتشام از مالحسان کاشای حتای در سارودن ترکیاب       تأثیرهای روشن  رگه ب0

 شاره رفتبها ا از آنای  هاش وجود دارد که به پار عاشورایی

 الدین محمد بن سلیمان راوندی محتشم و نجم

اناد،   زیساته  ها پیش از تولد آذری و محتشم مای  گونه مرثیه را در آثار شاعرانی که قرن ما ساختار این

مثاباه   تاوان باه   کشادب مای   کنیم که ادعای پیشگامی آذری را به چالش می روشنی تمام مشاهده می به

بناد عاشاورایی، باه سارودۀ راونادی، مؤلا         در پرداخات ترکیاب   الگویی برای نوپردازی محتشم

ام  مبهب و متعلق به سدۀ ششم هجری و همشهری محتشم کاشانی که در جاایی یاادآور شاده    سنی

الدین ابوبکر محمد بن علی بن سلیمان راونادی   (، اشاره کردب نجم72ش: 7590)طباطبایی بیدگلی، 

عهد سلجوقی و از خادمان آستان ط رل ثانی، آخارین شااه   کار  مورخ، کاتب، شاعر، ورّاق و تبهیب

( باوده و کتااب خاود را در    751ش: 7595)لاین پاول،    ق( 392ا315سلجوقیان عراق و کردستان )

الدین ابوالفتح کیخسارو بان قلاج ارساالن سالجوقی )نفیسای،        دربار سلجوقیان روم و به نام نیاث

هنار شااعری و شایوۀ نویساندگی او، بحا       ق نوشته استب در بااب  399( به سال 779ش: 7595

( و 701: 5ش، ج7533مازه )بهاار،    الشاعرای بهاار قصااید او را بای     فراوان استب کسانی مانند ملک

دانناد   نگارش او را در عدم جزالت و رکاکت الفاظ و عدم توجه باه آهناگ کلماات وببب آیتای مای     

ش: 7595هاای روان )نفیسای،    کتااب (ب کسانی هم بر این باورند که راحا  الصادور از   020)همان: 

( و از بهترین کتب فارسی و در نهایت  فصاحت و روانی نوشاته شاده و راونادی، خاود شاعر      779

هاای   هاا و خوشاامدگویی   دلیل چاپلوسی (ب بزرگانی هم به723گفته است )همان:  فارسی را نیکو می

(ب ما باا  7593کوب،  اند )زرین دانستهازاندازه، این کتاب را دارای اعتمادبخشی و اعتبار چندانی ن بیش
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دلیال اشاتمال آن بار برخای از مطالاب       های بالنی در این اثر، به ها و حشوها و سستی همۀ کاستی

پاردازان، هماواره ماورد مراجعاۀ پهوهشاگران پیشاین و        انحصاری دربارۀ ادیبان و منشیان و چاماه 

بند راونادی در مرثیاۀ ساید     ب(ب ترکیبوبب 332، 279، 223ش: 7599معاصران بوده است )فروزانفر، 

هاایی از   فخرالدین عالءالدوله عربشاه از بزرگان دستگاه ط رل سلجوقی اساتب در اینجاا باه نموناه    

تر هام اشااره شاد، داوری پایاانی باه عهادۀ داناش و         سان که پیش شود و همان ابیات آن اشاره می

این است کاه ناه آذری پیشاگام در     انصاف دانشوران و پهوهشگران عرصۀ ادب پارسی استب مدعا

بخش انحصاری بزرگاانی چاون محتشام کاشاانی در      هاست و نه او مقتدا و الهام بند گونه ترکیب این

چامۀ بلند عاشوراییب در اینجا ابیاتی چند از چکامۀ راوندی را ذکر کرده، س س به تحلیال کوتااهی   

 پردازیمب حتشم میدربارۀ سبک و محتوای آن در پیوند با سرودۀ عاشورایی م

 :بند اولاز 

 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 

 

 و جوان فتاد؟ وین نصه از چه در دل پیر 

 خورشید تیره گشت همش محنتی رساید  

 

 مه زردروی گشت و چنین ناتوان فتاادببب  

 نماناد  ،گری که شد فخر دینبای دیده خون   

 

