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 *آبادی محمد خداداد نوش

 **واهسعید خیرخ

 

  چکیده:

در زادگاه و زیستگاه این شاعرِ پیشگام مکتب وقوع، سبک واسووت    ،کمتر از سیصد سال پس از محتشم کاشانی
سورممد   ،سازی سرایی و تعزیه مشهورترین غمنامۀ عاشورایی، مردی دیده به دنیا گشود که او هم در مرثیه ۀو سرایند

مصطفی  محتشم و سید ۀنام برشمردن شرح مختصری از زندگی همگنان شد. در این مقاله کوشش شده اس  ضمن
شیعی، حکوم  باثبات و طوالنی دو شاه   ها، زادگاه مذهبی های دورۀ زندگی من کاشانی ملقب به میرعزا، به اشتراک

گیوری لفیوی و معنووی     های عاشورایی و بالمآل نوع وام ها از شعر و میین صفوی و قاجاری و حمای  هر دوی من
اسو   بند عاشورایی محتشم پرداتته شود. این پژوهش در صدد پاسخ به این پرسوش   میرعزا از ترکیب ۀتعزی نسخ

های شعر فارسی، بر شوعر عامیانوه،    عنوان سرممد اشعار عاشورایی همۀ دوران که چگونه شعر عاشورایی محتشم به
وا ۀ ایون   دهود کوه وا ه   واکاوی نشوان موی  این  ۀمیرعزا تأثیر گذاشته اس . نتیج ۀنمایشی و موسیقیایی نسخ تعزی

بنود   هوایی از ترکیوب   ویژه اشعار میرعزا تکرار شده و حتی تواندن بخوش  تعزیه بهۀ نامه در نسخه، نسخ عاشورایی
 دول  ناصری بوده اس . ۀتوانی در دورۀ اوج این هنر در تکی ی از مراسم تعزیهئجز ،محتشم

 انی، شعر عاشورایی، نسخ تعزیه.محشتم کاشانی، میرعزای کاش :ها واژهکلید

                                                           
 mohamadkhodadadn@yahoo.com  ، دانشگاه آزاد اسالمی کاشان/دانشجوی دکتری زبان وادبیات فارسی *

 zkh9988@gmail.com / دانشگاه آزاد اسالمی کاشان استادیار **

 (۸۱م )پپاپی نامه کاشان، شمارۀ ده پژوهش
 ۶۶و۶۶، ص۸31۶ستان بهار و تاب
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 مقدمه

ه است. وجود بقاا   بود اسالمی ۀتشیع از قرون اولی ۀیرین و پرسابقهای د کاشان یکی از خاستگاه

های مختلا  اساالمی، اشاارات مناابع و م خا        مانده از دورهجا تاریخی به ۀو ابنیها   متبرکه، کتیبه

هاایی واون    بلناد دارد. در دوره  ۀن از این ساابق منین، نشاؤتوب، شهره شدن این شهر به دارالممک

این شهر یکی از مراکز دینی و علمی مهام ایاران و خیزشاگاه عالماان      ،قرن ششم یا عهد صفوی

 بزرگ بوده است.

های مختل  دینای    اند که آیین تاریخیۀ دوردر دو  میرعزا هر دو برآمده از این شهر محتشم و

هاا نیاز    بوده و مجال فراخی برای عرضه و بیان آنر و بروز ظهوعزاداری عاشورا در اوج  ازجمله

که کمتر از سه قرن بعاد از محتشام    (ق0821حدود متولد فراهم بوده است؛ در این میان میرعزا )

در  او یبارا  یشا یکای از عوامام ماؤور و انگیز    اًحتما  ،روزگار را دیاده  یروزها ق(999)متوفی 

 ،هاای حیاینی   محتشم در سرودن غمنامه یشتازیپت و همین شهر ،های متعدد نامه سرایش تعزیه

 بند معروفش بوده است. ویژه ترکیب به

هاای   ی وویق داشته و سخت به عقاید و پنادار یهای مردم پیوندها که با تودهشخصیت  دواین 

هاای    و در مجال اند از آلود و اساطیری بهره جیتهبییار از این مبانی کهن، ر ،اند باورمند بودهعامه 

دو  ۀمحتشام و میرعازا هار دو در میانا     ،اند. از سوی دیگر مختل ، آن اشارات را برجیته ساخته

موردتوجاه  اناد و هار دو هام     یعنی صفویه و قاجاریاه زییاته   ،پادشاهی بزرگ این کشور ۀسلیل

صفوی که  طهماسب شاهمعاصر و مداح  ،اند. محتشم قرنی بوده شاهی مقتدر و با طول سلطنتی نیم

تر از امروز باوده اسات و میرعازا نیاز در حکومات       بزرگ زمامدار ایرانِ ،925تا  931از سال  45

این شاهان به مادح  گردانی کرده است. هر دوی  ( تعزیهق0303تا 0895) شاه ۀ ناصرالدینسال پنجاه

اند. سلطان طهماسب  مند بوده مند و توصیه هامام حیین) ( عالق ویژه بهاهم بیت  ۀو منقبت و مروی

کرد و  توصیه و تأکید می  (هدی) ۀائم ۀتشویق به مدح و مرویاعران را به پرهیز از مدح خود و ش

بنا اعصار ایران را  ۀتعزی ۀترین تماشاخان بود و بزرگ ) (نیز خود شاعر امام حیین شاه ناصرالدین

 نشیتند. در پای مجالس تعزیه می ،حوصله و تفصیم هاد و خود و شاهزادگان قاجاری بهن

باا وجاود قوق روان در اوج    یا   دیگر ایان دو شااعر ایان اسات کاه های       های  از اشتراک

او در سایر اشعارش باه گماان اغلاب     ،محتشم وشم بپوشیم بند ترکیباگر از  ؛شاعرانگی نییتند

شاعر  شاعری معمولی است. این ویژگی معمولی بودن یا حتی عامیانه بودن شعر، در  ،شعرپژوهان

پر شاعر و   وه آنکه امروزه نیز در ادبیات آیینیِ ؛ویژه میرعزا نیز استمرار دارد بهیان تعزیه ینو نیخ



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 نامه کاشان پژوهش 

 (۸۱)پپاپی  مشمارۀ ده
 ۸31۶ستان بهار و تاب

 
 
 

64   

 بناد  ترکیاب فهمی شعر برایشان ماالک باوده اسات.     ههم اصر نیز امتداد دارد. گویا هر دوشور مع

پرداز و  لی نیخ تعزیه نیز آن است که نیخهی است و ویژگی کفهم همهمحتشم لبریز از سادگی و 

خیلی به کیفیات و پارداختن    و  هوجور کردن روایت نمایشی داستان بود ه در پی جفتشاعر تعزی

توان گفت که شعر مرویه با محتشم به اوج رساید و   وجوداین میاما با اند. شاعرانه کالم مقید نبوده

 استقبال عامه اییتاد. ۀشعر تعزیه نیز با میرعزا در قل

رغام شاهرت    باه  .شده استنای وشمگیری انجام ه  این دو شاعر پژوهش بارۀدر ،کلی رطو به

غلا  و   و منبرها، واا  بای  ها  آن در تکایا و کتاب ۀمحتشم و استفاده و انتشار گیترد بند ترکیب

شعر و شخصیت این  بارۀیی هم که درها در دست نییت و مقاله دیوان محتشمی از تقنمحکم و م

ر محتشم بر تعزیاه نیاز اواری قلمای نشاده      خاص تأویر شع ۀدر زمین یت.یاد نیز ،اند شاعر نوشته

 0.است

شااعر گمناام    ویاژه  باه  ،کوتاهی از ایان دو شااعر   ۀنام در این مقاله کوشش شده است معرفی

سرا میرعزای کاشانی پیش روی خواننده نهاده شاود و از برخای از زوایاای زنادگی ایشاان       تعزیه

ویر شعر و فکر محتشم در نیخ به تأمصطفی کاشانی رمزگشایی شود و از سوی دیگر  سید ویژه به

 های مشترک دو شاعر پرداخته شود. میرعزا و برخی بیامد ۀتعزی

 محتشم کاشانی. ۱

هاای شاعریش را در ساایه و حاشایه      جنبه ۀبند محتشم کاشانی بقی ترکیبسوز و شور موجود در 

ری را درک کارده  قرن دهام هجا  ۀ هم اًتقریب ،سال 90این شاعر با عمری بالغ بر  .قرار داده است

کامام  گیری شعر و ت است. بنابراین سرد و گرم روزگار را زیاد وشیده و فرصت کافی برای شکم

نامه رسیده اسات.   بند و کربالیی ترکیببه کمال  ،ییوگ ی و سادهزشاعرانه در اختیار داشته و از بزا

   .اند قکر کرده 999و مرگ او را  914تولد او را 

هاای دهام و    قارن ۀ از هفات تا کر   «محتشم خداوندگار مرویه» ۀمقال ناصری درسادات استاد 

، نام اند و شعر و طبع او را ستوده اند با او مالقات داشتهو بعضاً یازدهم که به محتشم اشاره داشته 

