نگاهی به مقاتل حسین بن علی (ع) و ترکیب بند محتشم کاشانی
فریدون کوره ئی

1

دکتر عباس ماهیار

2

چکیده
باز این چه شورش است که در خلق عالم است باز این چه نوحه و چه عزا و چه ماتم است
توجه ویژه ی ش��اهان صفوی و افراط در ش��یعه گری و عدم توجه به شعر مدحی ،شعر
آیینی ،خصوص ًا ش��عر عاش��ورایی رشد فراوانی یافت و ش��اعران فراوانی در این عرصه پای
نهادن��د و قال��ب "ترکیب بند" که از گذش��ته مضمون رثا را در درون خود پرورده اس��ت با
ش��اهکار محتشم کاشانی به اوج خود رسید .و شاعران فراوانی از او تأثیر پذیرفتند و باتوجه
به اشراف محتشم به مقاتل عاشورایی ،تلمیحات و اشارات را با زیبایی ها و جلوه های ادبی
در آمیخت به گونه ای که بعد از گذش��ت چهار س��ده ترکیب بند او س��رلوحه ی دفتر مراثی
ادب پارسی است.
واژه های کلیدی :محتشم ،مقتل ،بازتاب ،رثا ،ترکیب بند

 - 1دانش آموخته ی دوره ی دکتری دانشگاه آزاد اسالمی واحد کرج ،ایران
 - 2استاد دانشگاه آزاد اسالمی واحد کرج.
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مقدمه
برای پیراس��تن اندیش��ه ی شیعه از نگرش های نادرس��ت و ارائه ی روش صحیح
تحقیق برآن ش��دیم تا با شناسایی مقاتل و مآخذ مربوط به واقعه ی عاشورا به بررسی
مناب��ع اولیه ی مرب��وط به آن بپردازیم و باتوجه به این باور که دس��ته ای از خطاها و
انحرافات در خصوص عاش��ورا از آن جهت اس��ت که هنوز پایه و اساس بسیاری از
منابع بر عاشورا پژوهان معلوم نیست.
در این مقاله سعی براین است که با معرفی پیشینه ی مقتل نگاری در زبان عربی و
فارسی و ذکر منابع مورد استفاده ی مقتل نگاران ،راهی را در پیش محققان این وادی
قرار دهیم و تأثیر آنها را در آثار شاعران به ویژه «ترکیب بند مشهور» خداوندگار مرثیه،
محتشم کاشانی مورد بررسی قرار دهیم .باتوجه واقبال شاهان صفوی به سرودن اشعار
در مدح و منقبت امامان و دولت شیعی حاکم ،این زمینه برای محتشم فراهم شد تا در
این عرصه پا گذارد و جاودانه ترین سوگ چامه ی تاریخ نظم هزار سالهی پارسی را به
یادگار گذارد .آمیختگی اندیشه ی واالی او با زبان و بیانی ساده و در عین حال توانا با
داشتن ذوق لطیف که سرشار از احساسات شدید مذهبی بود ارادات و دلباختگی خود
را به خاندان پیامبر (علیهم السالم) با س��رودن ترکیب بند خود نشان داده است و هنر
محتش��م در این اس��ت که در کمال استواری و جزالت و به دور از تک ّلف و پیچیدگی
چنان به زبان کوچه و بازار نزدیک می ش��ود که گویی «سخن از زبانشان می گوید» و
همین همزبانی باعث ش��ده است بعد از گذشت چهار سده هنوز سوگ سروده اش را
زیر لب تکرار کنند.
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مقتل و سیر مقتل نگاری
در کتب لغت ،معانی مختلفی برای مقتل ذکر کرده اند:
ّ
محل قتل ،جای کشتن ،کشتارگاه ،قتلگاه
الف)
ب) جایی از بدن انسان یا حیوان که هرگاه ضربتی بدان وارد ش��ود ،کش��ته گردد.
مانند شقیقه.
ج) کتابی که درباره ی واقعه ی کربال تألیف شده است .ج مقاتل (دهخدا)1377 ،
البته موضوع بعضی از مقاتل ربطی به حادثه ی عاش��ورا ندارد و این امر نش��ان می
دهد که در عرف مقتل نگاری به هر گزارش مکتوبی که حاوی مطالبی پیرامون قتل و
یا شهادت یکی از شخصیت های مطرح در تاریخ اسالم باشد ،مقتل می توان گفت .در

کتاب ّ
«الذریعه» به چهارده مقتل اشاره شده است که در مورد شهادت امیرالمؤمنین (ع)
نگارش یافته است( .آقا تهرانی )31-29 :1403 ،یا موضوعاتی که مورد توجه نویسنده
بوده اس��ت برای نمونه «مقتل اوالد مسلم» از ش��یخ حسین عصفوری« ،مقتل حجر بن
عدی» از ابی مخنّف« ،مقتل الحسن بن علی (ع)» از ابی مخنّف« ،مقتل رش��ید و میثم
و جوبریّه بن مس ّهر» از هش��ام کلبی و «مقتل زیدالشهید و تواریخه» از مح ّمد علی هبة

الدّ ین شهرس��تانی که به زبان عربی اند و «مقتل السادات» از ابی القلم المولوی صغیر

حسن مل ّقب به شمس الهندی در دو جزء به زبان اردو (همان )35-31 :و...
و آنچه که در زبان و ادب فارس��ی از مقتل به ذهن متبادر می ش��ود ارتباط کامل با
وقایع عاشورا دارد.

پیشینهی مقتل نگاری در زبان عربی و فارسی:
 1-1مقتل ابوالقاسم اصبغ بن نباته مجاشعی تمیمی حنظلی:
مرحوم ش��یخ آقابزرگ تهرانی این صحاب��ه ی امیرالمؤمنین را اولین مقتل نگار یاد
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میکند و درباره ی او می نویسد« :اَقول و الّظاهر ان ّه ا ّول من کتب مقتل الحسین و کتابه
اسبق کتب المقاتل» (همان 23 :و )24

برخ��ی محققان «ابومخنّف لوط ب��ن یحیی ازدی غام��دی» را نخستین مقتل نگار
میدانند که هم عصر امام جعفر صادق بوده است.

