
  

  

  

  

  

  چهارمحال و بختيارياستان خواني در  سنت تعزيه

  

  عليرحم شايان

   استان چهارمحال و بختياريةمسئول كانون تعزي

  
  مقدمه

) ع( پاي علم مصيبت حسينه ترين اشك را ب  حيات خود زاللةچهارمحال و بختياري در پروند
است و سوابق   لسالم نمودها ترين نذر و نياز را فداي حريم اهل بيت عليهم است و خالص  ريخته

داري  يش فراتر از خاك استان خود صحنهها خوان روزگاري تعزيه. طوالني در امر تعزيه دارد
كردند، شيراز و اصفهان اين دو مهد هنر با صدا و قامت رساي مردمي از همين ديار، خروش يا  مي

مرحوم .  تهران اسب و نواي طبل و شيپور داشت، همچنينةحسين و چكاچك شمشير و شيه
 پشت نسب ٣٩سيد عبدالباقي دهكردي فرزند مرحوم سيد جعفر كه با (سيد عبدالباقي دهكردي 

 حضرت ةالسادات عموزاد معروف به حاج صولت) .رسد مي) ع( العابدين او به حضرت زين
 چهارمحال و بختياري كه سمت ة يكي از پيشكسوتان تعزي، حاج سيد ابوالقاسم دهكردياهللا آيت

بر اينكه در   خوان مجرب و هنرمندي را تربيت نمود و عالوه ي داشت يك گروه تعزيهيالبكا عينم
همه . كردند ميبرپا نمودند در شيراز و اصفهان و تهران نيز تعزيه  هاي تعزيه مي  ايفاي نقش،محل

 و شد و در ميدان نقش جهان  حاكم اصفهان دعوت مي،السلطان  ظلّ،ميرزا ساله از طرف مسعود
 ةي به شكرانيالبكا  انجام وظايف سمت معينعالوه برنمود و خود نيز  ديگر تكايا تعزيه برپا مي
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 نقش ي كه خداوند متعال به او عطا فرموده، ايفا،ييتناسب اندام و قامت رشيد و آواز شيوا
و حضرت ) ع( العباس هاي ممتاز و معروف وقايع كربال از قبيل حضرت ابوالفضل شخصيت

آمد،  خوبي از عهده آن برمي هشد و ب دار مي بن يزيد رياحي را عهده و حر) ع( عقيل ابن  مسلم
  :اي انتخاب شده بودند، ازجمله خوانان وي از افراد برجسته و حرفه تعزيه
ي يتقي ساكن روستاي دزك بود و صداي رسا مال): شمر(تقي دزّكي در نقش مخالف  مال  
خواند در سر كوه بلندي در جنوب روستا  ر روستا تعزيه مي گويند وقتي بدون ميكروفن د.داشت

ي نيش او را بكشند تا وقتي در ها دهد دندان السلطان دستور مي ظل. شد صدايش شنيده مي
   .خواند صدايش زنان حرمسرا را ناراحت نكند اصفهان تعزيه مي

 بود نزديك يا ك قصبهشهر ( نقش امام در سيد ميرزا شهركي؛ليال محمد دزّكي در نقش ام مال گل
باغبهادران  (نقش زينب در مال صفر باغبهادراني)  در حال حاضر موسوم به شهركيان است،دهكرد
خوانان دهكرد  و از تعزيه  )است شده ي از توابع لنجان اصفهان كه اخيراً به شهر تبديل يروستا

 سيد محسن ،خان  پهلوان عيسي، سيد ابوتراب هاشمي،سيد آقارضا حسيني) شهركرد فعلي(
اللّه   دكتر سيد حبيب، سيد ابوطالب حسيني، سيد رحمان حسيني، سيد مهدي صولتي،حشمت
  .توان نام برد  ميهستند،شدگان مرحوم حاج صولت   كه از تربيت، حاج كمال مرداني راوحسيني 

  بار به زيارت نجف اشرف و كربالي معلّا تشرف پيدا كرده و غالبا٣٩ً مرحوم حاج صولت   
است، در يكي از اين سفرها در جوار حرم   ي مقدس به اجراي تعزيه پرداختهها در آن مكان

 شهادت آن حضرت را برگزار و خود نقش آن بزرگوار را ةتعزي) ع( العباس حضرت ابوالفضل
 رساند و ميداخل حرم   هكند كه خود را ب نمود كه در وسط تعزيه ناگهان حالتي پيدا مي ايفا مي
گيرد، پس از   و تا پايان تعزيه در دست ميآورد ميين ي شمشيرهاي آويزان در حرم را پايكي از