الادین   تقای از االفکاار   ةاالشعار وزید ةخالصسام میرزا، نوشتۀ  سامی ۀتحف :ند ازا که عبارت برده

سالم  صادقی افشار، از  مجمع الخواص، امین احمد رازیتألی   هفت اقلیم، انیمحمد قکری کاش
آرای  عاالم و  ،الادین حیاینی   تقای نوشاتۀ   عرفات العاشقین، ابوالقاسم انصاری کازرونی یمواتِلا

عمارش را در  ۀ ها محتشام هما    این ت کره بنابر روایتِ (؛0341منشی ) یگباسکندر تألی  عباسی

دردی مزمن بوده کاه سافر را   را مبتال به پاعمرش اینکه بخش زیادی از  ویژه بهزادگاه گ رانده و 
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هنگاام مارگ    م او را سفر به اصافهان باه  ساخته است. تنها سفر میلّ برای او سخت و ناممکن می

و نیز  اند و نیز دیدار با شاهزادگان صفوی دانیته شری اصفهانی برای شرکت در سوگ مرگضمی

اماا از اشاارات    ؛داشته که معلوم و محقاق نییات  خراسان عالیات و  عتباتاحتمال به  سفرهایی به

شاعربافی   توان ونین برداشتی داشت. نقم معروف این است که شغم محتشام  برخی اشعارش می

 8.بافی( بوده است )ابریشم

 شعر محتشم. ۱. ۱

امر ایان اسات   ن زیاد است. واقع انظر بین منتقد اختالف وی، ۀشعر محتشم و طبع و قریحۀ دربار

در حد  یو بعض  هبییار ستودوی را بعضی  ؛ای به شعر محتشم نگرییته است کس از زاویههرکه 

 اند.  شاعران معمولی پنداشته

 ۀردو کاه هام   االفکار ةدبز االشعار و ةخالصالدین محمد حیینی قاکری کاشانی صاحب  تقی

القااب و تعاابیری واون     است، هنوشت 0109تا  949های  اش را حدود سال محتشم بوده و ت کره

 ن، مقتدایأش عالی ۀالل فصاحته، پیشوای اکثر این طبق، موالنا محتشم، مداهلل تعالی خالعجم حیان

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

 مشهورترین شاعران بوده است.  از  ،دهد محتشم در زمان خودش برده که نشان میکار  بهبرای او 

عیاار، در سارودن    کامم سنج شاعر بزرگوار، سخن»کند:  یگونه تعبیر م نیز این (0309یضایی )ب

ا ععصر خود بوده است و این مد ۀیگان ،در فن قصیده و غزل و تاریخ اًانوا  شعر ماهر و خصوص

 ترباعیا هاریخ مختل  او خاصا و قطعات شیوای تمام تاریخ و غزلیات دلنشین و توغرّد یقصارا 

 ،گ اردن ونین اوری از خاود اسات  ه ترین آوار اوست و کمتر کیی را قدرت ب اش که عجیب سته

 .«سازد مدلم می

شعرای کاشان است و مداح  ازجملهوی » :ستایش کرده است توقار شیرازی نیز او را به غای

از  اًصائب و کلیم، غالب ۀه و سلیقطبع سلیم بوده و بر طریق شاعری با 3صفوی است طهماسب شاه

 (.829: 0325)ایمانی، « او را در مراوی زبانی مؤور و بیانی گرم بوده است ..عشق سرگرم،.ۀ دبا

یه، قصااید، مراوای،   بدیوان محتشم مشتمم بر غزل موسوم به صابائیه، غازل موساوم باه شابا     

هاای جاللیاه و نقام     الهتواریخ، قطعات، مختصری هجویات، حدود هفتاد ربااعی و معماا و رسا   

 5.(0309 یی،ضایب) است عشاق منثور و منظوم

 سرا شاعر مرثیه. ۲. ۱

بنادی   بناد دوازده  ترکیاب اشاعار عاشاورایی و    ۀواساط  اوج اشتهار محتشم به ،تر آمد که پیش ونان
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رسید و تحول روحی  سرا مرویهست. در اینکه وگونه شد که محتشم جاللیه به محتشم ومعروف ا

آورده  عباسای  آرای عاالم ترکماان در   یگبها متفاوت است. اساکندر  قول نقم ،ان پدید آمدس هاو و

به مادح   ،جای مدح و ونای وی نا محتشم کاشانی پیشنهاد کرد بهاول به موال طهماسب شاه» :است

مشاابهی را نیاز افیاری کرماانی آورده اسات:       م. نقا (092: 0341« )دیان بپاردازد   ۀو وناای ائما  

ین معصوم ۀاو را به مدح ائم ،مدحی محتشم ۀفت قصیدخانم بعد از دریا خان پری طهماسب و شاه»

 «حضرات و بعد از شاه توقاع نمایناد   ۀاول از ارواح مقدس ۀصل ،ترغیب کردند که در آن صورت

مارگ بارادرش    ،اشاته گ محتشم تاأویر   ۀناگواری که در زندگی و شعر مروی ۀ( حادو008: 0390)

در  ،دالغنی که در دهلای ازدواج کارده باود   بعررسان او به دهلی بوده، ععبدالغنی است که پی  ش

او  قبندی در فارا  یازده یبند ترکیبیکی از سفرهایش به هندوستان در آنجا درگ شت و محتشم 

ی پادشاه دکن خواست که برادرزاده را باه  بحرشاه  ای از مرتضی نظام در قصیده زیها ن سرود و بعد

هاا و گام و پیادا     برادری التیام یابد کاه عاقبات پاس از مااجرا     ی از آالم بیاشان بفرستد تا اندکک

بند معروفش را  یب است که دوازدهن ترکیو ظاهراً بعد از ا رسد برادرزاده به کاشان می ،هایی شدن

 «واقعاه کربالسات   ۀدر زمینر ترین شع معروف» یاتعبیر دکتر شمی که به یبند ترکیب ؛کند یخلق م

(0320 :099.) 

بند تکایا شاد   توجه عموم مردم قرار گرفت، نقش ال واستقبای که بعد از آن مورد نامه کربالیی

زبان نیز باه تقلیاد از او شاعر     حتی شاعران غیرفارسی ؛مقلد او ساخت ،و بییاری را در این شیوه

 ها نهادند.  کربالیی سرودند و در مقابم آن بند

ه بارای روز عاشاورا، یاا کشاتی     ثام صابت تیار   وند برخی نیز از بعضی از مضاامین آن م هر

منکار در آن انتقااد   از معاروف و نهای   باه شهادت امام) ( و نبود مضاامین امر خورده برای  شکیت

 .(0329 ،رضایی و کیامحمد) اند هکرد

 میرعزای کاشانی. ۲

نوییاان   مانند دیگر نیخ شانی مشهور و متخلص به میرعزا بهشوربختانه از زندگی سید مصطفی کا

نوییی است که شااعران   حیاناً گمنامی بخشی از سنت تعزیهتعزیه اطال  دقیقی در دست نداریم. ا

هاا    ناویس  مقتم»اند.  شدن پوشیده وشم به وواب اخروی داشته و روی از شهرت و شناخته ،معتقد

 «دانیاتند  گویاا پااداش آخارت را کاافی مای      ،گ اشاتند  هرگز امضایی از خود زیر آوارشان نمای 

هاا را مشاکم    های مختلا  و شااعران آن   (. همین گمنامی بازشناسی زمینه035 :0395، یی)بیضا

 .استپرداز بییار سخت  اند و تشخیص نام تعزیه هم نزدی  سازد. متون تعزیه بعضاً بییار به می
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 ،گیری از شعر شاعران دیگر که بییار معمول و رایج بوده اسات  تضمین و وام ،از سوی دیگر

هاای   تاوان باا انادک تفااوت در زمیناه      وه بییار ابیاتی که می ؛کند را دشوارتر می این بازشناسی

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

مطمانن و ماتقن از شااعری ماناده باشاد کاه        ییی با مهر و امضاها اینکه نیخه مگر ؛پیدا نییت

دانیم این است که یکای از   قیق و دسترسی به نیخ قدیمه است. اما آنچه مینیازمند واکاوی و تح

میرعازا کاشاانی باوده اسات.      ،ناصری ۀدور در مشهورترین شاعران تعزیه در دوران اوج این هنر

طور خانوادگی در کاار   دانیم که او به ن میاو نیز نقم مورخ 4کاشان ۀۀ اشعار زمینطور به قرین همین

بارادر و پیار و    ،مصطفی و سید مرتضی )میرماتم( و سید کاظم )میرغم( و سید تعزیه بوده است

میرماتم همیشه در کنار  ،در این میان خصوص هب؛ اند البکای تعزیه بوده همگی شاعر و معین ،اوۀ نو

این دو برادر در  ،جواب استو الؤم با فرد فردی و سأکه توهایی  که نقش رایو وه بی میرعزا بوده

اند. یکی از نیخی که ایان   ی  از زبان شخصیتی شعر سرودهاند و هر هنظم و ردی  کرد کنار هم