 

 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؟  

 رگ از ربودنات وین هم نه عقل بود که م 

 

 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    

 

 داشاات زهاار ماااتم کااار تباااه او     ماای 

 نااور دو چشاام حیاادر و سااردار اهاال بیاات   

 

 

 خورشااید فاطمااه ساار و ساااالر اهاال بیاات  

 

 

بینیم، نظر به مطلع و سبک و سیاق و بحر عروضی و عاطفۀ ادبای وببب   که می ابیات یادشده چنان

بخاش   هم برای شخص واالتبار مقتولی از ساللۀ پیامبر)ص( و با سااختاری تاداعی   از نوع مرثیه، آن
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های آن  ویهه برخی از ابیات و مصرع ای عاشورایی مشهور از محتشم و پیروان اوست؛ بهبنده ترکیب

نور دو چشم حیدر و ساردار اهال بیات/    »پراکند؛ مانند:  که روشنای بیشتری بر مدعای موردنظر می

ای چرخ دون ز آل پیمبار چاه خواساتی/ از خانادان     »ببب یا «ب خورشید فاطمه سر و ساالر اهل بیت

 و مواردی از این قبیلب « در کربال کمین بگشودی تو بر حسینببب»یا « در چه خواستی؟حیدر صف

 تواناد  یادشاده مای   ماوارد ، آذری اسافراینی  های مالحسان کاشای و   بر سروده بنابراین افزون

حتای باه مالحظاۀ     راونادی نیاز باشاد و    چکامۀ ادعای احتمال اثرپبیری محتشم از شواهدی بر

نیز از آن خود  ها را پیشگامی نسبت بدان برتری پیشینگی و، دو شاعر دیگربه   دیرینگی آن نسبت

 کندب مانعی ایجاد نمی ها دانیم در این عرصه که می دوگانگی مبهب چنان سازد و

     گیری نتیجه

 مانناد هار شااعر دیگار    عاشورایی خود،  بلند والیی ختن چکامۀمحتشم در فن شاعری و پرداب 7

 زیادی اثر پبیرفته باشدبممکن است از شاعران 

معماول،   بند مرثیاه در سایاق معهاود و    پیشگامی انحصاری آذری اسفراینی در سرودن ترکیبب 0

باورپابیری   استوار و پشتوانۀ از ،مانند پیشگامی انحصاری او برای کسانی چون محتشم کاشانی به

 برخوردار نیستب

بساا باا    بند او باشد و چاه  سرودن ترکیبالگوهای محتشم در تواند یکی از  راوندی می ب چکامۀ5

 به دیگرانب درجۀ تأثیر بیشتر نسبت

گارفتن   بند معروفش، تنها به وام از خود در سرودن ترکیب ب اثرپبیری محتشم از شاعران پیش2

فارم   شود، بلکه این اثرپبیری به شاکلی روشان، خاود را در    های شاعرانه منتهی نمی مایه درون

 دهدب نشان میبند محتشم نیز  ترکیب

 ها: نوشت پی

 زادگاهش گفته است:  شاعر خود دربارۀ ب7

 باار امیااد آنکااه بااا ایشااان هماای بناادد کنااون 

 
 رودببب دهد کاشی و خندان مای  جان شیرین می 

 مولاادش در آماال و آبشااخورش مازناادران    

 
 رودببب وز ره جَدّ و پدر نسبت باه کاشاان مای    

 (39ش: 7539، کاشی) 

 اشاای اساات نساابتمهسااتم ز خاااک آماال و ک

 
 ام شااااه و پیشاااوا در دیااان محماااد و علااای 

 (33: )همان 

 گرچااه دارم وطاان خااویش بااه آماال لاایکن  

 
 نساابت شااعر ماان از خطااۀ کاشااان آمااد      

 (90: )همان 
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ل آن ایان اسات کاه    آورده و حاص تبکرة الشعرادر  این بیت اشاره به جریانی دارد که دولتشاه سمرقندیب 0

 ای به این مطلع خواند:  قصیده ،)ع(منینحسن کاشی در روضۀ امیرالمؤ

 ای ز بااادوِ آفااارینش پیشاااوای اهااال دیااان

 
 وی ز عاازت مااادح بااازوی تااو روح االمااین  

 (759 م:7959) 

