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مجالس روضه خوانى به روايت تاج واعظ:تشكل ھاى مذھبى

  
(*)محمود طاھر احمدى

   فصلنامه تاریخ اسالم ، شماره:  منبع

 ...................................................................................................................  

روضه خوانى و انعقاد مجالس روضه میان شیعیان ايران از جايگاه خاصى برخوردار است كه در روزگار 

 حكمرانى قاجاريان و به ويژه دوران زمامدارى ناصرالدين شاه رونق به سزايى يافت و بیش از پیش مرسوم

از اوان مشروطیت بر اثر آشنايى با افكار نو و توجه بیشتر به امور سیاسى و اجتماعى از درون مجالس . شد

با . به بار نشست تشكل ھاى مذھبى ـ سیاسى شكفته شد و پس از وقايع شھريور , روضه خوانى

ده و با عامه مردم اين ھمه به نقش اجتماعى روضه خوان ھا و واعظان كه مجرى مجالس روضه خوانى بو

  .ارتباط تنگاتنگ داشته اند كمتر توجه شده است

, تإلیف يكى از روضه خوانان بنام, در اين نوشتار كوشش شده با سیرى در كتاب دره التاج و مرقاه المعراج

  .تصويرى از مجالس روضه خوانى ارائه گردد, ضمن آشنايى با آرا و افكار مولف

  

تاج ,عزادارى , تشكل ھاى مذھبى ـ سیاسى, مجالس روضه خوانى, مذھبى ھیإت ھاى : واژه ھاى كلیدى

  دره التاج و مرقاه المعراج, تعزيه, الواعظین نیشابورى

  

در تاريخ معاصر ايران از نھضت , در بررسى دگرگونى ھاى سیاسى ـ اجتماعى متإثر از انديشه دينى

مراجع تقلید و عالمان طراز اول دين توجه كمابیش به نقش , مشروطه خواھى تا پیروزى انقالب اسالمى

در اين میان سھم واعظان و روضه خوانان كه در سلسله مراتب روحانیون شیعه در رتبه . درخور شده است

ھنوز به درستى دانسته , فروترى قرار دارند و ھمواره با توده ھاى مردم ارتباط عینى و پیوسته داشته اند

و اعتقاد به پاداش اخروى ) ص(اصل فضیلت گريه بر مصايب خاندان پیغمبر البته مى توان با پذيرش. نیست

به تإيید روضه خوانى و تكريم , فراوانى كه از اين راه نصیب ذاكران و گريه كنندگان بر شھیدان كربال مى شود

عنى ي, تبیین عملكرد اجتماعى مجالس روضه و مجريان اصلى آن, ولى چنین رويكردى; روضه خوانان پرداخت

  .واعظان و روضه خوانان را در بر نخواھد داشت

اھمیت پرداختن به نقش اجتماعى مجالس روضه خوانى از آن روست كه از اوان طرح انديشه مشروطیت در 

ايران براثر برداشت ھاى نو از متون اسالمى و فعالیت بطىء روشنفكران مذھبى طى يك فرايند نه چندان 

محافل وعظ و خطابه اى ديگر سرزد و به تدريج ريشه دواند كه میوه آن , ضهساده از درون مجالس سنتى رو

به صورت تشكل ھايى كه ھیإت ھاى مذھبى صنفى يا محلى بود ـ و پیشینه آن به , پس از شھريور 

شمار اين , و به ويژه از آغاز دھه  مرداد  پس از كودتاى . دوره صفويه مى رسید ـ جلوه گر شد

شمارى از اين انجمن . نه ھیإت ھا روبه فزونى گذاشت و بعضا انجمن ھاى اسالمى را در دل خود پروراندگو

به مثابه , ھا كه در میان اصناف و پیشه وران بازار و محافل دانشآموزى و دانشجويى برآمدند و بالیدند

اسالم سیاسى ـ انقالبى نھادھايى مدنى و با حفظ ھويت مذھبى خود به فعالیت سیاسى دست يازيدند و 

چگونگى استحاله مجالس روضه و وعظ را كه از سنت معمول گسستند و به . نیم سده اخیر را شكل دادند



Historical Site of Mirhadi Hoseini 
http://m-hosseini.ir 
……………………………………………………………………………………… 

 