حاال یکای از شایواترین و زیبااترین      مشترک در آن مشهود اسات و درعاین   همکاری و سرایش

 گوید: سعد می زبان شبیه ابناز است. میرعزا  ) (حضرت قاسم ۀمجالس میرعزاست، مجلس تعزی

 پناااه یااندر آرزوی مرقااد ساالطان د 

 

 عزا وو مرغ سحر آه و نالاه کان   میرِ 

 (590 :0329 ی،کاظم) 

 گوید: خطاب به امام حیین) ( می ،رمنقش شبیه شزبان میرماتم از  ،و در ادامه

 یاازامیااد ره نجااات باشااد بااه دو و 

 

 هااا لطاا  تااو و نطااق میرماااتم شااا  

 )همان(  

گرداناان و   یرعازا از تعزیاه  مصاطفی م  ساید »وییاد:  ن میرعازا مای   ۀشاهیدی درباار   اهلل تیعنا

گردانای   اه بود و در کاشان و تهران تعزیاه و مظفرالدین ش شاه ناصرالدین ۀسازان معروف دور هیتعز

قریحه، با قوق و استعداد و از موسایقی نیاز    ، خوشکرد. گویا میرعزا مردی بود ادیب، هنرمند می

او یا منیاوب  های  پرداختهو اختهس ،مربوط به کاشانهای  اطالعات کافی داشت. بییاری از نیخه

دانناد یاا باه او نیابت      های خود را از میرعازا مای   خوانان تهران نیز بیشتر نیخه به اوست. تعزیه

های  ها و ساخته  هدهای اصیم و تعیین و تشخیص سرو دهند. واقعیت این است که یافتن نیخه می

شاعر و آهناگ،   و سارودن  در ساختن م است که میرعزا او از میان اشعار تعزیه دشوار است. میلّ

هاای    خوانی تیل  بییار داشته است. بیشتر پیشاستعداد و  ،های تعزیه  خوانی نوحه و ترانه و پیش

 .(903: 0321« )های اوست های کاشان و تهران از ساخته آهنگ تعزیه زیبا و خوش
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هم گ اشتن اشاارات  نقم مووقی در دست نداریم منتهی از کنار  ،از سال تولد و وفات میرعزا

ای حادود   توان حدس زد که میرعازا در دوره  دولت می ۀۀ رواج تکیاینی مثم دوررتاریخی و نیز ق

باین  در تقریاب   بوده است و بهها  گردان تعزیه مشهورترینِ ،سی سال در عهد ناصری و بعد از آن

غم پیر ریم ،0311بیضایی که در حدود سال پرتو  .ش زندگی کرده است0891تا  0881های  سال

ساله  پنجاهاین سید مرتضی میرغم که وقتی من او را دیدم مردی تقریباً »نویید:  میرعزا را دیده می

 منتهاایِ  ،گویناد  آن را کارگردانی مای  ،نمایش اصطالح بهی که گردان تعزیهخوانی یا  بود و در شبیه

اب میرعازا  رعزا بود. جنمهارت را داشت و فرزند آقا سید مصطفی کاشانی ملقب و متخلص به می

ۀ هما  ،نظیار باود. اغلاب    قوق و هنرمنادی کام   بادیم و شااعری خاوش    در فن تعزیه مبتکری بی

های  خود با قوق سرشار و ادیبانه ساخته بود و نیخه ،شمار بود بی تقریباًهای تعزیه را که  دستگاه

و حق هم هماین   شتهایه بود، یکیر به کنار گ ام ویش را که دارای اشعاری سیت و بیز خاپیش 

ی خاوان  تعزیه ،شاه ناصرالدیندولت در حضور  ۀان سالی ی  دهه در تهران، در تکیبود. جناب ایش

نظیری که از خود نشاان   بیهای   ها در کار خود و مهارت  نماییکرد و در اور هنر ی میگردان تعزیهو 

 .(0309)« داشت ز عالی دریافت مییو جوا صالت ،داد می

او را از  ،یی شانیده باود  سارا  تعزیهمیرعزا را در  ۀکه آواز شاه ناصرالدیناست که نقم معروفی 

 ،برای اینکه ابتکار و قوقش را نشان دهاد  ،د یا سهومع به دولت خواند و اما میرعزا ۀکاشان به تکی

ترکمن زوار را ساخت که در آن اشاراتی به ناامنی و دزدی ترکمنان از ماردم در آن   ۀمجلس تعزی

حداقم برای مدتی از تکیۀ دولات  ای او را  گونه شاه آن را برنتافت و به ناصرالدینار داشت و روزگ

 دور داشت. به

هماین   ،انخوانا  تعزیاه گیرشدن شعر میرعزا در بین  هگمان ما یکی از دالیم ماندگاری و هم به

محام  تهاران   زیادی در یکه تکایاورا ؛بودتهران و کشور دولت به دیگر تکایای  ۀکوچ او از تکی

تکیه و حیینیه در  سیصدتا  دوییتحدود »ناصری  ۀمنقول است که در دور .یه شدندزتع ۀعرض

این تکایاا روزی دو  ( در بعضی از 080: 0395 ،بیضایی ؛9: 0329)همایونی،  «تهران ساخته شدند

ار جاان خوانیا  داکناون نیاز در برخای از تکایاا مثام قو      سنتی که هام  ؛شدند پا مینوبت تعزیه بر

هاای   ترین پایگااه  یکی از اصلی .ها نیز گیترده شده بود برپاست. و این سنت تهران در دیگر شهر

 ،ن در ایاام محارم  انوییان و مورخ نشین کاشان بوده که بنا به گزارش سفرنامه تعزیه نیز شهر شیعه

تعبیر میاتوفی:   عزا بوده است. بههای  های تعزیه و کاروان اول تا آخر بازار این شهر مملو از دسته

د بیشتر از ساایر باال   ،اهالی کاشان و اصفهان وون اکثراً صوت را که اساس کار است دارا هیتند»
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کاشاان  » :گویاد  شاناس هام مای    تعزیاه  هاشم فیاضِ .(053 :0395، )بیضایی« اند طرف توجه بوده

 .(42 :0329، )کاظمی« تره آورتره، اشعارش جانیوزتره، قشنگ هاشون گریه  تعزیه

ایاران  ۀ خان ترین تعزیه بزرگعنوان  بهدولت  ۀن از وضعیت تکیامورخ ۀبنابه اشار ،رویهر اما به

تفصایم از   ی و بعد از آن است. منابعی که باه ناصرۀ آنجا در دور میرعزا در ۀنشانگر حضور دوبار

ات هاای خااص نشیاتن طبقا     عظمت بنا، نو  حضور شاه و شاهزادگان، موقعیت مکانی، جایگاه

میرعازا  کاه  دانایم   طور ما می همین ،اند که بییار پرشمارند. براساس این اشارات و... نوشته یمردم

مصطفی میرعزا از عصار   سید»دولت صاحب شهرت بوده است.  ۀناصری نیز در تکی ۀپس از دور

ی کرده باود و  گردان تعزیه ،دولت ۀتا عصر محمدشاه در کاشان و تهران و حتی تکی شاه ناصرالدین

  .(035 :0395، )بیضایی« بعد محمدشاه بههد آقا سید کاظم میرغم مربوط به ع پیرش

، )باوقری « ددولات باو   ۀگاردان تکیا   رئیس تعزیه یعنی تعزیه ،شاه ناصرالدینمیرعزا در زمان »

باا هاشام   کاظمی  ۀسمان ۀمصاحب ،سازد ( نقم دیگر که ما را به عمر میرعزا رهنمون می89 :0349

در این مصاحبه تنااق  در گفتاار دیاده     دونهر .تعزیه استعزا در قلمرو میر ۀفیاض در مجموع

پنجااه ساال پایش در     گوید که میرغم پیر میرعزا وهم گونه می این 0325فیاض در سال  ، شود می

توان به تقریب حدس زد که  که می 0331یعنی حدود سال  ؛سالگی مرحوم شده است سن شصت

میرعزا دارد کاه در ساال   از ای  دهد نیخه او ادامه می ؛بوده استزنده  0311میرعزا تا قبم از سال 

شاه که  ناصرالدیندانیم که  (. از جانب دیگر می49ا44 :0329، ق سروده شده است )کاظمی0840

/ 0149 ۀرساند شاما   .ق پادشاه ایران بوده است0303تا  0895های  طی سال ،ستهمعصر میرعزا

 ۀاه آن اسات کاه بعاد از آنکاه در دور    ناد ملی ایران نیز گوسازمان اس «0 ۀضمیمه شمار»، 0، 301

 ،ش0384قوام در ساال   حمدوزیری ا در دوره نخیت ،اندکی مرمت شده تکیۀ دولت ،مشروطیت

سات. در  عمالً این ساختمان تخریب شاده ا  ،های تکیه به بان  ملی با واگ اری زمین و ساختمان

که وجاوه حاصام از فاروش    شاه به شرط آنضاهمان سند نیز آمده است محمدر 3 ۀشمار ۀضمیم

باا فاروش    ،قرانیه اختصاص یابد گلیتان و صاحب ازجملههای سلطنتی   یر کاخمتع  تکیۀ دولت به

هماراه داشات و باعاد شاد      ویرانای افاول تعزیاه را نیاز باه      ،کند. و همین این مل  موافقت می

مصطفی  کیادی بگراید تا آنجا که سید اندک رونق کارشان به ما نیز اندک ۀگردانان مورداشار تعزیه

اماروز در اوایام    ۀبنابه نقم پیشکیاوتان تعزیا   ،کاشانی پیر میرغم معروف به مصطفی شیپوروی

 فروشی روی آورده بود. از فرط بیکاری به جوراب ،پنجاه ۀده

 بیش از هر زمیناه  ،شود ای خوانده می ان حرفهخوان تعزیهآنچه امروزه بیشتر توس   ،رویهر به
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تهاران معاروف شاده     ۀکاشان یا بعضاً زمین ۀنیخ میرعزا کاشی است که به زمین ،دیگری ۀو نیخ

 است.