بيند كه حضرت ابوالفضل  اما شب خواب مي. دنگير  خدام حرم شمشير را از او مي، تعزيهةخاتم
 فرداي آن روز حاج صولت را .فرمايند چرا شمشير را از ذاكر من گرفتيد ببريد به او پس بدهيد مي
مردم چهارمحال كه زمان ورود به محل مردم ه كنند ب  و شمشير را هديه ميكنند ميدفتر دعوت به 

كنند كه در حال حاضر در منزل يكي  روند و شمشير را با تشريفات خاصي وارد مي به استقبال مي
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 مريضان ةشود و از آن زمان تاكنون آب آن شمشير شفادهند از نوادگان آن مرحوم نگهداري مي
  .استكننده  جعهمرا

دهد و مرحوم حاج صولت از ترفند   كربال رخ مية گان٣٩از اتفاقاتي كه در يكي از سفرهاي   
 يك كاروان بزرگ مركب از مردم دهكرد :به اين شرح استكند  خواني استفاده مي و اعجاز تعزيه

 و قراء و قصبات اطراف به سرپرستي شادروان حاج صولت عازم زيارت) شهركرد فعلي(
 - مالير- آن زمان منحصر به چهارپايان بود و مسير حركت از طريق دهكردةوسايل نقلي. ندشو مي

كه قافله به حوالي  هنگامي. ه است خانقين و سپس داخل خاك عراق بود- قصر شيرين-كرمانشاه
، دستبرد بزنند به قافله دارنداي قصد   و عده استشوند كه جاده ناامن رسند مطلع مي كرند مي

حاج صولت سران قافله را احضار و پس از تقويت روحي آنها بدين بيان كه اولياء مقدس اسالم 
نمايد  فرمايند به آنها توصيه مي و ائمه اطهار از حفظ حراست شيعيان و ارادتمندان خود دريغ نمي

دند از ارواح مطهر شهداي ش اشرار واقع ة حركت كنند و هرگاه مورد حملطرف مقصد هكه ب
دهد و  راه خود ادامه ميه كاروان ب. خوانندياري خود به د و آن بزرگواران را بنال استمداد طلبكرب

پس از طي . گردد افتد و مراقب اطراف و جوانب مسير زوار مي  كاروان به راه ميبه دنبالمشاراليه 
 ،و با تهديدشوند  اي از اشرار پديدار مي هاي مشرف به جاده عده  ناگهان از ماوراي تپه،مسافتي
 افراد قافله از مرد و زن شروع به ةنمايند، در اين هنگامه كلي ن را وادار به تسليم ميامسافر

نموده و ) فرياد زوار خود برسه هاشم دخيل يا حسين ب والفضل دخيل، يا قمربنيبيا ا: (فريادهاي
هاي مجاور  از تپهكنند از فر ند كه در اين حيص و بيص مشاهده ميشو منتظر امدادهاي غيبي مي

ي است كه از حضرت يها د كه از حيث قامت و جبروت عيناً نظير تمثالشو شبهي پديدار مي
دست و با نهايت جالوت و با فريادهاي  سوار بر اسب و شمشير به. اند ديده) ع( العباس ابوالفضل

ك شيعيان پدرم، لبيك لبيك زوار غريبم، لبي(كند   و مرتباً تكرار ميشود  ميرعدآسا به قافله نزديك
 و حالت دهد مي نجاتي به صحنه قوت قلبي عجيب به كاروان ةظهور چنين فرشت) ياران برادرم

نمايد، غارتگران كه چنين رويداد  تسليم آنها را تبديل به مقاومت و درگيري با اشرار مي
جاي  هز از خود باي ني شوند و اثاثيه بينند با شتاب و سرآسيمگي فراري مي اي را مي غيرمترقبه

نبود كه با ) حاج صولت(گذارند، اين سوار شجاع و باتدبير كسي جز جناب سيد عبدالباقي  مي
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 افراد قافله را از خطر ةتمهيدي چنين مؤثر در قالب حضرت عباس و با نيتي خير جان و مال كلي
  . اين رويداد را بايد از اعجاز و تعليم و تربيت تعزيه دانست.قطعي نجات داد

 آخوند مال اهللا جمله آيتازن ادر نجف اشرف موضوع به سمع اغلب علما و مجتهد  
رسد كه   حاج ميرزا حسين و حاج ميرزا خليل و ديگران مياهللا محمدكاظم خراساني و آيت

سيد نامبرده مورد . نمايند دهند و در حق ايشان دعا مي مشاراليه را مورد تمجيد و تحسين قرار مي
خان سردار  جمله خوانين طراز اول بختياري نظير حاج عليقليازقات مردم محل احترام تمام طب

كه فرد   در حال حاضر هم در محل و حتي در قزوين زماني.اسعد، سردار جنگ و اميرمفخم بود
اي است به  گويند صولتي اجرا كرد كه اشاره نمايد مي خوبي ايفا مي هخوان نقش خود را ب تعزيه