بسی��اری از محقق��ان ،مؤلّف «روضات الجنّات» روضة الش��هدای مالحسین واعظ

کاشفی (متوفای  910هـ.ق) را اولین مقتل فارسی معرفی کرده اند (موسوی خوانساری،
 .)230 :1349ولی بطالن این نظر بر کسی پوشیده نیست .زیرا در طول تاریخ در متون
منثور به بررسی وقایع عاشورا پرداخته اند و اشاره ای گذرا به این آثار داریم:
 -2-2ترجم��ه ی تاری��خ طبری :که در س��ال  356به امیرصال��ح منصور بن نوح
الخاصه پیغام فرس��تاد سوی ابوعلی مح ّمد بن
س��امانی ،که بر زبان ابی الحسن الفایق
ّ
محم��د البلعمی الوزیر ،که آن را به فارس��ی دری برگردانی��د ،این کتاب هم در نهایت
فصاحت و سادگی است.
 -2-3ترجمه ی «الفتوح» ابن اعثم (م  314هـ) :از محمدبن احمد مستوفی هروی،
محقق سده ی ششم هجری ،که از آن به نام های« :فتوحات ّ
الشام» و «تاریخ فتوح» نیز
یاد کرده اند (مجاهدی 158 :1379 ،و )159
 -2-4مقتل ّ
الش��هداء :تألیف ش��اعری با تخلص «عاصی» به زبان فارسی با تاریخ
کتابت  887هـ.ق .مرحوم شیخ آقابزرگ تهرانی درباره ی این مقتل فارسی می نویسد:
فیظهر ان ّه مقدّ م علی «روضة ّ
الشهداء» للکاشفی المتوفّی سنة  910هـ.ق (تهرانی:1403 ،
)33
 -2-5مقتل الش��هداء :تألیف(المفاخر رازی) به زبان فارسی که بارها مورد استفاده
ی مالحسین واعظ کاشفی قرار گرفته و در روضة الشهدا از آن یاد شده است .مرحوم
شیخ آقابزرگ تهرانی درباره ی این مقتل می نویسد« :ینقل عنه فی روضة الشهداء کثیرا ً
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الس��یّما من منظوماته منها نظم رجز قاس��م بن الحسن (ع) و منها نظم قول اهل الکوفة

فی کتبهم الی الحسین (ع)»( .همان)

 -2-6مقتل نور االئ ّمه :تألیف ابوالمؤید خوارزمی که مالحسین واعظ کاش��فی در

تألیف روضة الشهدا از مطالب آن سود جسته است.

قابل ذکر است که این پنج اثر منثور از لحاظ قدمت زمانی بر روضة الشهداء پیشتر
هستند.

منابع مورد استفاده مقتل نگاران:
الف) اخبار غیبی عاشورا.
ب) مجموعه ی نامه ها و س��خنان و خطبه های امام حسین (ع) از آغاز حرکت تا
شهادت.
ج) سخنان و رجزهای عاشورایی اصحاب و یاران فداکار امام حسین (ع).
د) سخنان و خطبه های امام زین العابدین و حضرت زینب و اهل بیت امام حسین
علیهم السالم  -در جریان سفر به کوفه و شام و مدینه.
السالم درباره ی شهادت امام حسین (ع).
هـ) روایات منقول از امامان معصوم علیهم ّ
و) مطالب منقول از همراهان امام که به فیض شهادت نایل نیامده اند.

ز) مطالب منقول از مخالفان امام حسین (ع).
ح) مشاهدات افراد بی طرف.
که به تفصیل به آنها خواهیم پرداخت:
الف) اخبار غیبی عاش��ورا :که مبتنی بر احادیثی که پیش از وقوع حادثه ی عاشورا
از رس��ول گرامی اسالم (ص) ،امیرالمؤمنین علی (ع) ،سلمان فارسی و دیگران روایت
شده است که به ذکر چند مورد بسنده می کنیم (مجاهدی.)34-20:1386،
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ب) مجموع��ه نام��ه ها ،س��خنان و خطبه های امام حسی��ن (ع) از آغاز حرکت تا
شهادت:
مهمترین منبعی که می تواند اهداف نهضت ش��گرف عاش��ورا را مش��خص نماید
مجموعه ی نامه ها ،س��خنان و خطبه های امام حسین (ع) از آغاز ش��کل گیری این
رخداد بی نظیر تاریخی تا لحظه ی ش��هادت آن حضرت است .در اینجا برای تی ّمن و

تبرک به نامه ها و سخنان کوتاهی از امام حسین استناد می کنیم که انتساب آن به امام
ّ
(ع) مشهور است و حاوی خطوط اصلی و اساسی قیام ماندگار امام حسین (ع) است:
به درس��تی که من مرگ (در راه خدا) را جز سعادت و زندگانی با ستمگران را جز
هالکت و نابودی نمی دانم( .طبری )305 :1362 ،و (سیدطاووس)42:1389،
آگاه باش��ید که زنازاده ی فرزند زنازاده (= عبیداهلل بن زیاد) مرا در میان (انتخاب)

مرگ و تسلیم (ذلّت بار) مخیّر ساخته ولی ذلّت از ما (خاندان پیامبر) فاصله دارد ،ذلّتی

که خداوند ،ما و پیامبر خود و مؤمنان را از پذیرش آن بازداش��ته و به دور نگاه داش��ته