تر و  که اشعاری هنریاراک(  ینۀ)زمبه نیخ مثالً میرانجم  سادگی و روانی و نیز اختصار نیبت

 394تا  های سال را به تعداد روزعدد آن شمار میرعزا که حتی تر دارد و نیز نیخ پر مجالیی بیی 

کام از   دسات  ،نویس تعزیاه  ترین نیخه ت بتوان او را بزرگئجر باعد شده که به ،اند  هنیخه نوشت

خواندن اشعارش در این روزگار دانیت. دلیم این شاهرت را  ۀ ان و گیترخوان تعزیهمنظر استقبال 

 جو کرد:و شاید بتوان در عوامم زیر جیت

توالی ج ابی ند و جورو ی جفتنادگر حنهلحاظ اصول نمایشی و ص به. مجالس میرعزا 0

 دارند.

هاای   در دساتگاه  ،هاا   های شخصیت  گ اری موسیقی و فاصلههای   تنو  سب  لحاظ به. 8

 اند. سروده شده یا شده آوازی حیاب

 ند.بییاری از مجالس دیگر مختصرتربه  بت. مجالس میرعزا نی3

اساتفاده   فهام  همهو صمیمی و  . شاعر یا شاعران تعابیر و کلمات و اصطالحات ساده5

 اند. کرده

 .اند )پدر و پیر و برادر( مجالس توس  دو یا سه نفر سروده شده ۀ. عمد4

 اند. ها را داشته . فرصت اصالح و بازبینی و تصحیت شعر9

به دل مردم در دیگر تکایاا   ،شود . در مقطعی که میرعزا به خشم شاه قاجار گرفتار می9

 شود. سویه بین مردم و او و تأویر بر سرایش مجالس میدو ۀقرود و این باعد عال می

ه از نیاخ او  کا  وناان  ،او بر منابع تاریخی و نیاز شاعر شااعران سال      احاطۀ ۀدامن. 2

 توجه است. آید، قابم برمی

 های محتشم و میرعزا وجوه مشترک دوره زندگی، محیط اجتماعی و باور. ۳

 الس مرثیهحکومت با ثبات تاریخی و حامی مج. ۱. ۳

مهام  بخاش   .اند که حکومت مرکزی باوبات بوده است ای زییته محتشم و میرعزا هر دو در دوره

سالطنت صافویان    ۀی بوده است که پنجاه سال در میانصفو طهماسب شاهحیات محتشم در عصر 

حکومات   ۀمیرعزا نیز در میان .زییته است ،های بزرگ تاریخ این سرزمین است که یکی از سلیله

قرن شاه  شاه بود که او نیز نیم ناصرالدینبا سلطنت  زمان همش ا زندگیۀ دمزییته و ع جاریان میقا

 این مملکت بود.
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ایان   ؛مشابه حامی شاعرای آیینای بودناد   هایی  این دو پادشاه با انگیزه ویژه بهاین دو سلیله و 

زاری برای تیل  خود بار  اب ،ای برای شکوه و جالل سلطنت توان اعتقاد دینی، وسیله انگیزه را می

ای بارای   ساختن مردم، وسایله   مایت علما و بزرگان م هبی، سرگرمعامه مردم، برخورداری از ح

 ۀایشاان، انگیاز   ۀدر تکیه یاا خانا  ها   حضور توده ۀواسط امرا و حکما و اربابان به ۀتجمم و مفاخر

حواشی آن مشغول بودند  گاه تمام روز به تماشای تعزیه و)پاداش اخروی، مشغولیت و سرگرمی 

 .و... دانیت و...(

تشویق و ترغیاب   ،گ ر از شعر مدحی به شعر مرویهدر های اصلی محتشم  اگر یکی از انگیزه

قاجار نیز باعد همت مضااع  میرعازا بار     شاه ناصرالدینبود، حمایت  یصفوسلطان طهماسب 

های آیینای    مند برپایی نمایش هالقسرود و ع می ییکربالخود شعر  شاه ناصرالدینیی بود. سرا تعزیه

  .انداختند بود تا آنجا که گاه زمان نمایش تعزیه را نیز برای او به تأخیر می

 اند شاعری، شعر آیینی سروده ۀدور ۀهر دو شاعر در میان. ۲ـ۳

محتشام   ،شیخ االساالمی و دیگاران   ،وارد بروندا تاریخ ادبیات، آرای عباسی تاریخ عالماز به نقم 

اماام  شاه او را به سارودن اشاعاری در شاأن     ،سرود طهماسب شاهای در مدح  ز آنکه قصیدهپس ا

عباارت   ۀ شاعری و بهدور ۀکند شاعر در میان شخص میمتشویق کرد که  ) (اطهار ۀعلی) ( و ائم

 ش بوده است. ا کمال شاعریدیگر، 

بندی  یازدهد از سرودن محتشم را بع بند ترکیباگر این نقم را در کنار نقم دیگری که سرایش 

( 0309 ،ق )بیضاایی 991ی را دانیم و سال مرگ عبدالغنبکه در سوگ برادرش عبدالغنی گفته بود 

با  ،بر تشویق به سرودن شعر عاشورایی را به باور بگنجانیم خواب دیدن محتشم مبنی زین بدانیم و

بند معروفش را خلاق   زدهدوا ،سالگی 91تا  94توان حدس زد محتشم در حدود  می هاین سه قرین

 کرده است.

جایگاهی در شعر تعزیه در زادگاهش کیاب  و مصطفی کاشانی نیز پس از اینکه شهرتی  سید

رسد و شاه قاجااری او را   اش به پایتخت می سالگی، آوازه وهم تا پنجاهدر حدود  احتماالً ،کند می

پردازان وقتی در اوج  اعران و نیخهتکیۀ دولت جایی بوده که شخواند. اساساً  فرامی تکیۀ دولتبه 

 توانیتند بدانجا راه یابند. اند، می نمایشی و موسیقی بوده و هنر شعری

 سادگی، عدم التزام به ترتیب تاریخی و مشحون از اشارات اساطیری. ۳. ۳

شاوند و   طبقات مردم را شامم می ۀاند که هم عزادارانی سروده یامحتشم و میرعزا شعرشان را بر

پدیدار گردد و  وهاند ،باید همه بخوانند و با آن به وجد بیایند و در سرزمین دلشان ،وی دیگراز س
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عاشاورا و قهرماان    ۀحماس ،گری کند. از سوی دیگر م اشکی جلوهناز آنجا در افق دیدگانشان به 

 قهنی اساطیری ایرانیانی باشد کاه در قهنیات تااریخی    ۀمعصوم آن باید جایگزین یا همزاد پیشین

در نظر ایشان ]شیعیان[ بعد از شاهادت  » اند. همیشه با قهرمانانشان زنده بوده و زندگی کرده ،خود

شود و جهان طبیعی و کیهانی پاس از   اسطوره واقع می ۀدا، تاریخ واقعی و خیالی به حیطسیدالشه

گوناه  که ظلم واقعی و قتم عام کربال هر  طوری به اند ، جملگی آشوب شده) (شهادت امام حیین

 (.831: 0329)کرمی،  «منطقی را بر هم زده است

شاود کاه بای درک عااطفی و ادراکای       اند و نمی این دو شاعر در اوج احیاس و عاطفه بوده

 .ونین آواری آفرید

بیشاترین   ،محتشم و نیز شعر تعزیاه  بند ترکیبباید این نکته را هم مدنظر داشته باشیم که در 

دینای  ۀ شد سفارشهای  تن احیاساتی غمگنانه است تا برخی جنبهانگیزی و برانگیخ تکیه بر شوق

ساراینده )شااعری کاه    »اریخی تا  ۀهاای ایان حماسا     منکر و دیگر پیاام از معروف و نهی امربهمثم 

او فقا  حاس    ،آدمی فنی و دانشمند نییات  اًشد( تقریب خوانده می« نویس مقتم»یا « نویس تعزیه»

ۀ شود که در متن حاداقم وناد تکا    ایمان در او باعد می کند. وجود صداقت و خود را منتقم می