 درگذشت و آرامگاهش در شمال شهركرد ١٣١٩ن مرحوم در سال  آ.مرحوم حاج صولت
  .استزيارتگاه اهل دل 

در چهارمحال و بختياري اين هنر مذهبي سمعي و بصري در ادوار گذشته و حال طرفداران   
هاي محرم و صفر در اغلب شهرها و روستاها به اجرا  ويژه در ماه شماري داشته و همه ساله به بي

شهركيان ( شهرك ،)شهر فعلي فرخ( قهفرخ ،)شهركرد فعلي( دهكرد عالوه برشته در گذ. آيد درمي
 ، چليچه، وانان، نقنه، بروجن، گندمان، بلداجي، دزك، جونقان، بارده، سامان، بن، چالشتر،)فعلي
خواني   فارسان و ساير روستاها تعزيه، خراجي، وردنجان، نافچ، دستگرد امامزاده، شلمزار،گهرو

حقير . اند ي در امور تعزيه داشتهيالبكاءها  و پيشكسوتان و معينداشتن زائدالوصفي شور و هيجا
 در روستاي دزك كه ،ياد دارم سالي كه ماه محرم و صفر مقارن با زمستان بوده ب) نگارنده(

 اينكه از اول محرم تا آخر ماه صفر همه عالوه برخوانان ورزيده و نسخ باكيفيتي داشت  تعزيه
خواني ادامه دادند كه با توجه به  األول به تعزيه ي تعزيه داشتند چهار روز هم در ماه ربيعروزه اجرا

طور متوالي اجرا  ه مجلس تعزيه بهفتادشد بيش از  اينكه بعضي روزها دو مجلس برگزار مي
نام محمدخان اسدي به شوخي اظهار داشت اگر شما از خواندن  هنمودند كه فردي از اهالي محل ب

  .اند ايد مردم از آمدن و نشستن پاي تعزيه خسته شده ه خسته نشدهتعزي
 ،مرادعلي جعفري: هاي معروف روستاي دزك در قرن حاضر عبارت بودند از خوان  تعزيه  

آقارضا   سيد،خوان در نقش مخالف) آقا شمر معروف به علي(آقا صادقي   علي،مالمحمد افغاني
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 مشهدي نجاتعلي مختاري و برادرش حاج ،جعفري مشهدي صفرعلي ، مالعلي للگاني،حسيني
 مشهدي امامقلي يوسفيان در نقش ،)معروف به مالحسن(بگ بكاني   حسن،اميرآقا مختاري

و مشهدي ) نگارنده(هم اين حقير )  به بعد١٣٢٥(خوان اين دوره   طفل،خوان اولياخوان و حزين
  .مردان افغاني بوديم كه با گذشت زمان اولياخوان شديم علي

 كه از ،محمد خوانان معروف قرن گذشته اين روستا بعد از مالتقي و مال گل  تعزيه  
 مال محمدجعفر و ،توان مال اسماعيل  مي،اند برگزيدگان گروه مرحوم سيد عبدالباقي دهكردي بوده

  .محمدتقي را نام برد
شان بر سر اي وجود داشته كه نام خوانان برجسته در ساير روستاها نيز در گذشته تعزيه  

   سيدمرتضي، كربالئي محمدتقي زاهدي،سيدحسين ميرفروغي: ست، ازجمله در قهفرخها زبان
 ، حاج سيدحسن مصطفوي، سيدعلي امام،آقا رحيم ميرفروغي  حاج، آقا نعمت موسوي،موسوي

  ).معروف به ابول شمر( ابوالقاسم آصف ، قادرياهللا  مشهدي قدرت،آقا يوسفي عموحاجي
 اسدي اهللا  سيد صفي، آخوند عليجان نظري، مالحسن رئيسي،الحسنعلي باقريم: در وانان  

  . بهروز فتاحي، مالميرزا، سيدكاظم صفوي،ميرطاهر صفوي  سيد، مال قدير حيدري،)ذاكر(
 عليقلي ،بابا رياحي  حاجي، قربانعلي پكنه، مالحسينقلي رياحي،ميرزا حبيب دستان: در بن  
 ،آقا احمدي  حسن، ماليوسف داوري،مهدي احمدي ، مرتضوياي حاج سيدرض،نادري

  .رياحي  اهللا  شهيد حجت،سيدمحمد مرتضوي
 ، مال ميرزاخان باقري،آقا همتي ي عليي كربال،ي عبدالحسين حمزهيكربال: در شلمزار  