2 
 

بايد در پیدايش جريان روشنفكرى مذھبى اواخر عھد قاجاريه جست , محافل مذھبى ـ سیاسى تبديل شدند

  .وجو كرد و رد آن را در دوران حكومت پھلوى پى گرفت

ين كه روضه و روضه خوانى از چه ھنگام و چگونه از جمله شعاير رسمى مذھب شیعه گرديد و به اما ا

حاجى میرزا حسین , كوتاه آن كه در اين باره. موضوع اين بررسى نیست, خصوص در ايران ارزش فراوان يافت

لو و عالم ومحدث بزرگ شیعى در مقدمه كتاب لو, )ش = ق  / ش  = ق (نورى

  :مى نويسد) علیھم السالم(پس از بیان چگونگى مرثیه سرايى در روزگار ائمه , مرجان

يا  وفات [مالحسین كاشفى ... اسمى مخصوص نداشتند تا ] روضه خوان ھا[ اين صنف از مومنین((

 كتاب روضه الشھدا را تإلیف نمود] ق.((  

, در مجالس مصیبت و به جھت فصاحت و اغالق آن كتاب مردم رغبت نمودند در خواندن آن كتاب((پس از آن 

در مجالس , بلكه اشخاص مخصوصه بودند كه آن را درست آموخته, ھر كس از عھده خواندن آن بر نمىآمد

پس از آن . يعنى خواننده كتاب روضه الشھدا; تعزيه دارى مى خواندند و ايشان معروف شدند به روضه خوان

ب ديگر انتقال نمودند و از آن به خواندن از حفظ و آن اسم اول برايشان ماند و كار اين كم كم از آن كتاب به كتا

... مقدماتى پیدا شد از قصص و حكايات و , طايفه اندك اندك باال گرفت و براى اصل مقصد كه گريانیدن باشد

فرمود در مقام و فنى شد مخصوص و ممتاز و كار ترقى آن به آن جا رسید كه يكى از علماى اعالم مى 

در اين اعصار روضه خوانى داخل در علوم شده و علمى شده مخصوص كه بايد در تعريف : مطايبه و مزاح كه

روضه علمى است كه درباره )).(([ ((علم يبحث فیه عن عوارض اجسادالشھدإ و ما يتعلق بھا: آن گفت

  ].بحث مى كند, عوارض اجساد شھیدان و آن چه به آن وابسته است

كار ترقى روضه خوان ھا بدان جا رسید كه روضه در زمره علوم قرار گرفت و , صرى كه در نقل حاجى نورىع

عصر فرمانروايى , عبدهللا مستوفى نیز از آداب و رسوم اجراى روضه ھايش توصیفى دل انگیز ارائه داده است

آن است كه در آن ھنگام روضه گزارش مستوفى راجع به روضه و روضه خوانى حاكى از . ناصرالدين شاه بود

  : خوان ھا دو صنف بوده اند

وارد تحقیق در اطراف آيه شده و با , يكى واعظین كه بعد از خطبه افتتاحیه و طرح كردن يكى از آيات قرآن((

مطالب را , مطالب عالى اخالقى و مذھبى را تشريح و توضیح و با ذكر اشعار مناسب, ذكر امثال و حكم

منبر خود را به دعاى شاه اسالم و عموم مسلمانان , در آخر ھم مقدارى ذكر مصیبت نموده دلنشین كرده و

  .و صاحب خانه ختم مى كردند

روضه خوان به معنى اخص بودند كه منبر را با سالم بر سیدالشھدا شروع و بالفاصله وارد ذكر , دسته ديگر

باز ھم منبر را به دعاى سابق الذكر , ده و در آخرنظم و نثر به ھم مخلوط كر, مصیبت شده و به قدر ده دقیقه

  .ختم مى نمودند

حتى ذاكرين ھم اكثر مردمان با سوادى بودند و از عھده . آواز از لوازم بود, سواد و براى ذاكرين, براى واعظین

  )))).((موعظه بر مىآمدند

ه روضه خوانى از روى كتاب مستوفى ورود افراد بى سواد بىآواز را به اين صنف از ھنگامى مى داند ك

  )). ((اسرارالشھاده مال آقاى دربندى و كتاب جوھرى رواج يافت

رونق مجالس روضه و گرمى كار روضه خوان ھا در زمان ناصرالدين شاه به حدى بود كه محمدحسن خان 