پیوناد   ۀ(. کارن جای رافام هام درباار    030 :0395، )بیضایی وجود آید به هدهند گیرا و تکان اًواقع

م بدین اسات کاه   اهمیت قرائت مرویه در مجالس محر» :ای مراوی عاشورا نظر جالبی دارد اسطوره

تااریخ   ،در مجالس سوگواری شایعی  ،دهد ی قرار میهجر 90زار کربالی سال مخاطب را در کار

ابازار   ،ای حوادث کربال شیوه و منش خاص خود را دارد. تاریخ وه واقعی و وه اسطوره پردازی

 .(0329رافم، ) «م هبی است ۀجامع ۀدهند ارتباط

خیلای باه منطاق     ،محتشام  ۀدرآمده در مروی نمایش حوادث تاریخی به»گوید:  ادامه می رد وی

ساایر اانرهاایی کاه حاوادث کاربال را گازارش        ،در این مرویاه  .و روایتمندی متکی نییت زمان

ح ف تااریخ واقعای و   با جاست که  ر است و همیننظم و ترتیب و تداوم حوادث متغی ،دهند می

ی و دینی این ناو  روایات   عباد ۀو سپس به سابقا .)همان(« شود اسطوره وارد میۀ خیالی به حیط

گوش دادن به کربالنامه یا هر گونه مرویه و نوحه و یاا تماشاای تعزیاه، جملگای     »د: کن میاشاره 

برناد. باا برگازاری ایان      تاریخی کربال مای است که مشتاقان را به سرزمین فرارخدادهایی عبادی 

 یاینجا اکنون و هم خیال در هم ۀقوۀ واسط بلکه به ،کربال سرزمینی خش  در عراق نییت ،ها آیین

   .)همان( «شود حاضر میحی و  ،مخاطب

مرویاه در ادبیاات   »ست: به زبان شعر ا اًانگیزی باشد که مرویه عمدت دالیم خیال نیشاید به هم
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و  بناد  ترکیاب بند،  عمنظوم است و ممکن است به هر قالبی باشد: قصیده، قطعه، ترجی اًفارسی غالب

 .(839: 0323)شمییا، « گاهی غزل، رباعی و مثنوی

 خوانی در ابتدای تعزیه محتشم و محتشم ۀایتگری در دوررو ۀپیشین. ۴. ۳

هاای آیینای ساوگ سایاوش و      واره نماایش هاای   جلوه بر عالوه ،گیری نمایش تعزیه در سیر شکم

ۀ بویاه مقاارن باا دور    ۀ آلدورۀ شاد  ساازی  شبیههای  یران و... در عهد باستان و نیز دستهریادگار ز

قارونیه ]میتشارق[ در محارم   »مروزی شکم گرفته است: ا ۀتعزی ۀاولیهای  صفویه است که زمینه

کاه   هصفی دوم در اصفهان شاهد مراسامی باود   ه سال بعد از محتشم[ در حضور شاه]پنجا 0159

ساازی باوده    ناوعی شابیه   ده و تا ظهر طول کشیده است که باه پنج ساعت پیش از ظهر شرو  ش

م سرشار از تصااویر  محتش بند ترکیب(. شاید به همین دلیم است که 009 :0395، )بیضایی «است

ون دوازده تاابلوی هناری اسات کاه هریا       بند محتشم همچ دوازده»گونه است:  هنری و نمایش

آن نیز از لحاظ زیباایی   ۀگ ارند و مجموع انگیز را به نمایش می زنحای پرتأویر و  تنهایی، صحنه به

و  )شایخ االساالمی  « آفرینند دیع میقالی کاشان تصویری ب ۀبافت درهمهای   و اورگ اری وون نقش

 تکیۀ دولتخوانی بخشی از مراسم مطول و مفصم تعزیه در  طرفه اینکه محتشم .(5: 0320 ی،عرب

محتشام و   ۀوویق مرویا های  برای پیوند نمایش در ایراندو نقم دیگر از کتاب  .بوده است یناصر

شاعری تعزیاه را    ۀزمین»آوریم:  ه مینقالی رایج در عهد صفوی در تعزی ۀشعر میرعزا و امتداد شیو

ش را ا کارد و مناابع دانیاتانی    ایجااد مای   ،صفوی باال گرفت ۀیی که حداقم از عهدسرا مرویهرسم 

 .(082 :0395یی، ضاا یب« )های م هبی که از طریق نقالی م هبی به او رسیده بود اساطیر و حماسه

داد، بیاان غمنااک آوازی در    توان دو روش مشخص نقاالی را در تعزیاه تشاخیص    هنوز هم می»

نقالی م هبی اسات و  ۀ برند و بازماند میکار  بهها  خوان معین موسیقی ایرانی که مظلومهای  دستگاه

نقاالی حماسای   ۀ بازماناد  ،برناد  کار مای  ا بهیپر از طمطراق و تحرک و شکوه که اشقۀ دبیان غلوش

 .(080همان: « )است

 محتشم و میرعزا ۀگان سه. ۵. ۳

میراحمد پدر محتشم که تعلیم . 0اند:  آفرین بوده کم سه کس مؤور و نقش ی محتشم دستدر زندگ

ای  گوناه  عبدالغنی برادر محتشم که به. 8 ؛استمحتشم و تشویق او به شعر را به عهده داشته  ۀاولی

و ده یغمدفاهان بوده است و محتشم در مرگ او بییار صرسان محتشم به هندوگاه  پی  و مدیحه

دلیم آنکه خاود فرزنادی نداشات، ایان      پیر عبدالغنی که محتشم به .3؛ سراید بند می یازده ناالن

برادرزاده را بییار دوست داشت و او را بعد از درگ شت برادر، به زحمات و مشاقت فاراوان از    
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 هند به کاشان آورد.

رش در ناوعی همکاار و همیاا    شوند و به در زندگی میرعزا نیز سه کس نزدی  به او دیده می

اتم اسات کاه در بیایاری از نیاخ     ما میر ،برادر میرعازا  ،اول :اند خلق و بی  آوار شعری او بوده

اش در سرودن شعر و گردانادن   شود و همکاری اشعاری با تلخص او دیده می ،منیوب به میرعزا

او مجالس تعزیه با میرعزا باعد ابداعاتی در این مجالس شد. دوم میرغم که پیر میرعازا باوده و   

میرعزاسات کاه او نیاز    ۀ مصطفی پیر میارغم و ناو   پدر و عمو را ادامه داده و سوم سید یۀنیز رو

 ،پهلوی باا جادیت   ۀه و در روزگار فترت تعزیه در دورکار تعزیه را ادامه داد ،وون پدر و جدش

 ی شیپوروی مشهور بود. عکییفبه مصط ،انخوان تعزیهکمر به حفظ این آیین بیته بود و در بین 

او شایپوری در دسات دارد    ،آماده اسات   میرعزا کاشانی در قلمارو تعزیاه  و در کتاب اهم که از 

 (.910: 0329، )کاظمی

 بند محتشم وام گیری شعر، مضمون، تعبیر، کلمه و... نسخ میرعزا از ترکیب. ۴

توان  محتشم را می بند ترکیب ۀوااه واا ،نیخ میرعزا ازجملهطور کلی و  تعزیه به ۀدر نیخه، نیخ

 به قرار زیرند: ،اند در نیخ میرعزا تکرار شده اًبرخی از این کلمات که عین ؛یافت

خورشاید آسامان و زماین، کشاتی      رستاخیز عام، زانوی غم، اشرف اوالد آدم، جن و ملا ، 

دد،  و اشا ، دیاو   ان کربال، حرمت مهمان کربال، گالبی به غیرو، وشم روزگار، ایهخورد شکیت

سلطان کربال، فل  بار آتاش    ۀرسد، کاش آن زمان، لشکر اعدا نکرد شرم، خیم هنوز به عیوق می

این حرکات کارد   کا سوز، کشاتی آل نبای،    دق گردون، کوه تا به کوه، جهانغیرت سپند شد، سرا

ستیزه، گلشان آل عباا،   ۀ آسمان، ارکان عرش، خوان غم، نوبت به اولیا که رسید، الماس ریزه، تیش

ل  مرتضی، دریده گریبان، گشوده مو، وشام آفتااب، خاون خلاق     جگر مصطفی، حلق تشنه، خ

اند، جامه به ایمان، ارکان دین، باد آن وو غبار وون به مرغزار نبی رس ۀتشنه بر زمین ریخت، خان

رحمات،  ۀ دنشین، پر شد فل  ز غلغله، جزای قاتم او وون رقم زنند، جری نیم زد، عییی گردون

ری را کاه جبرئیام، شاوید    جوانان اهم بیت، بر سنان کنند سدست عتاب حق، فریاد آن زمان که 

ا تا برهنه، کاوه  سر آن بزرگوار، خورشید سر ش از آب سلیبیم، روزی که شد به نیزهیغبار گییو

کاه  ای  قرار، عرش به لرزه درآمد، قیامت شد آشاکار، خیماه   زار، خاک مطمنن، ورخ بی کوه، زار