دنباال نشاانی    تی باه وی داد و کاشای روز دیگار باه    حاوال  ،منین)ع( در خاواب ، امیرالماؤ در همان شب

 نااک:نیااز  ؛022 :م7959 ؛ همااو،000 :0، جش7599 ،ساامرقندی نااک:خااود را گرفاات ) صاالۀ برخاساات و

 (909 :ش7532 ،شوشتری ؛099 :ق7203 ،شوشتری

سافر یاک   »با عنوان بزرگداشت صباحی بیدگلی در دانشگاه آزاد اسالمی کاشان  شده در کنگرۀ مقالۀ ارائهب 5

 شب7597یوسفعلی یوس  نهاد، وشتۀ ن« بند از اسفراین به کاشان ترکیب

نام یک راجۀ هند و پنجاب است که با سالطان محماود نزناوی جنگیاد و      جی ال، ل ت هندی و در اصلب 2

معنای مطلاق شااه هناد      ب در ادبیات فارسی، این لفا  باه  (7729: 0، جش7533 ،گرفتار شکست شد )نفیسی

 چنانکه منوچهری دام انی در مدح محمود یا مسعود نزنوی گفته است: ؛استعمال شد

 دار تاااو، جی اااال پاسااابان  قیصااار شاااراب 

 
 دار دار تاااو، ف فاااور پااارده    اااو رکااااب پی 

 ( 753: 7599 ،فروزانفر ؛322 :ش7597، )عوفی  

ف فور هم لقب پادشاهان چین است ( و 923: 7592، معنی پادشاه ترکستان )معین پی و به فتح اول به

( و راجه لقب کسی 0ش، ج7590، کنندۀ فیروزی )داعی االسالم ، پرورش( و معنای اصلی جی ا337 :)همان

 بش(7520)دهخدا،  ست که در قسمتی از هند حکومت داشته باشدا

 ب(99: 7ش، ج7539 )آذری اسفراینی، مصرع دوم در دیوان به جای جونه راجه آمده است ب 3

 منابع 

عباس  سید و، تصحیح و تحقیق محسن کیانی دیوان ،ش7539 بن علی، ةآذری اسفراینی، نورالدین حمزا 

 بموزه و مرکز اسناد و مجلس شورای اسالمی ۀکتابخان :رستاخیز، تهران

 بات یب ،امیمطبع الخ: قم ،ینیالحس احمد دیالس قیتحق ،الفضالء اضیح و العلماء اضیر ق،7227 رزاعبداهلل،یم ،یافندا 

  بامیرکبیر :تهران ،ش، از پاریز تا پاریس7531باستانی پاریزی، محمدابراهیم، ا 

اهلل  ، تصحیح ذبیح7ج ،عرفات العاشقین ،ش7539، اوحدی حسینی دقاقیالدین محمد  ، تقیبلیانی اصفهانیا 

 بنشر میراث مکتوب :تهران ،محمد قهرمان فخر احمد با نظارت علی آمنه صاحبکاری و

 بپرستو یها کتاب: تهران ،2چ ،یشناس سبک ش،7533 ،یمحمدتق هار،با 

  ب«ما»سلسله نشریات  :انتهر ،کوشش احمد کرمی ، به7، جدیوان ،ش7590 نیاز، ،جوشقانیا 

  بشرکت دانش تهران: ،فرهنگ نظام ،ش7590 محمدعلی، سید داعی االسالم،ا 

 بنامهمد معین، تهران: سازیان ل تمحزیر نظر ، ل تنامه ش،7525، اکبر ا دهخدا، علی

تصحیح ، 0، جالصدور و آی  السرور در تاریخ آل سلجوق راح  ش،7592 محمد بن علی بن سلیمان، ،راوندیا 

 بامیرکبیر :تهران ،محمد اقبال، حواشی و فهارس مجتبی مینوی
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 :تهاران  ،همات محماد رمضاانی کاللاه خااور      ، باه تبکرة الشعرا ش،7599 الدوله،امیردولتشاه عالء سمرقندی،ا 