است .امکان ندارد که مردان آزاده و غیرتمند تسلیم شدن در برابر ستمگران را بر مرگ
شرافتمندانه ترجیح دهند( .طبری)323 :1362،
ام��ام حسین (ع) در نامه ای به مردم بصره نوش��ته اند( :من در تش��کیل حکومت
اسالمی) شما را به کتاب خدا و سنّت رسول او فرا می خوانم( .همان)266 :
امام حسین در نامه ی دیگری خطاب به مردم کوفه چهار ش��رط اساسی زمامداری
مسلمین را یادآور می ش��وند :به جان خودم س��وگند فقط کسی ش��ایسته ی امامت و
زمامداری (مسلمانان) است که به قرآن عمل کند و عدالت را مبنا و اساس کار (خود)
قرار دهد و حق را گسترش دهد و خود را وقف (خدمت در راه) خدا س��ازد( .همان:
)262امام حسین پس از شهادت اصحاب و یاران وفادار خود ،سپاه دشمن را به پیکار
طلبید و هرکس که در برابر او قرار می گرفت از دم شمش��یر می گذرانید تا جایی که
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تعداد بی ش��ماری از س��پاهیان دشمن را از میان برداش��ت و در گرما گرم کارزار این
رجز حماس��ی را زمزمه می کرد :کش��ته ش��دن (در راه خدا) بهتر است زیر بار ننگ و

مذلّ��ت رفتن و ننگ و مذلّ��ت (ظاهری) بهتر از ورود در آتش جهنم اس��ت( .عقیقی
بخشایشی 136 :1378،و )139

اَ ُ
لقتل اَولی مِن ُرکوب العارِ
			

والعا ُر اَولی مِن ُدخول النّارِ

ازجمل��ه ش��عارهای کوبنده ی امام حسی��ن (ع) که بیانگر فلسف��ه ی قیام کربال و
اهداف این نهضت ش��گرف تاریخی اس��ت؛ (ای مردم مسلمان!) مگر نمی بینید که به
حق عمل نمی ش��ود و کسی از باطل روی گردان نیست؟ (در چنین شرایطی جا دارد
ک��ه) انسان مؤمن لقای پروردگار خویش را بر چنین زندگی (نکبت بار) ترجیح دهد.
(مطهری)186:1377،
امام حسین (ع) در وصیّت نامه خود ،خطاب به برادرش محمدبن حنفیّه – مهمترین

عوامل زیربنایی حرکت الهی خود را بیان می کند :من برای استقرار صالح و رستگاری
در ا ّمت جدّ م قیام کرده ام و برآنم تا امر به معروف و نهی از منکر کنم و به س��یره ی
جدّ م – رسول خدا – و پدرم علی بن ابی طالب (ص) رفتار نمایم( .همان)188 :

حر ب��ن زیاد ریاحی می فرمایند :ای
امام حسین (ع) هنگام رویارویی با س��پاهیان ّ

مردم! پیامبر گرامی اس�لام فرمود :هرگاه کسی سلطان ستمگری را ببیند که حرام خدا
را حالل می کند؛ پیمان خدا را می ش��کند؛ بیت المال (مسلمین) را پاس نمی دارد؛ به
حدود الهی تجاوز می کند؛ و در قول و فعل ،با او مخالفتی نمی کند ،سزاوار آن است
که خداوند در جایگاه همان س��لطان سـتمگرش قــرار دهد؛ آگاه باشید که این قــوم
(= کارگزاران حکومت اموی) همین رفتار ناشایست را دارند چرا که حرام ها را حالل
و حالل ها را حرام کرده اند و با برهم زدن حدود الهی ،مال خدا را برای خود برگرفته
اند( .فرحی)393 :1375،
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ج) سخنان و رجزهای عاشورایی اصحاب و یاران فداکار امام حسین (ع):
س��خنان و رجزهای عاش��ورایی را می توان در تبیین اهداف قیام ش��گرف کربال و
مبانی زیربنایی و شناخت مفاهیم ارزش آن استفاده کرد و مراتب جانبازی عاشوراییان
تبرک فقط به رجز حماسی و
را از صحنه ی عاشورا به تصویر کشید که برای تی ّمن و ّ

شورآفرین کربال ،که در حنجره ی علمدار کربال به هنگام رویارویی با سپاهیان دشمن

به ُگل نشست و باورهای عمیق را به تصویر کشید اشاره می کنیم:
			
واَهللُ اِن قطعتموا یمینی

اِن ّی اُحامی اَبدا ً عن دینی

د) سخنان و خطبه های امام زین العابدین و حضرت زینب و اهل بیت امام حسین
علیهم السالم – در جریان سفر به کوفه و شام و مدینه:
ه��ـ) روایات منقول از امامان معصوم علیهم السالم درباره ی ش��هادت امام حسین
(ع):
امام محمدباقر (ع) فرموده اند :بعد از ش��هادت یحیی بن زکریا (ص) آس��مان در
ش��هادت کسی نَگریست مگر در شهادت امام حسین (ع) که به مدت چهل روز برای
مصیبت او گریه کرد! (مجلسی)211/45 :1403
امام صادق (ع) فرموده اند :گریه و بی تابی در رخدادهای تلخ را برای بندگان خدا
ام��ری مک��روه دانسته اند مگر در مصیبت امام حسین (ع) که امری پسندیده اس��ت و
پاداش اُخروی را در پی دارد( .همان)291 :
از امام علی بن موسی الرضا – علیهم السالم – نقل شده است همین که محرم آغاز
می ش��د دیگر آثار س��رور در چهره ی پدرم دیده نمی شد و نشانه های اندوه سیمای
او را ف��را م��ی گرفت و این حالت تا روز عاش��ورا ادامه پیدا می کرد ،که آن روز ،روز
ُحزن و گریه ی او بود و می فرمود در چنین روزی امام حسین (ع) کش��ته می ش��د.
(همان)284/44 :
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از امام علی بن موس��ی الرضا (ع) نقل ش��ده اس��ت که مصیبت ام��ام حسین (ع)
چش��مان ما را در اثر ریزش اش��ک خسته و مجروح کرده اس��ت و عزیزان ما در دیار
کربال به خواری درآمده اند و مصایب آن روز – عاش��ورا – آنان چنان عمیق و ریش��ه
دار است که ما را برای همیشه غمگین و داغدار کرده است( .همان)
از امام محمدتقی (ع) نقل شده است که اگر کسی در شب بیست و سوم ماه مبارک
رمضان امام حسین (ع) را زیارت کند بیست و چهار هزار فرش��ته و پیامبر مرس��ل با
او مصافح��ه می کنند و اینان همان گروهی هستند که از پیش��گاه خداوند متعال برای
زیارت حسین (ع) در چنین ش��بی رخصت می طلبند ،ش��بی که امید است همان شب
(حرعاملی :397
قدری باش��د که تمامی امور براس��اس حکمت الهی س��امان می یابدّ .
)370/10