 احمدآقا ،بخش  مال علي، مال هادي، احمدخان، حمزه يداهللا، سيفي عبداهللا،اميرحسين حكمي
 مالحسنعلي ، كدخدا محمدحسين اميني، مال محمدرضا اميني، سيفياهللا ميرزا نصر،صميمي
   . مشهدي اميدعلي حمزه،ملكپور
 مال ، متقي مشهدي نصراهللا، حاج غالمحسن ايزدي،ييحاج حسين بابا: در روستاي دستنا  

 ، حاج مالعبدالحسين ناصري، مشهدي محمدرضا محمدي، حاج اميرقلي اصغريان،صفرعلي متّقي
  .ابراهيمي  علمدار، نجفياميرقلي
  . سيد ميرزا،حاج اميرقلي گودرزي: در شهرك  
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 مال ، سيدعلي علوي، مال محمدجان، حسين مقيمي،حاج ميرزا ابراهيم سلطاني: در بلداجي  
 ميرزا ، صباغاهللا  قدرت، مشهدي امراللّه صباغ، مشهدي ميرزاقلي، كارگر آخوند نصراهللا،چراغعلي

  .قوام سلطاني
 مشهدي ،ي مهديقلي رفيعيي كربال، مشهدي بختيار رفيعي،شكرخدا رحيمي: كدر طاقان  

 ، امامقلي خدادادي، مشهدي ابوطالب بهرامي،آقا خوب  علي،اكبر علوي علي  سيد،بابا بهرامي علي
  .عباس شيرزادي

 اهللا  ميرزا حبيب، آقاخان احمدي، هاشم اميني،مال رجبعلي احمدي: در روستاي خوي  
  .موسوي ا سيدآق،ييرضا

 ، محمدكريم رئيسي، شهبازي مال اسداهللا، شهبازي مال يداهللا، شهبازيمصيبمال : در گهرو  
  . گنجعلي شهبازي، مال قربانعلي، مال روزعلي،ي غالمعلي محمديي كربال،مالعلي پناه

  . سيد يونس و فرزندش سيد روزعلي: در روستاي شيخ شبان  
 ناصر ، بختياري  حاج يحيي، عبدالحسين يزداني،محمدآقا يزداني: تك در روستاي قلعه  
  .خان  موسي، عليخان طاهري، احمد فروزنده،ي عليرحم عادليي كربال،هراب عادلي، سعادلي
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خوان   در استان چهارمحال و بختياري بيش از يكصد گروه تعزيه،در حال حاضر هم  
 فرهنگ و ارشاد اسالمي استان  كلة استان وابسته به ادارةساماندهي شده و زير نظر كانون تعزي

 :فعاليت دارند
    گروه٤شهركرد    
    گروه١اشكفتك    
    گروه١مهديه     

    گروه٢ طاقانك    
    گروه٢ شهركيان    

     گروه١آباد      شمس
    گروه٢ خراجي    
    گروه١ تشنيز    

    گروه٢ شلمزار    
    گروه٢ دستناء    
    گروه١ سلم    
    گروه٣ گهرو    

    گروه١ممكا      قلعه
    گروه٣ بلداجي    
    گروه٢ گندمان    

    گروه١ كنرك عليا    
    گروه١ امام قيس    

    گروه١ الرك    
    گروه٢صغير   شوراب

    گروه١ اميرآباد    
    گروه١ ارجنك    

    گروه١اردل     

   گروه   ٢بروجن    
    گروه٢ نقنه    

   وه گر١شهر      فرخ
    گروه٥ سورشجان    

    گروه١آباد      مصطفي
    گروه٢ وانان    
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  هاينك شرح مختصري از چگونگي اجراي تعزي

  

   آهنگ-1

ي مثبت در تعزيه آوازهاي خود را خود به ها شود، شخصيت  تعزيه با آهنگ منظوم اجرا مي
ي منفي فقط اجازه دارند كه اشعار را دكلمه كنند و به ها خوانند ولي شخصيت ي مييها تن

شود، پس مجريان آن  اي خاص خوانده مي گونه  بهرجزخواني بپردازند، بنابراين اشعار تعزيه
  . باشندرا داشتهبايستي صدا و قابليت اجراي نمايش 

   تماشاگر-2

دليل برجستگي،  ه ب.دشناسند و از وقايع آنها آگاهي دارن ها را از پيش عميقاً مي  داستان،بينندگان
مين خاطر اغلب ترجيح  هاند به ات از آن سود جستهّكر ي و غمناكي بيشتر استفاده كرده و بهيگيرا

صورت  ي صريح داستان بهي البته بازگو؛شود كه حضّار از وقايع داستان آگاهي داشته باشند داده مي
پيش واقعه هميشه ضرورت ندارد و برخي از مجالس، مستلزم آگاهي بيننده از چند و چون 