ن كه در جالب آ)) .((چھل منبر روضه رود, نذر كرده بود كه ھمه ساله در شب عاشورا, اعتمادالسلطنه

به نظر . در پامنار و در منزل اعیان و علما برپا شده بود, سیزده منبر از چھل منبر معھود, ق محرم سال 

اعتمادالسلطنه به مجالس گروه ھاى فرودست جامعه پاى ننھاده و آن ھا را به شمار نیاورده , مى رسد
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ر آن را فرض خود مى دانست و حتى تشكیل مجلس روضه و شركت د, شاه نیز به ھنگام ماه محرم. است

  )).((در گشت و گذارھاى بى شمارش به گوشه و كنار كشور آن را ترك نمى كرد

در فرھنگ شفاھى ايران از زمان رواج كتاب روضه الشھدا تا دوران ھمه گیر شدن رسانه ھاى , به اين ترتیب

. وزه ھاى دين به عامه خلق بوده استروضه از جمله متداول ترين و كارآمدترين وسايل آموزش آم, عمومى

را ) ع(حديث سوگ امام حسین, روضه بخشى از ادب دينى است كه در قالب شعر و كالم موزون, در حقیقت

در احساس عزاداران زنده مى , باز مى گويد و روضه خوان ياد آن ماتم را به ويژه در ايام سوگوارى ماه محرم

  . ا مى كوشدكند و در تلطیف احساسات مذھبى آن ھ

روضه ھاى خود را مى نوشتند و به شكل كتاب در , از ديرباز رسم چنین بود كه گاه كسانى از روضه خوان ھا

مھم , جمعآورى و بررسى روضه ھاى مكتوب و ضبط روضه ھاى شفاھى. دسترس ديگران قرار مى دادند

در میان كتاب ھايى كه . كار مىآيدترين ابزارى است كه در شناخت كاركرد اجتماعى روضه و روضه خوان به 

با نام , كتابى است باقى مانده از دوران نزديك به مشروطه, يكى از بھترين آن ھا, روضه خوان ھا نوشته اند

دره التاج و مرقاه المعراج كه سیر كوتاھى در آن به روشن شدن موضوع اين نوشتار كمك شايانى خواھد 

  .كرد

ملقب به تاج الواعظین و ) ش = ق  حدود / ش  = ق (حاج میرزا محسن نیشابورى

پس از گذشت شش ماه از آغاز تإلیف كتاب در واپسین جمعه )) ((,مولف دره التاج, متخلص به تاج واعظ

   =صفر  يعنى در , چھار سال بعد. آن را به پايان رساند, ش = ق  ذىحجه سال 

صفحه به ھمراه فھرست مطالب در بادكوبه به چاپ  لتاج را در قطع رحلى و با دره ا, اردىبھشت 

دره التاج در عین حال مجموعه اى است مشتمل بر سرگذشت مولف و مطالبى به نظم و نثر درباره . رساند

مام و امامان شیعه و مراثى آن نفوس شريف و ذكر واقعه كربال از ھنگام خروج ا) ص(توحید و نعت پیامبر 

بخشى . از مدينه تا اسارت خاندانش به ھمراه حكايات و اندرزھايى براى تربیت اخالقى مردمان) ع(حسین 

  :از آن نیز حاوى چیستان و اوراد و اذكار و طلسمات و ختوم است و به قول مولف

  ]ص )). [ھر كس ھر چه خواست بھره مند خواھد گرديد. مجموعه اى است از براى اھل ارض((

  .بیشتر از ھمین كتاب برگرفته ايم, آن چه را كه مى دانیم. ى ما از زندگى تاج واعظ اندك استآگاھ

از چگونگى دانش اندوزى و میزان . میرزا محسن در خانواده اى زاده شد كه نیاكانش ھمه اھل منبر بودند

با . اى با نثرى پختهشاعرى بود خوش ذوق و نويسنده , از كتابش برمىآيد. تحصیل او آگاھى درستى نداريم

, در ادب فارسى به ويژه موسیقى, افزون بر فلسفه و عرفان. ادب عرب و تفسیر قرآن و حديث نیز آشنا بود

  :او را چنین وصف كرده اند, روى جلد دره التاج با القابى نه چندان نادرست. تبحرى تمام داشت