  بانتشارات پدیده

  بعلی شیخ مبارک :الهور ،تصحیح شیخ محمد اقبال حسانی ،تبکرة الشعرام، 7959 ،ا ااااااااااااا 

 ، تهران: امیرکبیرب3، چتاریخ ایران بعد از اسالمش، 7593عبدالحسین،  ،کوب ا زرین

: انجمان  تهاران ، 2چ محتشام کاشاانی،   موالناا  بناد  ترکیاب  مقدمه بار  ،ش7593، حسن سید ،سادات ناصریا 

 خوشنویسانب

 روشی اسالمیه بی چا تهران انتشارات کتابف ،مجالس المؤمنین ش،7532، قاضی نوراهلل ،شوشتریا 

، تحقیاق شایخ محماود    7چ ،آیات بینات فای حقیقتاه بعال المناماات    ق، 7203، شوشتری، عالمه محمدتقیا 

   بنشر محبین :قم ،شریفی

آران و  ،محاب   موحادی عباداهلل  ۀ، مقدما 7، چمثنوی زید نسااج ، ش7590عبدالباقی،  میرزا ،طباطبایی بیدگلیا 

   بمکتب بیداران نشر :بیدگل

 بدار االضواء :بیروت ،5، چالبریع  الی تصانی  الشیعهق، 7225یخ آقا بزرگ، طهرانی، شا 

الادین حااج    کماال  تصحیح و تعلیاق ساید   ،تبکرۀ نشتر عشقش، 7597آبادی،  قلی خان عظیم ا عاشقی، حسین

 بنشر میراث مکتوب :تهران ،7، چسیدجوادی

 برازی کتابفروشی فخر: تهران، 7چ اهتمام محمد عباسی، به ،لباب االلباب ش،7597، محمد ،عوفیا 

 ، تهران: انتشارات خوارزمیب2، چسخن و سخنورانش، 7599الزمان،  فروزانفر، بدیعا 

 بیا اد یعبادالعل  کوشاش  باه  ،(کاشان بخش) االفکار زبدة و االشعار خالص  ش،7532 ن،یالد یرتقیم کاشانی، ا

 بمکتوب راثیم نشر: تهران ،7چ ،ییکهنمو یرینص نیمحمدحس و برومند

انتشاارات   :تهاران  ،عباس رساتاخیز  کوشش سید ، بهحسن عاطفی ، مقدمۀ0ج ،دیوانش، 7539حسن،  ،کاشیا 

 بمرکز اسناد مجلس شورای اسالمی کتابخانه، موزه و

 بانتشارات اسوه :تهران ،تحقیق حسین درگاهی ،شرح مراثی سید بحرالعلومش، 7511اهلل،  شیخ رحمت ،کرمانیا 

 بدنیای کتاب :تهران ،0چ عباس اقبال آشتیانی، ترجمۀ ،تاریخ طبقات اسالم ش،7595، انلیاست ،لین پولا 

  بکتابفروشی محمودی :تهران ،کوشش مهرعلی گرگانی به ،دیوانش، 7522 الدین علی، کمال ،محتشم کاشانیا 

 بانتشارات خیام :تهران ،االدب  ریحانش، 7599 ،مدرس، میرزاعلیا 

 بریرکبیام انتشارات: تهران ،2چ ،یفارس فرهنگ ،ش7592 محمد، ن،یمعا 

 ، تهران: انتشارات فرونیب0، چتاریخ نظم و نثر در ایران و در زبان فارسیش، 7595نفیسی، سعید، ا 

 بکتابفروشی خیام :تهران ،0چ ،فرهنگ نفیسی، ش7533 اکبر، ا نفیسی، علی

اهتمام مالعبدالحسین و ماال محماود    سنگی، به، چاپ تبکرۀ ریاض العارفین، ق7523، خان ضا قلیر ،هدایتا 

 باهلل حبیب میرزا : کارخانۀتهران خوانساری،

، تهاران: کتابفروشای   7اصا ر حکمات، چ   اهتماام علای   ، باه مجالس النفایسش، 7595الدین علیشیر،  ا نوایی، امیر نظام

 منوچهریب  