  .استداستان 
   لباس-3

 تا بيننده به محض به روي شود ميصورت قراردادي تعيين و مشخص  هويژه رنگ آنها ب  بهها لباس
هاي به  هاي مثبت و خوب جامه جا بياورد، در تعزيه شخصيت هصحنه آمدن شخصيت وي را ب

هاي منفي و پليد  كه شخصيت كنند، درحالي رنگ سبز، مشكي و قبل از شهادت سفيد به تن مي
  .شود  فوراً تشخيص داده ميها اد در ميان ديگر رنگدليل تض رنگ قرمز به. پوشند لباس قرمز مي

در تعزيه گاهي شاهد هستيم كه فردي با خود در كشمكش است و در سر دوراهي قرار   
  .پوشد دارد مانند حر رياحي كه لباس زرد مي

   ابزار-4

 سمبوليك هستند، تجهيزات صحنه ها اسباب و اثاث تعزيه بسيار مختصر است، ولي لباس
ها و شترها  ها، ضمناً اسب  اثاث واقعي و نيز نمادين است، شمشيرها، سپرها، زرهةددربرگيرن

 تجسم مكاني مثل رود پرخروش فرات در يك ظرف پر آب يا گودال ، از سوي ديگر؛اند واقعي
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 بيننده است، جبرئيل، فرشته با چتري ةعهد كه در اطراف آن چند نخل مصنوعي غرس گرديده به
تواند نمادي از فردي از بهشت باشد و اماكني چون آرامگاه، مسجد،  ال ميدر دست و داشتن ب

شوند،  با تعريف ساده و توافق قراردادي تجسم ميكه  چادرنشينان روي صحنه ةحرم يا خيم
  .اند سادگي قابل تشخيص نمادي به

   سكو-5

 اينكه به بروز ، يكيدارد يهاي متعدد  قابليتو يك محوطه قرار ة سكو در ميان، تعزيهةدر صحن
 نزديك بين بازيگر و بيننده ايجاد اي  ديگر اينكه رابطه؛كند  و مهارت بازيگر كمك ميها ييتوانا
نام تكيه  هجا اجرا كرد ولي ممكن است ساختمان و محل خاصي ب توان همه تعزيه را مي. نمايد مي

 كه هزاران نفر را در به نمايش تعزيه اختصاص داده شود، برخي از تكايا عمارات بزرگي هستند
 نزديكي بين حضّار و ماجرا ة رابط، آناطرافدهند، خصوصيت سكو و معماري  خود جاي مي

 ،مفهوم كليه ند كه بكن سازند و نزديكي و تماس بازيگر و بيننده را فراهم مي برقرار مي
  .كنندگان و مكان نمايش مكمل يكديگرند مشاهده

   موسيقي-6

نمايد، صحنه را از هم  ها را مشخص مي پرده  ميان،يشي گوناگوني داردموسيقي تعزيه وظايف نما
ن را از وقايع خاص و ادهد، حاضر كند، ورود و خروج بازيگر را از صحنه اطالع مي متمايز مي

ويژه در  شناساند، حركت بازيگران را به ها را به آنان مي سازد، شخصيت جزئيات آن آگاه مي
  .بخشد سازد و ريتم و ضرب ماجرا را شدت مي هاي نبرد گوياتر مي صحنه

  البكاء  معين-7

) البكاء ناظم(و دستيارانشان ) گردان  استاد يا تعزيه-ميرزا(كارگردان، مدير صحنه، رهبر تعزيه 
 يدست بازيگران ايفا ه اسباب و اثاث روي صحنه را بنه تنهاهمگي در معرض ديد قرار دارند و 

كنند، آنان  ر حين اجراي يك مجلس براي مجلس بعدي آماده ميدهند بلكه صحنه را د نقش مي
دهند،  كنند و ترتيب ورود و خروج آنان را مي ي مييبازيگر را به محل مناسب روي صحنه راهنما

اي  خوانان حرفه ناگفته نماند كه تعزيه(كنند،  گاهي نيز در آوازخواني با گروه همسرايان شركت مي
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 نقش را بدون تذكر  خود ن نيازمندند و خود بهاالبكاء و ساير عيني ميكمتر به كمك و راهنما
  ).نمايند گردان ايفا مي البكاء يا فهرست معين

   نسخ تعزيه-8

ن اكه شعرا و مؤلفگيرند  مياز متون ديگري آن را ند يا ا اغلب نويسندگان متون تعزيه ناشناس
شعاع، مداح، : توان اند مي هشدي ياسا كه شنينويس از شعراي نسخه. اند هكردآوري و تأليف  جمع