ن و إملح الواعظین لتبیان و اكمل المحدثین بین إفصح المتكلمین فى البیا, العالم الكامل و إجل االفاضل((

دانشمند كامل و بزرگوارترين فاضالن و زبانآورترين سخنوران در شرح [ .((االنام و إفضل المحققین فى االسالم

و كامل ترين روايت كننده اخبار در میان آفريدگان و ] مطالب[ و بیان و با نمك ترين واعظان در روشن كردن

  ].ققان در اسالمفاضل ترين مح

اھل موسیقى او را ھنرمندى بزرگ مى . در موسیقى به لحاظ آگاھى از رديف و آواز به مقام استادى رسید

در رديف مروى صلحى گوشه اى به نام )) . ((در آواز تحريرھاى زيبايى مخصوص به خود داشت)) .((دانند

دكتر ساسان سپنتا كه صداى تاج واعظ )) .((منسوب به اوست, گیلكى حاجى تاج و يك مثنوى در اصفھان

  :اين ويژگى ھا را براى آن برشمرده است, استخراج كرده)) ((را از استوانه ھاى حافظاالصوات

ادا كردن كالم غیر , مكث ھاى مطبوع بین بعضى بندھاى سخن, خرده تحريرھاى مناسب بر مصوبات شعرى
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  )).((تارش بر مبناى يكى از گوشه ھاى رديف موسیقىمنظوم به صورت آھنگین و استوار بودن طنین گف

مردمان به : گويند. ھمگان را مجذوب صداى دلنشین خود مى كرد, لحن آوازش چنان بود كه ھنگام خواندن

بیشتر حاضران بر مى خاستند تا خود را , قدرى مجذوب و شیفته آواز وى بودند كه وقتى از منبر فرود مىآمد

درباره تإثیر مجلس روضه و آواز )) .((ه او مى بايست روضه اى ديگر در آن جا بخواندبه مجلسى برسانند ك

  :از جمله. داستان ھا نقل كرده اند, دلنواز او

تاج واعظ ھم گذارش , از اتفاق. مجلس بزمى در باغ ساالريه رشت به پا كرده بودند, جمعى از دوستان تاج

شعر , ضرب را به دست گرفت و با آوايى چنان دلنشین, ال ديدبدان جا افتاد و چون دوستان را در آن ح

چگونگى بردن , سپس با آھنگى مناسب و اشعارى جان گداز. مصیبت خواند كه ھمه را شیداى خود كرد

را از كربال به شام به گونه اى دلكش ادا نمود كه ھمه به گريه افتادند و مجلس ) ص(خاندان پیغمبر امجد

  )).((زاداران مانند شدسرور و شادى محفل ع

  :يك بار گفته بود. سخن دان و موقع شناس بود, تاج واعظ

زيرا اھل منبر بیشتر فضل مى ; نادان ھستند و از سخنان واعظ چیزى در نمى يابند, بیشتر شنوندگان وعظ

  .فروشند و به زبان مردم سخن نمى گويند

و كلماتى مھمل را چنان با آواز خوش بسرايد كه آن گاه شرط بسته بود روى منبر اباطیلى به ھم ببافد 

نوشته , شادروان روح هللا خالقى. پس از آن چنین كرد و شرط را برد. كسى به بى معنى بودن آن پى نبرد

  )).((سبب پیروزى او گرديد, آواز خوش تاج, در اين جا ھم: است

, ت و از واپسین سخنانش در حال احتضارمى دانس) ع(با اين مايه از ھنر ھمواره خود را نوكر امام حسین

  :اين جمله بود كه آن را بر زبان مى راند

  )))).((آقايى كن, يك آن; يك عمر نوكرى كردم! آقا, اى حسین بن على((

  :براساس آن چه تاج واعظ در زندگى نامه خود نوشته خويش در دره التاج آورده است

, میرزامحسن. پدر در ھمان جا به سراى ديگر شتافت, بعد چندى. در پانزده سالگى با پدر به نجف رفت

گويا در اين ھنگام زندگى را با دشوارى مى گذراند و از . آھنگ كربال كرد و با مادرش بدان سو رھسپار شد