حلشاان داشات جبرئیام، شاتر ساوار،      ال ، پاس موار، باد مخ گییوی حورش طناب بود، حباب

 االماین ز  طناب بود، جبرئیم شرمیار شاد، روح ای که گییوی حورش  عماری و محمم، خیمه بی

، طایری از آشیان دشیک دشت پا ز روح نبی گشت شرمیار، شور نشور، مالئ  هفت آسمان، آهو
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پا زده در خون، ماهی فتااده  و د دستمون، صیها  فتاده به ۀپرید، شور قیامت به باد رفت، این کشت

ماونس  ساپاه،   لب، شااه کام   افزون، محی  شهادت، خش  تنشخم از ستاره بر زبه دریای خون، 

خروشان، سیم فتنه، موج بال، پرورش  آشنا، مصیبت برمال، ابر کس و بی ن، غریب و بیالد شکیته

طاقت، حرف سوزناک، مرغ هوا  ۀزیاد داد، دل سنگ آب شد، بنیاد صبر و خان ابن در کنار نبی، ز

حباب، به ساوز تاو آفتااب،     ، گلگونزخی اش  میتعمان، نظم گریه  گان،و ماهی دریا، شعر خونچ

زیااد، کاام یزیاد، آه سارد     ۀ د و شاداد، زاد وآبااد، نمار   جبرئیم در حجاب شد، ساتم  ،ماهتاب شد

 .دریا ۀسکون، غرق وار، بی سیمابسلیمان کربال،  ،ماتمیان

 بند ه از تعابیر ترکیباستفاد. ۵

محتشم است و در لفظ و معنی و قافیاه و   بند ترکیبمینی از ابیات ضت اًبرخی از اشعار میرعزا عین

زینب پس از ورود به صحرای کربال خطاب باه   حر، ۀدر تغزیمثالً  ؛شود یکیانی دیده می ،ردی 

 :گوید ساربان می

 ای ساربان بیا که فلا  کامیااب شاد   

 

 دوران خاراب شاد   ۀتنآخر جهان ز ف 

 محنبرگو به من تو نام همین دشت پر 

 

 دلم از غم کباب شد ،از وییت این زمین 

 (505 :همان)  

 گوید: ربان در جواب میساو 

 ای شاه دین پناه که نامت واواب شاد  

 

 از وییت این زمین دلت از غم کباب شد 

 اندوه محنت اسات  ۀ این سرزمین که مای 

 

 عالم حیااب شاد  ی  نام نیواش به  

 )همان(  

 .است (0ت یب ،00بند  ،439: 03دیوان ) «خاموش محتشم که دل سنگ آب شد»که یادآور 

در والیات تحات    ) (س عزای اماام حیاین  جلقانیای فرنگ، قانیا که از برپاشدن م ۀدر تعزی

 گوید: می ،ده استکرحاکمیتش تعجب 

 در شهر ما وه غلغله برپاست ای وزیر

 

 وزیار  وه فتنه و غوغاست ای موجب این بی 

 بان  حیین پر شاده زماین   داس فل  ز 

 

 رزیا در حیرتم نوا ز کجا خاسات ای و  

 (451: 0329ی، )کاظم  

 گوید: و وزیر در جواب می

 شوری ز اهم شهر هویداست ای امیار 

 

 

 ت ای امیار ساین شورش از جماعت اعدا 

 

 

 )همان(
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باز این وه » :بند گرفته شده است ترکیبن بند ت از اولییب پرواضت است که مضمون این وند

 ( 0 بیت ،0 بند) «شورش است که در خلق عالم است....

 گوید: ر میمامام حیین) ( ش ۀدر تعزی .زلزله در عرش هم از مضامین پرتکرار تعزیه است

 منم که زلزلاه در عارش اعظام انادازم    

 

 زینات سانان ساازم   علای   سر حیاین  

 (830 :0329ی، کاظم) 

آیاد...   یان افاتم زماین در لارزه مای     ز وصیت گوید: اول وون زهنگام  بههمین تعزیه در ام ام

 (809 همان:)

 ،بیناد  رسد و تعلم حر و ابن سعد را در جدال با امام می ر، شمر وقتی به کربال میح ۀدر تعزی

 :گوید گونه می از عزم جزم خود برای قتال این

 امااروز عاارش را بااه تزلاازل درآورم   

 

 تم ز جیااب تحماام درآورمدساات ساا 

 (509 :همان) 

 .(5 یت، ب9 بند) «عرش آن زمان به لرزه درآمد که ورخ پیر» :محتشم نیز سروده است

 مضامین مشترک. ۱ـ۵

 رفتار چرخ کجالف. 

 دیوانبیامد در سراسر بییار پرهای  از وااه ،تابی آن گردش روزگار و مردم و مرام و کج ازکوه شِ

هاای شاعری اوسات. روزگاار      تارین مضاامین و وااه   کای از پرتکارار  شا  ی  محتشم است و بی

م بازاری و دارنادگی و   غرای زیادی را شاهد بود، شمناسازگار، عمر طوالنی او که فروغ و زوال ا

 ،و نیز سنت گالیه از این جهان و وشم داشاتن باه جهاان بارین    در مقاطع مختل  ورشکیتگی 

 شاید از دالیم این تکرار است:

 (0بیت ،08 ای )بند افلی که وه بیداد کردهای ورخ غ

 را نیز جاری است.عمیر ۀتعزیای ج  بهاین شکوه از روزگار در جا

( و 819یوزی دل مرا )میرعزا: بگوید: ای روزگار وند  بزین ) (امام حیین ۀدر ابتدای تعزی

ساکینه   ،بلبام  (. در مجلس گام و 809... امروز روزگار کند بی برادرم )همان:  گوید: در ادامه می

 .(339 :گوید: الهی ورخ برگردی ز رفتار )همان

 ، جام بالخوان غمب. 

 (0 بیت، 5بند . )..« بر خوان غم وو عالمیان را صدا زدند» :محتشم

داوطلاب   ) (کناد و اماام حیاین    جبرئیم جام بال را در عالم قر عرضه می قر،عالم  ۀدر تعزی
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 گوید: جبرئیم می .نوشیدن جام بالست

 ایااان پیماناااه لبریاااز باااال   هیااات

 

 ماارد خواهااد نوشااد ایاان پیمانااه را    

 (495 :0329ی، کاظم)  

اماام   ،گیارد  کند و سکوت آنجا را فرامای  و بعد از اینکه جام بال را به حاضران عالم قر عرضه می

 .(495: ین )همانیح بر هد ام راججبریال  گوید: گشاید و می لب سخن می ) (حیین

 جبرئیل و مالئکج. 

اناد و از   ترتیب تاریخی منظم نشده ۀها بر پای  شعر آیینی محتشم و نیخ تعزیه، روایتدر که آنجااز

هاای   شی بییار اوالتر از پایبنادی باه رخاداد   یما مضامین عاطفی و سوگ یاساساً القا ،سوی دیگر

آیینای   یهاقدییان و ساکنان عاوالم دیگار باه فراوانای در رخاداد      ،تاریخی است و از دیگر سو

مالئ  و حوریان و جنیان و بیش از همه جبرئیم در میان زمین و آسمان در  ،کنند آفرینی می قشن

 ن است.الیس

جبرئیم در شعر محتشم وند بار آمده است او از مأموریات جبرئیام در حمایات از کااروان     »

 جبرئیام تاالش   .تولی اسات یگوید که نوعی غم و افیون بر آن م امام حیین) ( در راه کوفه می

وراکاه خداوناد    ؛آیاد  ایان مهام برنمای    ۀاما از عهد ،کند تا کاروان امام حیین را حمایت کند می

 .(830: 0329)کرمی،  «ین را از قبم تعیین کرده استیشهادت امام ح

 :محتشم

 (9 بیت، 9 روح االمین ز روح نبی گشت شرمیار )بند

 ( 9 بیت، 0 کنند )بند آدمیان نوحه می جن و مل  بر

 (3 بیت، 5 ه جبرئیم امین بود خادمش )بندآن در ک

کاه   ی)کیا خاوان   برئیم حضوری عینی دارند و جبرئیممالئ  و جن و ج ،تعزیهمجالس در 

 اًخواناد و حوریاان عموما    با صدایی خوش در دستگاه وهارگاه میکند(  یم را اجرا مینقش جبرئ

  :گوید جبرئیم می امام خطاب به ،) (امام حیین ۀدر تعزی اند. گرداگرد او در حرکت

 علیااااا  ای جبرئیااااام باوفاااااا 

 

 ای کاااه هیاااتی محااارم راز خااادا 

 (803: 0329کاظمی، )  

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

 عطشد. 