، )عمان(الشعراء ساماني الشعرا، تاج الشعرا، ملك انجم، ميرعزا، ميرغم كاشاني، بيضاي اردبيلي، نجم
سيد ( واناني اهللا ي، ميرصفيب، ميرزا حبيب دستان ن)الشعرا سيف(نيسان ساماني، دهقان ساماني 

 نفر اخير اهل ٧ (-؛)مجرم(گاني  هللا ا  محمدحسن، استاد)غواص(ي ي بابااهللا ، مال هيبت)ذاكر
 را نام برد و ديگر سينه سوختگاني -است چهارمحال ةچهارمحال و بختياري بوده و نسخ آنها زمين

  .اند اند كه ناشناخته مانده در قلمرو عشق الهي نيز بوده
ر است،  رنگ و بوي ايراني در تحرير آنها كامالً مشهود و آشكا،هاي تعزيه در نسخه  

گيرند  دست مي هالوصف نسخه را ب  معهستندي خود را غالباً حفظ ها بازيگران با وجود اينكه نقش
گيرند اين كار   هنگام مكالمه نسخه را در دست مي،رحال ه به.دهند يا در پر شالشان جاي مي

اين يادآوري بازيگر نيست بلكه كردن ياد آوردن جمالت در صورت فراموش ه  بعلت صرفاً به
نكته است كه بازيگر فقط در حال ايفاي نقش است، احتماالً اين عمل از طرز فكر و نگرش 

  .كند اسالمي است كه هرگونه تشبيه محض به اولياء را ممنوع مي
شناخت اوراق زر مانند نسخ تعزيه و گردآوري و غور و تفحص در برگ برگ اين متون   

اي و قراردادهاي  هاي صحنه هاي نيايشي و آذين ههاي نمايشي و جلو دراماتيك موجب ذكر شيوه
ي خواهد شد، از باب يادآوري بايد گفت كه تكرار اجراي چند مجلس شناخته شده ياجرا
خوانان  نمايد و برخي از شبيه خواني، ما را از شناخت بيش از سيصد مجلس ديگر غافل مي شبيه

اند و شناختي از قلمرو و مجالس  اندهخواني را نخو خود اذعان دارند كه بسياري از نسخ شبيه
هاي تيزدندان  وريانهة مها در حرمخان متعدد تعزيه ندارند، پس ضروري است تا نسخه

و سپس تحليل و تبيين كنيم ي و گردآوري ي شناسا آنها راه استشدنامه تباه ن هاي تعزيه صندوقچه
 كل فرهنگ و ارشاد ةعماي اداري اخير زها خوشبختانه در سال. برعهده بگيريممضامين آنها را 
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 و با اند ي آن مبذول داشتهياسالمي استان چهارمحال و بختياري توجه خاصي به امر تعزيه و برپا
در  فاطميه و همايشي ة استاني و نخستين سوگوارة سوگوارنُهتشكيل كانون تعزيه تاكنون 

هاي گذشته نيز دو  مقدس سال دفاع ة در هفتبرگزار و استان ة يكي از پيشكسوتان تعزيبزرگداشت
  .است  مجلس حماسي تعزيه برگزار نموده

 كل فرهنگ و ارشاد اسالمي استان چهارمحال ةو موافقت ادار) نگارنده(به پيشنهاد اين حقير   
ت تصحيح نسخ تشكيل و كار ئنام هي هتي بئو بختياري اصالح و بازنويسي نسخ تعزيه توسط هي

 چهارمحال ةشماري از نسخ زمين آغاز و تاكنون تعداد انگشتتصحيح و حذف تحريفات از نسخ 
 گروه ١١١ي استان كه در حال حاضر ها خوان و قرار است تعزيهاست  شده و بختياري تصحيح 

  . همه از يك زمينه استفاده نمايندهستند
  

  يدار سير تاريخي ماتم

ي خاندان عصمت و هاي نيك كه در واقع از شعائر اسالمي است سوگواري برا يكي از سنت
 مردم .استو ياران باوفايش ) ع( ، خصوصاً ساالر شهيدان حضرت اباعبداللّه الحسين)ع( طهارت

ي فروزان ها توانند با اين خاندان ارتباط برقرار كنند و از آن فروغ به كمك مجالس عزاداري مي
اين مجالس باعظمت ي كه جامعه از آن برخوردار است  مهم از بركات، بنابراين؛مند شوند بهره

ابهت و هيبت . صل نمايدو را به حق و حقيقت و ايمان و باورهاي ديني ها  كه قادر است دلاست
حدي بوده كه ستمگران و جباران با زبان و عمل وحشت خود   تاريخ بهياين مراسم باشكوه در ط

برپايي چنين مجالسي كه ستارگان آسمان واليت و امامت در  اند، درحالي را نسبت به آن بروز داده
باره از قول آن وجودهاي مبارك نقل  اند و احاديث و روايات متعددي در اين تأكيد وافري داشته