از امام حسن عسگری (ع) روایتی منقول اس��ت که ناظر بر عظمت و حرمت مقام
حسین بن علی (ع) در پیش��گاه خداوندی اس��ت ،و نیز از وعده ی ش��هادت او و نیز
گریه ی اهل آس��مان و زمین در ش��هادت آن بزرگوار پیش از تولدش خبر می دهد و
ضمن آنکه پیروزی آن وجود نازنین را در ایّام رجعت بازگو می کند ،ادامه ی امامت و
ش��فای تربت او را به عنوان پاداش قلمداد می کند که خداوند در زمره ی پاداش های

جانبازی و شهادت آن امام بزرگوار در نظر گرفته است( .مجلسی)347/98 :1403 ،
جم�لات حزن انگیز و حسرت آل��ودی که به اباصالح المه��دی حجة بن الحسن
العسکری – عجل اهلل تعالی فرجه الشریف – منسوب است :اگر – گردش – زمانه به
تأخیرم انداخت و مقدّ رات –خداوندی -از یاری تو بازم داش��ت و نتوانستم در رکاب
تو با دش��منانت بستیزم ،ولی –در عوض -از صبح تا شب برای تو می نالم و به جای
اشک خون می بارم( .همان)320 :
و) مطالب منقول از همراهان امام که به فیض شهادت نایل نیامده اند:
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تع��دادی از اصحاب ام��ام حسین (ع) در چند مرحله از مراحل ش��کل گیری قیام
امام حسین (ع) حضور داش��ته اند و بعضی در روز عاش��ورا مجروح شده اند اما جان
س��الم بدر برده اند و مش��اهدات خود را در مقاتل آورده اند که بسیاری از نقاط مبهم
قیام عاش��ورا را روشن می کند .از جمله ی آنها می توان به حسن به حسنبن علیبن
ابی طالب (علیهم السالم) اش��اره کرد که در جریان روز عاش��ورا زخم های متعددی
خورد اما به وس��یله بستگان خود از معرک��ه ی جنگ رهایی یافت .افراد دیگری مانند
ضحاک بن عبداهلل بن قیس مش��رقی و عقبة بن سمعان به فیض شهادت نایل نیامدند.
ّ
(سیدطاووس )263 :1389
ز) مطالب منقول از مخالفان امام حسین (ع):
بسیاری از مخالفان امام حسین (ع) بعد از واقعه ی عاشورا به صف «ت ّوابین» پیوستند

و مشاهدات خود را نقل کرده اند که مورد استناد مقتل نگاران قرار گرفته است.
ح) مشاهدات افراد بیطرف:

در میان راویان حادثه ی کربال به افرادی برمی خوریم که نه در س��پاه امام حسین
(ع) بوده اند و نه در ش��مار س��پاه یزید .اینان مش��اهدات خود را برای دیگران بازگو
میکنند که مورد استفاده ی مقتل نویسان قرار گرفته است .که عبیداهلل بن الحر الجعفی
را نمونه ای از این گروه می توان نام برد( .طبری)527 :1262

محتشم کاشانی
«حسان العجم» موالنا س��یدکمال الدین علی فرزند
خداوندگار ش��عر عاش��ورایی ّ

خواجه میراحمد کاش��انی متخ ّلص به محتشم ،شاعر اوایل عهد صفوی و از معاصرین
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شاه تهماسب است .وی حدود سال  905هـ.ق در کاشان متولد شد و نزدیک نودویک
س��ال در این گیتی زیست و در س��ال  996هـ.ق در زادگاه خود چش��م از جهان فرو
بست( .نوایی )1 :1380
و «س��عیدای قصاب کاشی» شاعر شیرین گفتار اواس��ط سده ی دوازدهم هجری،
رباعی خود را به یاد محتشم بر قطعه سنگی نوشت و بر باالی مدخل قدیم و پنجرهی
کنونی نصب کرده است:
این منزل پرفیض که جـای الـم است

بی فاتحه از درش گذشتن ستم است

«قصاب»
باید به ادب گذشت زین در ّ

این جای رفیع ،مدفن «محتشم» است

ش��غل محتشمَ ،ش��عر بافی بوده ولی خود ش��خص ًا کارگر نبوده و معلوم می شود،

مقصود از شعربافی ،ابریشم بافی که اکنون در کاشان مصطلح است.
پیش از این کز شاعری حاصل نمی شد یک شعیر وز ضرورت کرده بودم َشعربافی را شعار

(همان)655 :

								

مسافرت او به ش��هر «اصفهان» قطعی اس��ت و به هنگام مرگ «ضمیری اصفهانی»
برای شرکت در سوگ او به شهر رفته است		.
محتشم را بود اسمی و مســ ّمی در جـهان

(سادات ناصری)95 :

تا قضا زد احتش��امش نوب��ت اندر اصفهان
“فقر” بی وقر و”فنا” بی نام و”عسرت” بی نشان

ساکنم جایــی که اینجــا از دوام عشـرتش

								

(همان)781 :

شاعر در جایی دیگر به سفر ملک فارس (شهر شیراز) اشاره می کند.
یعنی از خاک حریم شاه ،به سوی ملک فارس

زاقتـضـای گــردش گــردون مـــی رویم

						

(همان:ج )1258 /2

اما محتش��م به عللی که ایراد شد شخص ًا مسافرتی به هند نکرده و قصاید و مدایح
خود را همه ساله به وسیله ی برادرش ،عبدالغنی به دربار آنجا ارسال می کرد و صلهی
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خ��ود را دریاف��ت می نمود و باألخره همان برادر قربان��ی این راه گردید و در یکی از
اس��فار هند ،دنیا را وداع می کند و از اینکه مثل س��ایر ش��عرا برای طمع دنیایی به هند
نرفته از درگاه ممدوح خود ش��اه تهماس��ب تقاضای صله می کند و او را حاتم طایی
خطاب می کند.