 محتشم: ،های عاشورایی عطش است های شعر از کلیدوااه
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 رساد  یاوق مای  عز باه  وزان تشنگان هن

 

 اد العطاااش ز بیاباااان کاااربال  فریااا 

 (9 بیت، 8 )بند 

 از آب هاام مضااایقه کردنااد کوفیااان  

 

 خوش داشاتند حرمات مهماان کاربال     

 (5 بیت، 8بند ) 

اماام   ۀدر تعزیا  .کمتر مجلیی از مجالس تعزیه است کاه ایان مضامون و وااه در آن نباشاد    

 گوید: خطاب به امام از تشنگی علی اصغر می )س(، زینب) (حیین

 ن( یا درویاش کاابلی در اداماه هماا    803: 0329ی، کاظم) «از تشنگی رنگش شده زرد ببین»

 .(808: همان) «کردکبابم صدای العطش کودکان »مجلس: 

اسات کاه    ) (اکبار  در کربال در مجلس شهادت حضرت علییکی از مصادیق معروف عطش 

کشااکش جادال، از پادر     اکبار در  تفصیم قکر آن رفته است. علی ازجمله میرعزا بهدر نیخ تعزیه 

 یابد. تر می کام پدر را از خود خش اما  ،کند طلب آب می

 که در نظر است  ات فل  خراب شوی آنچه

 

 

 تار اسات   هنوز خشا   ،لب پدر ز لب من 

 (559)همان:  

 غربته. 

 محتشم: 

 دالن حال ماا بباین   کای مونس شکیته

 

 آشانا بباین   کس و بی غریب و بی ار ما 

 (0 بیت، 01 )بند 

 میرعزا: 

 گوید: )س(، زینب) (امام حیین ۀابتدای تعزی

 رماده بی کاس و تنهاا بار   دی  جا ستا

 

 یاا  جااا فتاااده نعااش جوانااان براباارم 

 وگاو  آخر من غریب کنم با کاه گفات   

 

 کاای سااراغ جوانااان ماااهرو  ز گیاارم  

 (819: 0329ی، کاظم)  

 مشرقینو. 

 محتشم:

 نمشارقی خورشید آسمان و زمین ناور  

 

 کنااار رسااول خاادا حیااین   ۀدپاارور 

 (2 بیت، 01 )بند  

  :میرعزا
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بادان   ی گویاد: رکرده راه در راه  بانوی گم، امام غایب خطاب به شهرها مهیخغارت  ۀدر تعزی

 .(529: 0329ی، )کاظم بانو، شه شمس مشرقینمای شهر

 در راه مشهدالرضا گوید:   ،، صالت) (یا در مجلس ترکمن زوار امام رضا

 گاااااه عااااالمین بلااااهالیااااالم ای ق

 

 الیاااااالم ای پادشااااااه مشااااارقین 

 (  483: )همان  

 ماهی غرق خونز. 

 محتشم: 

 این ماهی فتاده به دریای خون کاه هیات  

 

 حیین توست نم از ستاره بر تنش افزوخز 

 (3 یت، ب9)بند   

 میرعزا: 

 :گوید می ابن سعد خطاب به امام ) (،کبرا علی ۀدر تعزی

 م مااهی خوش آن روزی که غلطی مثا 

 

 میاان خاااک و خاون در خااون شااناور   

 (535: 0329ی، کاظم)  

 گیری  نتیجه

مشهورترین و اورگ ارترین شعر عاشورایی بر شاعران پاس  عنوان  بهمحتشم کاشانی  بند ترکیب. 0

تاأویر  ست کاه  از خود ونان اورگ ار بوده است که در کمتر اوری از آوار شعری و هنری عاشورا

 آن دیده نشود.

شااعر گمناام اماا     ،محتشام اسات   بناد  ترکیبگیرنده از مضامین  شاعرانی که بییار وام ازجمله. 8

 ۀواا تاوان وااه  اش مای  تعزیاه  ۀمحتشم کاشانی اسات کاه در نیاخه، نیاخ     یهمشهرهنرمند 

 محتشم را یافت. بند ترکیب

ایت دو پادشااه  حم ۀویژه در زمین بههای زیادی   ها و نزدیکی  زندگی این دو شاعر شباهت ۀدور. 3

 اند. سلطنت صفوی و قاجاری از شعر آیینی داشته  بزرگ و طوالنی

گیاری   و شایعی کاشاان تاأویر زیاادی در شاکم     . محی  زندگی این دو شاعر یعنی شهر م هبی 5

 شخصیت و ترغیب این دو شاعر به سرودن شعر آیینی داشته است.

اقدام به سرایش شعر آیینی و عاشاورایی   ،پختگی و بلوغ شاعرانگی خودۀ . هر دو شاعر در دور4

 اند. کرده

یرعازا کاشاانی نیاز    منیاخ   ،شعر عاشورایی اییاتاده  ۀگونه که محتشم کاشانی در اوج قل . همان9
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 .استان سراسر ایران خوان تعزیهدر بین ها   نامه تعزیهترین  استفادهمشهورترین و پر

شاعر را   ،مردم داشته و باا ساادگی و صامیمیت   های  . هر دو شاعر پیوند و ارتباط وویقی با توده9

 اند. مطابق با باور و فهم ایشان گفته

احیاس و  ۀبه ترتیب تاریخی و زمانی، غلب ن. مضامین اساطیری، روایات کهن ایرانی، مقید نبود2

 شاعر است.دو شعری هر  یها  از ویژگی ،های عمیق  عواط  بر پیام

 ها: نوشت پی
ت زیاد و درخور اشاره تاکنون )قبم از همایش محتشم( نوشته نشده و بیشتر مقاالت مقاال ،محتشم ۀدربار. 0

های شعری تاا تأویرپا یری شاعرای     از ویژگی ،بند عاشورایی اوست ترکیب بارۀدریافته هم  و مطالب نگارش

حیان   که دکتر ساید را محتشم کاشانی  ،سرایان خداوندگار مرویه ۀنام فارسی زبان و عربی زبان از آن. زندگی

 ،وا  شده استدانشگاه تهران ادبیات و علوم انیانی  ۀدانشکد 28شماره  ۀسادات ناصری نگاشته و در مجل

هاای مختلا  از مناابع متناو       قول ممحتشم دانیت که گردآمده از نق های نامه توان یکی از بهترین معرفی می

 است.

 اساتاد  ،کارشناسی ارشد کارن جی رافم ۀنام رین کارها، پایانت بند محتشم هم یکی از گرانمایه ترکیب ۀدر زمین

محتشام   ۀاشعار پرآب وشم شکم و محتوای کربالنامبا عنوان  ،گروه مطالعات م هبی دانشگاه میامی آمریکا

از  ،بناد محتشام در پانج فصام اسات و در آن      ترکیاب  ازهایی ارجمناد   است که مشتمم بر برداشت کاشانی

محتشم در سرودن  ۀوندگان ۀاانر تا انگیز ۀمنزل محتشم تا معرفی مرویه به ۀنام و زندگیعصر صفویه  ۀتاریخچ

ساب   »با عنوان  معجنیمحمود فتوحی رود  ۀمحتوای کربالنامه سخن رفته است. مقالو کربالنامه و تا شکم 

یی از هاا  نیز حااوی نویافتاه   «واسوخت در شعر فارسی )پیشرو و سرآمد واسوخت محتشم است نه وحشی(

 .ستاترین شاعر سب  واسوخت  عنوان اولین و بزرگ پیشتازی محتشم به

میرعزا کاشانی نیز گروه کتابی با عنوان میرعزا کاشانی در قلمرو تعزیه باا زحمات ارزشامند سامانه      ۀدربار

 پیر ،اضاز مصاحبه با هاشم فی اًمیرعزا صرفشده دربارۀ  ارائهوون اطالعات  ،کاظمی به زیور طبع آراسته شده

کهنیال ایان   ۀخیلی قابم اتکا و دقیق نییت و در مواردی هم تناق  ناشی از حافظ ،جمع آمده ،ایران ۀتعزی

هاا روایات نشاده اسات و       شده نیز با تطاابق نیاخه   نقم ۀضمن اینکه نیخ تعزی ؛شود پیرمرد در آن دیده می

تعزیه و یا گردآوری نیاخ تعزیاه نوشاته     ۀربارهای پرشماری که د و مقالهها   کتاب ۀهایی دارد. بقی جاافتادگی

برخای در فهرسات   کاه  هاا   آن ۀدر هم اًاما تقریب .تنها به قکر نامی از این شاعر گمنام بینده شده است ،شده

 ۀپاردازان تعزیا   ترین نیاخه  مصطفی کاشانی از بهترین، پیشروترین و صاحب سب  بر اینکه سید ،منابع آمده

 .تأکید شده است ،ایران است

شاعر محتشام و   از گیاری میرعازا    طور کلی و الهاام  نوییان تعزیه از محتشم به تأویرپ یری نیخه ۀاما در زمین

 نشده است. نوشتهطور خاص تاکنون مقاله یا تحقیقی  بهاو، بند  ترکیب
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تر شعربافی بوده است و خاود بیشا   ۀهای متعدد و کارخان بلکه صاحب دستگاه ،البته او کارگری ساده نبود. 8

های دربار صفوی   ها و انعام  هدایا و خلعت ۀواسط وراکه او به ؛برده است فروش محصول به سر می ۀدر حجر

ای باه   هروناد خاود در دوره   ؛سایر ممادوحان، مکمنات و ماالی بیازا فاراهم آورده باود      و و شاهان دکنی 

 ورشکیتگی کاروبارش اشاراتی دارد.