  .است  شده
كه براي مظلوميت ما غمگين باشد تسبيح است و  نفس آن كسي«: فرمايد مي) ع(امام صادق  

را زنده نگه  عاشورا ةرهاي مناسب خاط  ما در فرصتة ائم.»خاطر ما عبادت است اندوه او به
د و ش متبلور ساختن اين حماسه عظيم را به صور گوناگون يادآور مي) ع(  امام سجادداشتند، مي

  . ديدگان مباركش بيمناك شدند كربال چندان گريست كه از آسيِبةخود در اندوه واقع
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 حسيندر مصيبت جدش ) ع(  امام صادقةرسيد حزن و اندوه و گري چون ماه محرم فرا مي  
 و با ايشان به ياد مصائب شدند ميشد و مردم از اطراف، خدمت آن حضرت جمع  زياد مي) ع(

ها روز  تمام چشم«: اند فرموده) ع( حضرت اميرالمؤمنين. نمودند سرايي و عزاداري مي كربال نوحه
رحمت خود ه قيامت گريان و باز و بيدار است جز چشم كسي كه خداوند او را مخصوص ب

گريه بر شهيد، شركت «:  شهيد مطهري.»است  گريان بوده) ص( ده و بر حسين و آل محمدگرداني
  .»اوست   او و هماهنگي با روح او و موافقت با نشاط او و حركت در موجةدر حماس

دنبال دارد و از ثمرات ثمين آن   هاي جاويد اثر ديگري هم به هم احساس شدن با آن حماسه  
آورد و منكرات و  ها و اعمال خيرخواهانه روي مي شود و به نيكي  مياين است كه جامعه اصالح

بايد اين نكته را در نظر داشته باشيم كه برپايي تعزيه . يابد مي رفتارهاي نارواي افراد جامعه كاهش
كه با حقايق و   اي گونه هدفي مقدس است و بايد از مجراي صحيح و اصولي وارد آن شد به

  .ي نداشته باشدمعارف اسالمي منافات
  

  بويه تاكنون عزاداري از زمان آل

 و بستن بازارها و رها كردن ها اناولين مراسم عزاداري علني و همگاني توأم با تعطيل نمودن دك
 قرن ةوله ديلمي در نيممعزالدها در روز عاشوراي ساالر شهيدان از زمان احمد  ديگر فعاليت

وايل قرن ا بعدها مالحسين كاشفي در .)ق٣٥٢ال دهم محرم س. (چهارم هجري متداول گرديد

 رفتند و مياي بر سر منبر   را نوشت كه عدهالشهداضةرو ةكتاب مقتل گون) ٩٠٨سال (دهم هجري 

  .كنند سرايي  نوحهشوند وخواندند تا با شنيدن مضامين آن متأثر  ن ميااين كتاب را براي مستمع
عالم گرديد، عزاداري شكل جديدتري به  كه تشيع مذهب رسمي ايران ا،در عصر صفويه  

جاي مداحي براي افراد، درخصوص كربال و عاشورا شعر سرودند، در اين  خود گرفت و شعرا به
 براي افزايش هيجان مردم و پيوستن آنان به صفوف عزاداران، نواختن طبل و كوبيدن سنج ،عصر
گونه مجالس راه يافت، شيپورزني،  د و ادوات جنگي كه در ميدان رزم كاربرد داشت به اينشرايج 

گرداني و حركت دادن كتل نيز مورد استفاده سوگواران قرار گرفت، گردانيدن مركب بدون  علم
. شود ي اين عصر محسوب ميها  عزاداري از سنتة عمومي و معابر در هنگامهاي دانراكب در مي
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 هنري مستقل ةخواني به مثاب شبيهگذراند و هنوز   تعزيه مراحل مقدماتي خود را مي،در اين دوران
  .است  مطرح نبوده

 ةخواني توجه نمود و آن را رواج داد و در آغاز دور خان زند به شبيه در عصر زنديه، كريم  
 قاجاريه ة در اواخر دور.قاجار مجالس تعزيه گسترش يافت و در عصر ناصري به اوج خود رسيد

 با عزاداري، ها ه نسخ تعزيه و فاصله گرفتن اين نمايشانگيز ب دليل راه يافتن مضامين وهن هعلما ب
  . آن را تحريم نمودندةبرخي مشاهد

تهيه » ميرعزا«در دوران ناصري ميرسيد مصطفي كاشاني ملقب به را اغلب نسخ تعزيه   
هاي كاشان،  ، تعزيهداد خواني به تناسب اجراي نقش قرار مي  تعزيههاي ه و در اختيار دستكرد مي