آثار و احوال محتشم:
از کلیات محتشم پس از مرگ وی بنا به وصیتش به دست شاگردش میرتقی الدین
محمدحسین کاش��ی تنظیم شده اس��ت .آن را در پنج کتاب شعر و دو کتاب آمیخته از
پیوسته و پراکنده فراهم آورد که به "هفت دیوان" مشهور است که عبارتند از:
الف) شیبیّه ب) شبابیّه ج) صبائیه د) جاللیّه هـ) نُقل ّ
عشاق :و) ضروریات ز) معمیّات

					

(صفا،1369 ،ج)795 – 794 ،5/2

در رساله ی جاللیّه هم اشاراتی به مراتب عرفان محتشم شده است تا همگان او را

عارفی مجذوب و ش��اعری مسلمان و متع ّهد بشناسند و هفت بند او در مدح حضرت
علی (ع) و دوازده بند او در باب حضرت سیدالشهدا و مصایب کربال سروده است او
را شاعری معتقد و متدیّن به شمار آورده است.

بازتاب سوگ سروده های خاقانی و راوندی در شعر محتشم
مرثیه سرایی در ادبیات ما پیشینه ای کهن دارد که سرایندگان تحت عناوین "مرثیه
در باب ش��هادت"" ،مرثیه در باب عزیز از دس��ت رفته و فرزن��د دلبند" و در " رثا"ی
خاندان های حکومتی بوده است.
از سده ی ششم هجری قمری مراثی به صورتی گسترده تر در ردیف سروده های
ماندگار و جاوید ادب فارس��ی قرار گرفت و از بین بزرگان سده ی ششم دو تن یکی
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خاقانی ش��روانی و دیگر محمدبن علی بن س��لیمان راون��دی صاحب کتاب معروف
"راحة الصدور" در باب مرثیه تأثیر فراوانی بر ترکیب محتشم داشته اند.
الف) خاقانی :وی دو قصیده در رثای ش��هادت امام محمد یحیی به دس��ت ُغزها
سروده است که یکی از دو قصیده مدّ نظر ماست و آن قصیده ای به عنوان "در مرثیهی
امام محمدبن یحیی و حادثه ی حبس س��نجر در فتنه ی غز شوال  "549در چهل پنج
بیت با مطلع
آن مصر مملکت که تو دیدی خراب شد وان نیل مکرمت که شنیدی سراب شد
						

(نوایی)158-156 :1380 ،

یا در قصیده ای که در رثای مرگ فرزندش رشیدالدین سروده است با مطلع:
صبحـگاهی سر خوناب جـگر بگشایید ژاله ی صبحدم از نرگس تر بگشایید
دانه دانه گهـر اشـک بــبارید چــنانک	 گره رشـته ی تسـبیح زسـر بگشایید
								

(همان)158 :

ترکیب بند محتش��م هم وزن قصیده ای اس��ت که خاقان��ی در رثای امام محمدبن
یحیی س��روده و در بند یازدهم ترکیب بند ،محتش��م آش��کارا از قافیه ها و ردیف این
قصیده ها استفاده کرده است.
خاقانی :بیت اول قصیده
آن مصر مملکت که تو دیدی خراب شد وان نیل مکرمت که شنیدی سراب شد
محتشم :بیت اول بند یازدهم
خاموش محتشــم که دل سـنگ آب شد بنیاد صبر و خانه ی طاقت خراب شد
خاقانی :بیت دوم
سر و سعادت از تف خذالن زگال گشت و اکنون بر آن زگال جگرها کباب شد
محتشم :بیت دوم و چهارم
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مـرغ هوا و مــاهی دریا کباب شد

خاقانی :بیت سوم
از سیل اشــک بر سر طوفـان حادثه

خوناب قبه قبه به شکل حباب شد

محتشم :بیت پنجم
خاموشمحتشمکهفلکبسکهخونگریست

دریا هـزار مرتبه گلـگون حــباب شـد

خاقانی :بیت چهارم
چل گز سرشک خون زبر خاک درگذشت

البلچـهلقــدمزیــرماهــتابشـــد

محتشم :بیت ششم
خاموش محتشم که به سوز تو آفتاب

از آه سـرد ماتمــیان ماهــتاب شد

خاقانی :بیت دهم
عاقل کجا رود که جهان دار ظلم گشت

نحل از کجا َچرد که گیا زهر ناب شد

محتشم :بیت سوم
خاموش محتشم که از این شعر خون چکان در دیده ،اشک مستمعان خون ناب شد
خاقانی :بیت سیزدهم
افالک را لباس مصـیبت بسـاط گشت اجرام را وقایه ی ظلمت حجاب شد
محتشم :بیت هفتم
خاموش محتشم که ز ذکر غم حسین

جبریل را زروی پیـمبر حـجاب شد

خاقانی :بیت چهاردهم
ماتم سرای گشت سپهر چهارمین

روح األمیـن به تعزیـت آفتـاب شد

محتشم :بیت پایانی بند چهارم
روح األمین نهاده به زانو سر حجاب

تاریک شد زدیـدن او چشم آفتاب

خاقان��ی :بیت هفدهم (که با بیت پایانی بند شش��م ترکیب بند محتش��م ش��باهت
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مضمونی دارد)
طره ی شب شانه کرد چرخ
دوش آن زمان که ّ

مــوی سپــید دهر به عـنبر خضاب شد

محتشم:

پس بر سنان کنند سری را که جـبرئـیل

شوید غبار گیسویش از آب سلسبیل

							

(همان)129-124 :