ساالگی محتشام، بار تخات      99ساالگی تاا    84است کاه از   طهماسب صفوی شاه ،ممدوح اصلی محتشم. 3

 بر او ممدوحان دیگری نیز داشته است. اما عالوه ؛ق(925تا  931سلطنت صفوی نشیته بوده است )

خانم، حمزه میارزا، شااه عبااس بازرگ از شااهزادگان و       خان اسماعیم دوم، سلطان محمد خدابنده، پری شاه»

خال خاان، ولیخاان سالطان    ملی، میرزا عبداهلل جابری، سلطان خلیم ولاد شا  بی  وزیر، میرزا شاه و ابوالقاسم

اهلل اعتمادالدولاه از معااری ، رجاال و امیاران      ترکمنان، محمدصادق ترکمان، میرزا محمد وزیر، میرزا لطا  

توجهی هم به هناد و   ،عالوه او وون دیگر شاعران همعصر ه(، ب0341: 0343)سادات ناصری،  دربار صفوی

رش عبادالغنی باه آن   داربا  ۀوسایل  زبان به مدحشان گشوده و مادایت را باه   ،دورراآنجا داشته و گاه دو امرای

 فرستاده است. سرزمین می

محتشم در اصام و بنیااد شااعری خاود،     » :گونه نام برده است اهلل صفا نیز ممدوحان محتشم را این دکتر قبیت

الدین میرمیران حاکم یزد،  طهماسب صفوی، غیاث نند شاهسرایی مداح بود و پادشاهان و بزرگانی را ما قصیده

طهماساب   میرزا، حمزه میرزا و دختار شااه   طهماسب یعنی اسماعیم میرزا و سلطان محمد خدابنده پیران شاه

خان  الدین اکبر پادشاه و میرزا عبدالرحیم دکن و جالل ءستود و در همان حال پادشاهان جز خانم می خان پری

صفا، فرستاد ) هایی مدحی در ستایش آنان می گفت و قصیده مدح مینیز ر اکبر و امثال آنان را خانان، سپهیاال

0398 :939) 

آتشاکده  قول مؤلا   ه پیشگی اوست. ب عاشق ،ویژگی دیگر محتشم که در شعرش مشهود و متجلی است. 5

خاود از های     هرساالۀ جاللیا  حدی مباتالی ایان مارض باوده کاه در       بهو داشته است  «مرض محبت»، آقر

قدر جزئی از هزار جزء اشتهار روحانی و  پروایی خودداری نکرده و باید معتقد بود که اگر این شاعر عالی بی

گرفت  برای نوشتن رسالۀ مزبور ]جاللیه[ خامه به دست نمی ،فرمود بینی می م هبی خود را بعد از مرگ پیش

 (.0309، بیضاییکرد ) و بدین پایه در عشق معشوق خود بی پروایی نمی

دانم ولی در صداقت عشق سوزان  احیاس شاطر جالل را نمی: »اند اما این عشق را عشقی صادقانه نیز دانیته

از و پرواست که او مباد    دلیم همین عشق بی هرروی به (. به801: 0320)شمییا،  «محتشم هی  شکلی ندارم

( محتشام و وحشای   یگاوی  تب وقاو  )واقاع  ترین شاعر مک معروف» :ترین شعرای مکتب وقو  است معروف

واقعای واساوخت را در    ۀشاعر مبد  واسوخت محتشم اسات و اوسات کاه تجربا    » .)همان(« بافقی هیتند

 .(0393، )فتوحی« آن را تبیین نموده است ،نظری ۀشعرش به شکم داستان و غزل روایت کرده و از جنب

سرایی دارد و عمری را بر سر آن صارف   تاریخ ادهشاعری است که مهارت زیادی در ممحتشم  ،از جنبۀ دیگر

اما این جنبه نیز  ،نیافتنی رسانده غایتی دست این فن شعری را به ،ویژه در رباعیات سته وقت نموده است و به

راستی رنجی بیهوده برده  به» :گوید دکتر سادات ناصری می .ای را برای او در بر داشته است دوگانههای  یهنظر
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استاد برعکس این  اما وقار شیرازی کامالً .(0343« )فهوم شعر را فدای درست آمدن تاریخ نمودهو معنی و م

 (.315: 0325)ایمانی، « علم تاریخ فواید دنیوی و اخروی دارد» :معتقد است

ر بندی در اشعار تعزیه دارند که به زمینه مشهور است. زمینه به این معناست که د خوانان نوعی دسته تعزیه . 4

ای خااص   های خاصی از تعزیه را بیشتر بخوانند یا سراینده یا سارایندگان نیاخه از منطقاه    نیخه ،ی  شهر

اند از: زمینۀ کاشان، زمینۀ تهران، زمینۀ برخوار و میمه، زمیناۀ گایالن،    های معروف عبارت باشند. برخی زمینه

 زمینۀ مازندران، زمینۀ اراک، زمینۀ قزوین و... .
 

 منابع
  .اطالعات :، تهرانسرایی در ایران نگرشی به مرویه ،0390 ،ری کرمانی، عبدالرضاافیا 

کتابخاناه و   :تهاران  ،«0تاریخ»، مجموعه گنجینه بهارستان شرح رباعیات محتشم کاشانی ،0325 ،ایمانی، بهروز ا

  .موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسالمی

 .گ و هنرنوزارت فره :، تهرانمجلس آن تعزیه در ایران و دو ،0349بوقری، ابراهیم،  ا

، «از تاریخ زنادگی او  یا شمهدر لزوم تجدید وا  دیوان موالنا محتشم و وند سخنی » ،0309بیضایی، پرتو،  ا

 .594ا594(: 9و  9، )هیجدهم ۀ، دورارمغانمجله 

  .روشنگران و مطالعات زنان :تهران ،01، چنمایش در ایران ،0395 ،بیضایی، بهرام ا

 ۀ، ترجما محتشام کاشاانی(   هاشعار پر آب وشم )اانر مرویه، شکم محتوای کربال نام ،0329 ،رافم، کارن جی ا

 .29تا  99: صص: 01 ۀشمار 0329ال اول بهمن س ری،حابوالفضم 

 ر.یرکبی، تهران: ام8، چیعباس یآرا خ عالمیتار، 0341گ، یا ترکمان، اسکندرب

دانشکده ادبیاات  ، مجله «یان محتشم کاشانیسرا مرویهخداوند  ۀنام یزندگ» ،0343 ،حین سید ،سادات ناصری ا

   .083ا29(: 25و  23) ،سال بییتم ،تهران و علوم انیانی دانشگاه

  .انتشارات فردوس :، تهران01چ، انوا  ادبی، 0323 ،شمییا، سیروس ا

 ن.یرام :، تهرانشاهدبازی در ادبیات فارسی ،0320، ااااااااااااااا  ا

هاای فرهنگای و     انتشاارات پاژوهش   :، تهاران خاوانی  پژوهشی در تعزیاه و تعزیاه   ،0321 ،اهلل دی، عنایتشهی ا

 .کمیییون ملی یونیکو

مجله دانشکده ادبیات و  ،«بند محتشم نگاهی دوباره به دوازده» ،0320 ،عربیو محمدعلی  ،علی ،االسالمی شیخ ا

  .  01ا0 :(4ا5علوم انیانی تهران، )

 با.ید :، تهران9ی، چ، دوره پنج جلدتاریخ ادبیات ایران ،0398 ،اهلل صفا، قبیت ا

 سوره مهر. تهران: ،میرعزا کاشانی در قلمرو تعزیه ،0329، سمانه، یکاظم ا

پژوهشگاه علوم انیانی  :، تهرانصفویه تا عهد حاضر ۀعرفان در ادبیات عاشورایی از دور ،0329 ،کرمی، اکرم ا

 .و مطالعات فرهنگی

مد واساوخت محتشام   آواسوخت در شعر فارسی )پیشارو و سار  سب  » ،0393حی رود معجنی، محمود، فتو ا
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 .33ا9(: 3) ،سال دوم ،)شبه قاره( فرهنگیتان نامه ،«است نه وحشی(

 .نگاه :تهران، 4وند، چبهدار، تصحیت اکبر دیوان ،0399 ،محتشم کاشانی، علی بن محمد ا

ادبیات ، نشریه «های شری  رضی و محتشم کاشانی جیتاری بر مرویه» ،0329، ایو مریم ک ،محمدرضایی علی ا

   .344ا389(: 3)هنر کرمان، دوره جدید، سال دوم، دانشگاه شهید با تطبیقی دانشکده ادبیات و علوم انیانی

 .وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی :، تهرانفرهنگ عاشورا ،0325، علی و همکاران ،موسوی گرمارودی ا

 .نوید :، تهرانتعزیه در ایران ،0329 ،صادق همایونی، ا

 
 

 

 
 
 
 
 
 