الدين  ميرزا شهاب«نام  به دستور اميركبير يكي از شعرا به. است ميرعزا ةاره از نسخ زميننطنز، زو
اي سرود و اشعار  مراثي و اشعار مذهبي شيوا با مضامين عالي و آموزنده» الشعرا اصفهاني ملك

الشعراي عصر خود   همچنين امير به همان ملك.كردنارسا و سبك را از مراثي سيدالشهدا حذف 
 كه در اواسط قرن  در تعزيه بود مجلس تعزيه بنگارد و اين اولين اصالحهرش نمود كه دوازدسفا

  .سيزدهم انجام پذيرفت
نويسي را  در عهد محمدشاه قاجار ميرماتم برادر ميرعزا و پسرش آقاكاظم ميرغم شغل نسخه  

دوسي بهره گرفت  ميرعزا در سرودن اشعار از آثار شعرايي چون حافظ و سعدي و فر.ادامه دادند
  :هاي قاآني شيرازي تقليد نمود مانند و بيشتر از همه از سروده

   بارد چه؟ خون ديده، چسان؟ روز و شب
  از غم، كدام غم، غم سلطان كربال

   ه استميرماتم گاه گاه تخلص خود را در اشعار تعزيه آورد
  شايد كه ره نجات باشد به دو چيز

  شاها» ميرماتم«لطف تو و اشك 
 .است  شاه نفوذ داشته چندين مجلس نگارش نموده رزا محمدتقي كه در دستگاه فتحعليمي  

 اصفهان روستاي زفره ةاهل كوهپاي» نجم الشعرا«و ملقب به » رجا«محمدعلي متخلص به 
  :است  ها بوده نويس نيز يكي از نسخه) ق١٣٦١-١٢٨١(
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  در اين مصيبت خون ببار» رجا«اي 
  دار ياورت باشد رسول تاج

 اسماعيل هنر فرزند يغماي جندقي، محمدعلي مستوفي ،هاي ديگر نويس از نسخه  
آقا،  و مشهور به حاج» طاير«اي، حاج ميرزا امين خليفه سلطاني متخلص به  محمدآبادي جرقويه

، كرباليي عمو محمد تاجر گرگاني، قضايي )ميرعزا(اي  آبادي جرقويه مالحسين رضواني بنگ
همچنين مالآقا باباي . توان نام برد العابدين رضوي را مي محمدبن زين دمينابي بندرعباسي، سي

  .الشعرا كازروني معروف به مالبابا بيضاي اردبيلي، شعاع، مداح، تاج
 علمي ةبهره بوده و بني نويسان از تاريخ ناب اسالم و حوادث صدر اسالم بي برخي از تعزيه  

اين . اند  شعري هم در حد مطلوب واقف نبودهيها اند و حتي به اسلوب و قالب ضعيفي داشته
پذير  اي كه از آنان سروده شده ملموس و مشهود بوده و آثار آنها را آسيب نقيصه در مجالس تعزيه

  .شود  و متأسفانه اين مجالس تعزيه هنوز هم در گوشه و كنار كشور اجرا ميه استنمود
 كه متأسفانه ه استتعددي وجود داشتي مها نويس در استان چهارمحال و بختياري نيز نسخه  

شماري شناسايي   و تعداد انگشتاند اي ناشناخته مانده علت ذكر ننمودن تخلص خود عده به
: سيف الشعرا(اند مانند دهقان ساماني   كه گاهي در اشعار تخلص خود را ذكر نمودهاند شده

  ):ق١٣٢٦ -ق١٢٦٥
   الشعرا در خروش آمده سيف

   كشته شدنالد و گويد كه حسين
  ):ق١٣٥٠ -ق١٢٧٥(و نيسان ساماني 

  سرا گردد ز بعد قتل من نوحه» نيسان«
  از طبع غرا در سخن معجز نما گردد

  ):ش١٣٢٩ -ش١٢٦٩ ص،غوا(ي دزكي ي بابااهللا و مال هيبت
   هست غواص غرق گناهان

   روسياه همه روسياهان
  ):ش١٣٦٩ -ش١٣٠٢ ،مجرم(گاني  استاد محمدحسن هللا
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    مزن ز مرگ اكبر رقمديگر تو مجرم
   بنه تو خامه ز كف شكن تو سر از قلم

  )ش١٢٦٥ ،سيد ذاكر(اللّه واناني  و سيد صفي
   سيد ذاكرت بود مادح

   درد دارد دوا چه نام علي
زني و  هاي سينه اند و اشعار نغز و شيوايي در مجالس تعزيه و نوحه خوان بوده كه خود نيز تعزيه

  .اند اشتهجاي گذ هزنجيرزني از خود ب
  

  منابع
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