ب) محمدعلی بن سلیمان راوندی صاحب کتاب راحة الصدور و آیة الصدّ ور
راوندی مورخ و ش��اعر همشهری محتشم است که چهار سده پیش از وی ترکیب
بند خویش را س��روده ،محتشم که از او تقلید کرده است .که گویی محتشم اطالعی از
نام س��راینده نداش��ته یا از طریق واعظان یا نوحه خوانان در منابر و جلسات هیئت ها
در ایام محرم بندهایی از این ترکیب بند که اشاره به واقعه ی کربال دارد سینه به سینه
نقل شده است.
ظاهرا ً قبل از ترکیب بند محتش��م ،ترکیب بند راوندی شهرتی خاص در بین مردم
داشته است .چون این ترکیب بند از قدیمی ترین ترکیب بندها با موضوع مرثیه ی ابی
عبداهلل الحسین (ع) در ادب فارس��ی اس��ت که به ذکر نمونه هایی از این ش��باهت ها
بسنده می کنیم( .راوندی)355-352 :1364،
راوندی :بیت آغاز بند اول (هردو ترکیب بند)
آه این چه محنت است که اندر جـهان فتاد آه ایــن چه واقــع است کـه از ناگهان فتاد

محتشم:
باز این چه شورش است که در خلق عالم است باز این چ��ه نوحه و چه عزا و
چه ماتم است.
راوندی :بیت بیست و هفتم ترکیب بند
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دشـمنش را بر آتـش قـهرش سـپند کن

محتشم :بیت پایانی بند دوم
آن دم فلک بر آتش غیرت سپند شد	کز خوف خصم در حرم ،افغان بلند شد
محتشم در بند هشتم خود ،از ردیف و قافیه ی بند اول راوندی و نیز در بند یازدهم
از قافیه ی بند دوم راوندی در بند مذکور «کرد» است ،تأثیری آشکار پذیرفته که کام ً
ال
مش��هود است .ضمن این که فصاحت و بالغت ترکیب بند محتشم را نمی توان انکار
کرد و همچنین فضل تقدّ م راوندی را.
						

(نوایی)132-128 :1380،

سوگواره سرایی در عهد صفویه
محتش��م شاعر غزل س��را و مداح خاندان صفویه که در ساختن "ماده تاریخ" استاد
بود با مرگ برادر افسرده و ملول گردید و شروع به سرودن مرثیه نمود و قدرت خود
فن رثا بازیافت .محتش��م چون غزلیاتی س��رود برآن ش��د که از سرودن شعر به
را در ّ
نام و نانی دس��ت یابد و برای رس��یدن به این هدف چون دیگر قصیده سرایان ،مدیحه
ای مقارن جلوس ش��اه تهماسب به دربار او فرستاد و سلطان شریعتمدار صفوی او را
تشویق به سرایش اشعار و مدایح مذهبی کرد .محتشم که از مرگ برادر اندوهناک بود
در این باره نیز مرثیه ای س��رود و روبه اشعار دینی آورد و با سرودن مرثیه ی معروف
به دوازده بند درباره ی واقعه ی کربال به جایگاه واالیی رسید.
تأثیر این ترکیب بند به گونه ای اس��ت که بعد از گذش��ت چهار سده هنوز کتیبهی
آن بر در و دیوار هر عزاخانه و حسینیه و تکیه ها و س�� ّقاخانه ها نقش بسته اس��ت و
زینت بخش حجله ی شهدای راهیان کربال است و معتقدان آن همواره از آن کتیبه ها
تبرک می جویند و به جای لبان محتش��م بر ابیات جانگدازش بوس��ه می زنند در واقع
ّ
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تصرف او باقی است( .نیّر تهرانی)24 :1373 ،
عمر ادبیات رسمی شیعه همچنان در ّ

فن رثا در عصر صفویان رنگ دیگری داش��ت ،اینان از اعقاب ش��یخ صفی الدّ ین
ّ

بودند که در اردبیل صاحب خانقاهی دایر و کشف و کرامتی ظاهر بود و شاه اسماعیل
و فرزندانش را در تش��ریفات رس��می با لقب (مرش��د کامل) می خواندند .ایش��ان که
مذهبشان شیعه ی اثنی عشری بود ،صالح دنیای خود را در این می دیدند که در برابر
قلمرو گسترده ی عثمانی قد علم کرده و از احساس��ات مذهبی مردم اس��تفاده کنند و
جهت رس��یدن به این هدف الزم می دانستند که ش��عائر مذهب ش��یعه را رواج دهند
متعصب عثمانی عرض وجود نمایند( .رکن،
تا در برابر دولت مقتدر و س��نّی مذه��ب
ّ
)26 :1371
در این روزگار محتش��م ترکیب بند پرش��ور خود را س��رود و پس از آن محتش��م
سروده های پراکنده را رها کرد و اوقات خود را وقف ویراستاری این ترکیب بند نمود.
رمز موفقیت این ترکیب بند محتشم در سه عامل بوده است:
الف) جنبه ی هنری :از نظر صنعت ش��عری و ادبی ،الفاظ این ترکیب بند اس��توار،
فخیم ،منسجم و در کمال رس��ایی و ش��یوایی است و سخافت لفظ و پیچیدگی سبک
هنری را ندارد و همانند آب زالل و گوارایی است که در جام بلورین و شفاف تقدیم
به تشنه ای می شود.
کشتی شکست خورده ی طوفان کربال در خاک و خون فتاده به میدان کربال
گرچشم روزگار براو فاش می گریست خون می گـذشت از سر ایوان کربال
ب) تجس��م عینی عظمت حادثه آنگونه که درخور این واقعه ی خونبار اس��ت .و
ش��ورش را به تمام خلق جهان نسبت داده است و این عزاداران را در میان موجوداتی
برده که از چشم بشر غایبند.
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باز این چه شورش است که در خلق عالم است باز این چ��ه نوحه و چه عزا و
چه ماتم است
گر خوانمش قیامت دنیا بعـید نیست

این رستخیز عام که نامش محرم است

جن و ملک بر آدمیان نوحه می کنند
ّ

گـویا عزای اشـرف اوالد آدم اسـت و...

ج) تحت تأثیر قراردادن عواطف و احساسات رقیق در شنونده که مهمترین هدف
رثاء است .محتشم با رعایت متانت و میانه روی و در نظر داشتن کلیّت قضیه به انجام
رسانده و ترکیب بندش چون گوهری است که تراش خوش یافته و جلوه گر مضامین

مختلفی است.
از آب هم مضایقه کــردند کـوفیان

خوش داشتند حرمت مهـمانی کربال

اهل حرم دریده گریبان گشاده موی

فـریاد بـر در حـرم کبـریا زدنـــد و...

							

(همان)26-25 :

ترکیب بند محتشم و صاحب نظران:

 -1علاّ مه بحرالعلوم :اقبال کار محتشم چنان بود که حتّی شخصیتی نظیر علاّ مه ی

بحرالعلوم را به اس��تقبال از او به زبان عربی واداشت که سطح نخستین بند ترکیب بند
علاّ مه چنین است( :مجاهدی)8 :1379 ،
ُ
الجـــ َل ُل
ذالحــادث
اهلل اکــبر مـا
َ

ُ
َف َقد تَـ َزل َز َل َس ُ
ِ
الجـبل
االرض و
هل

شگفتا این چه حادثه ی بزرگی است که کوه و صحرا از آن به جنبش درآمده است.
 -2شیخ آقابزرگ تهرانی ،صاحب «الذریعه الی تصانیف الشیعه»:
قابل ذکر اس��ت که این ترکیب بند در یازده گره و دوازده بیت در هر بند پرداخته
شده و «میرزا ابوالقاسم وفای شیرازی» بند آخر را به آن افزوده است و شیخ آقابزرگ
تهرانی در این مورد معتقد اس��ت که علاّ مه به خاطر غیبت امام عصر (عج) بند آخر را
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به پایان نبرده است( .تهرانی)85/25 :1403
 -3شیخ عباس قمی :صاحب کتاب های مشهور مفاتیح الجنان و منتهی اآلمال:
محتش��م ش��اعر صاحب مراثی معروفه که در جمیع تکایا و مجالس ماتم اباعبداهلل
الحسین (ع) بر در و دیوار آن نصب ش��ده اس��ت و گویا از حزن و اندوه آن اش��عار
نگاش��ته ش��ده یا از خاک کربال سرشته شده است .این اش��عار مثل مصیبت حضرت
اباعب��داهلل (ع) به هیچ وجه مندرس نمی ش��ود و این عظمت ،بزرگی مرتبت و کثرت
معرفت محتشم راهویدا می سازد( .محدث قمی)252 :1363،
 -4علی موسوی گرمارودی) :در مقدمه ی کتاب «چراغ صاعقه» پس از بازشماری
مرثیه س��رایان و ذکر ش��أن آنان می گوی��د :اگر بخواهیم از میان تمام این س��خنوران
یک نفر را در میان مرثیه س��رایان انتخاب کنیم ،آن یک نفر محتش��م کاش��انی اس��ت.
(انسانی)21:1382،
 -5دکتر ذبیح اهلل صفا در تاریخ ادبیات ایران درباره ی محتشم می گوید:
«قصیده ها و ترکیب ها و ترجیع های فراوانی در تمام س��ده های دهم تا دوازدهم
در این راه س��اخته و پرداخته گردید و تقریب ًا تمام ش��اعران نام آور عصر در این طبع
آزمایی ش��رکت داشته اند ،اما اهمیت کار محتش��م در آن است که ساختن مراثی اهل
بیت را ،که البته س��ابقه ای طوالنی پیش از او داش��ت رواجی تازه بخشید .چنان که از
میان مرثیه های شهیدان کربال شأنی دیگر و شرف قبولی باالتر یافت و اگرچه چند تن
از ش��اعران بعد از او کوش��یدند که نظیر آن را بیاورند ،لیکن هنوز ترکیب بند محتشم
بهترین و مؤثرترین آنها شناخته می شود( .صفا 1371 ،ج )624 :5/1
 -6میرزا عبدالرزاق خوافی در "بهارستان سخن" آورده است:
«مرثی��ه ی سیدالش��هدا خامس آل عبا که موالنا (محتش��م) در س��لک نظم آورده،
گوشواره ی گوش سخنوران است و بر مرثیه ی شیخ آذری (وفات  )866که هیچ کس
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از شعرا تتبّع آن نتوانستند کرد ،رجحان تمام دارد( ».همان)

تعصب ش��یعی اس��ت ،اما ش��اعر آن شیعی
 -7یان ریپکا :اگرچه ش��عر او بیانگر ّ

متعصب نیست .محتش��م که بازرگانی ابریش��م پیشه است در شاعری بارها کامیاب تر
بوده اس��ت .و در بازی های لفظی ش��عر عصر صفویه محتشم پیش��رو است( .ریپکا،
)431 :1370

زیباشناسی ترکیب بند محتشم
در اینجا به جلوه های زیبایی شناسی و استفاده از آرایه های لفظی و معنوی موجود
در این ترکیب بند به تلخیص می پردازیم .که به ترتیب اولویت و فراوانی استفاده از آن
به تلمیح ،تش��بیه ،استعاره ،واج آرایی ،تشخیص ،اغراق ،کنایه ،ارسال المثل ،و ...اشاره
شده است( .قریشی زاده)12-10 :1371 ،

براعت استهالل
باز این چه شورش است که در خلق عالم است

باز این چه نوحه و چه عزا و چه ماتم است

باز این چــه رستخـیز عظـیم اسـت کز زمیــن

بی نفـخ صور خــاسته تا عرش اعظم است

آیهی شریفه ی :یُوم یُن َفخُ فی الص ّورِ َفتَأتونَ افواج ًا( :سوره ی نبأ)18 :
آیهی شریفه ی :نفخَ فی الصورِ ذلک یوم الوعید( :سوره ی ق)20 :

کشــتیشـکستخـوردهزطـوفانکربال

در خـاک و خـون فتـاده به مـیدان کــربال

حدیث شریف نبوی :ان الحسین مصباح الهدی و سفینة النجاة.
از آب هم مضـایقه کـردند کوفــیان

خــوش داشتند حرمت مهمان کربال

اش��اره ب��ه بی وفای��ی مردم کوفه ب��ا امام (ع) و ض��رب المثل (الکوف��ی الیوفی)
(دهخدا)269:1370،

شماره  ،12تابستان 1391

297

بودند دیو و دد همه سیراب و می مکید خــاتم زقــحط آب سـلیمان کــربال
اش��اره به ربودن انگشتری حضرت س��لیمان (ع) به دست دیو (سلیمان استعاره از
امام حسین (ع)) است.
بر خوان غم چون عالمیان را صال زدند اول صـال به سلــسله ی انبــیا زدنـد
تلمیح به :البال ُء للوالء

مقــرب تر اسـت
هرکه در ایــن بزم
ّ
نوبـت به اولـیا چو رسید آسمان تپید

جــام بـــال بیــشترش مــی دهنـــد
زان ضـربتی که بـر سـر شیرخدا زدند

اشاره به ضربت خوردن موالعلی (ع) در شب نوزدهم رمضان
بس آتشی ز اخگــر المـاس ریزه ها

افروخــتند و برحــسن مــجتبی زدند

تلمیح به :زهر خورانیدن و به شهادت رساندن امام حسن مجتبی (ع)
یکباره جامه در خم گردون به نیـل زد

چون این خبر به عیسی گردون نشین رسید

اشاره به باور مسلمانان به وجود مبارک حضرت عیسی مسیح در آسمان چهارم
از صاحــب عزا چه توقّـع کنند باز

آن ناکسان که تیغ به صیـد حـــرم زنند

الصیدَ و انتم ُح ُر ٌم (س��وره ی
اش��اره به آیهی ش��ریفه ی :یا ایهاالذین آمنوا التقتلوا ّ

مائده )95 :و اشاره به حج ناتمام امام حسین (ع) و روی آوردن به کربال
پس بر سنان کنند سری را که جبرئیل

شوید غبار گیسویـش از آب سلسبیل

اشاره به برنیزه کردن سر مبارک امام حسین (ع)
عرش آن زمان به لرزه درآمد که چرخ نیز

افـتاد در گـمان که قیامت شد آشکار

اشاره به آیهی شریفه ی «اذا زُلزلت االرض زلزالها» (سوره ی زلزله)1 :
پس با زبان پرگله آن بضعت بتول
بضعت بتول :حضرت زینب (س)

روبر مدیـنه کرد کـه یا ایّهــا الرسول

اشاره به پیام مهین بانوی بنی هاشم دارد که «یا ُمح ّمدا ُه َص ّلی علیک مالئکة اسماءِ
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حسی��ن ُمر َّم ٌل بالدّ ماءِ ّ
حسین بال َعراءِ تش��فی علیه
مقط ُع االعضاء ...یا مح ّمدا ُه هذا
هذا
ٌ
ٌ
ٌ
قتیل اوالد ابنعایا» (برنجیان جالل ،حماس��ه ی عاش��ورا به بیان حضرت مهدی (عج)
ص )12
الرسول زابـن زیاد داد	کو خاک اهل بیت رسالت به باد داد
یا بضــعة ّ

سرنی و
مهین من
تلمیح به حدیث ش��ریف نبوی (ص)« :فاطمة بضعة
ّ
س��رها فقد ّ
ّ

َمن سا َءها فقد سا َءنی» (مجلسی )43/390 :1403
خلقی که سوده لعل لب خود نبی بر آن

آزرده اش بــه خــنجر فـــوالد کرده ای

تلمیح به :بوسیدن گلوی مبارک حضرت سیدالشهدا (ع) توسط پیامبر (ص)

نتیجه گیری:
به طور اجمال می توان گفت:
محتش��م کاش��انی باتوجه به زبان س��اده و دور از هرگونه پیچیدگی ،به زبان مردم
سخن گفته و دلیل ماندگاری اشعارش به ویژه ترکیب بند او در رثای امام حسین (ع)
نیز همین بوده است.
با غور در اشعار محتشم و وجود تلمیحات و اشارات درباره ی واقعه ی عاشورا و
کربال و همچنین صور خیال موجود در اش��عارش می توان او را شاعری توانا و مطلع
یافت و تأثیر تش��ویق حاکمان شیعی عصر صفوی در رشد سروده ها در مدح و رثای
ائمه ی اطهار را به وضوح مشاهده کرد.
قابل ذکر اس��ت محتشم الگوی بسیاری از شاعران بعد از خود شده است او نیز از
خاقانی و راوندی تأثیر پذیرفته است.
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 -23فرحی ،س��یدعلی (" ،)1375بررسی و تحقیق پیرامون نهضت حسینی" ،تهران ،چاپ
اول.
 -24قریش��ی زاده ،عبدالرضا (" ،)1371جلوه های زیبایی شناسی در ترکیب بند محتشم
کاشانی" ،مجله ی ادبستان ،ش  ،31صص .12-10
 -25کافی ،غالمرضا (" ،)1386نقد و تحلیل ش��عر عاش��ورایی از آغاز تا امروز" ،مجتمع
فرهنگی عاشورا ،تهران.
 -26مجاهدی ،محمدعلی (" ،)1386پژوهشی در مقتل های فارسی" ،زمزم هدایت ،قم.
 -27مجاهدی ،محمدعلی (" ،)1379شکوه شعر عاشورا در زبان فارسی" ،مرکز تحقیقات
اسالمی سپاه ،قم ،چاپ اول.
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 -28مجلس��ی ،محمدتقی ( 1403هـ.ق)" ،بحاراالنوار" ،موس��سه ی الوف��ا و داراالحیاء
التراث العربی ،بیروت ،ج .43
 -29محدث قمی (" ،)1363هدیة االحباب" ،تهران ،انتشارات امیرکبیر.
 -30مطهری ،مرتضی" ،)1377( ،حماس��ه ی حسینی (دوره ی سه جلدی)" ،نشر صدرا،
قم ،چاپ سی ام.
 -31نیّر تهرانی ،حسن (" ،)1373مقاله ی محتش��میّه" مجله ی ادبستان ،ش��ماره ی ،54
ص .24
 -32نوایی عبدالحسین و صدری مهدی (" ،)1380مقدمه تصحیح دیوان محتشم کاشانی"،
میراث مکتوب ،تهران ،چاپ اول