  .مرده ريگ پدر بھره اى جز اندوه در دست نداشت

  آن چه را كه او داشت, میراث غم

  يك تخم به مزرع دلم كاشت

  ر آن كه او حسینى استيعنى كه ھ

  بايد به غم و محن كند زيست

  ]ص [

در بیست . با مادر عازم مكه شد و حج گذارد, چندى پس از اقامت در كربال كه زمانش بر ما معلوم نیست

. شايد ھمان جا تحصیل خود را به انجام رساند. سالگى به مشھد رفت و شش سال در آن جا ماندگار شد

به سیر در آفاق متمايل , يز رفت و به سببى كه خود اشارتى به آن كرده استدر بیست سالگى به تبر

  :گشت

  از چه مانده اى پست, گفتم به خود

  كن سیر ھر آن چه در جھان ھست

  تا قدر تو را ھمه شناسند

  دل داده شوند و دل ببازند

  حیف است كه چون تو مرد عارف
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  بى بھره بماند از ذخارف 

  ]ص [

سپس از راه دريا وارد بوشھر شد و از آن جا به شیراز و اصفھان پاى نھاد و با . به كربال رفت از اين رو دوباره

سپس بر آن شد تا از راه ورود به دربار و نزديكى به ناصرالدين شاه آوازه . دخترى از خانواده صدر ازدواج كرد

اصفھان را پشت سر گذاشت , انبراى ھمین در ماه محرم به آھنگ تھر. صدا و منبرش را به ھمه جا برساند

مستخدمان تكیه را راضى كند تا , و توانست ظھر روز تاسوعا خود را به تكیه دولت برساند و به انواع وسايل

, وقتى روى منبر جاى گرفت. اجازه دھند پس از ھمه روضه خوان ھا به منبر رود و يك دقیقه بیش نخواند

از آن . متغیر و متعجب شدند, اخته و ناخوانده به منبر برشده استشاه و بزرگان قوم از اين كه آخوندى ناشن

  :فقط اين بیت را در دستگاه شور با آھنگى بسیار خوش و گیرا خواند, بى ھیچ مقدمه و معطلى, سو تاج

  وعده آن سرو قامت است, فردا به باغ

  ياران حذر كنید كه فردا قیامت است

در تھران به آوازه , از آن پس. ت و شاه را فريفته خود ساختطرفه غوغايى برانگیخ, از آھنگ خوش خود

  :خود در اين باره گفته است)) .((رسید و بنام شد

  سمند اقبال, از دست قضا

  پى گشت و به رى شدم در آن سال

  ز الطاف شه شھید و اعیان

  مقبول شده به شھر تھران 

  ]ص [

ورود او به . ندى بعد دوباره به تھران بازگشتپس از پايان مراسم سوگوارى محرم به مشھد رفت و چ

  )ق . (با جنبش تنباكو ھمزمان شد, پايتخت

ھمواره دستى غیبى , به باور او. نظر خود را درباب آن بیان كرده است, ضمن اشاره به اين رخداد, تاج

او را در چگونگى  رإى, از اين ابراز نظر. سرزمین اسالم را از گزند حوادث سھمناك مصون نگاه مى دارد

  :مديريت جامعه مى توان دريافت

  آن كه گويد صاحب ايران كجاست

  كاش بودى تا بديدى در چه جاست

  دست غیبى زد چنان بر خارجى

  ))((كه نه اجزا ماند و نه شخص رجى

  ھر زمان كین شرع را آيد عدو

  دست غیبى زخم او سازد رفو

  آفرين بر ھمت نواب شرع

  ل و فرعآن نگه دارندگان اص

  خاصه فخراالتقیإ فى الزمن

  ))((حاج میرزا حسن, اعلم العباد

  يك تن كامل به وقت گیر و دار

  بھتر از ھمدستى پانصد ھزار

  گرنبودى دست غیب و ذوالفقار

  مى ندانم چون شدى انجام كار 
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  ]ص [

تاج در ھشتم )) ). ((ش = ق  . (بیمارى وبا در تھران ھمه گیر شد, پس از واقعه دخانیه

از آن پس . يعنى شاھزاده كامران میرزا به بیرون شھر رفت)) نايب شاھنشه گردون سرير((محرم در ركاب 

. پیوسته به مسافرت پرداخت و از راه انزلى به بادكوبه و تفلیس و باتوم و ترابوزان و اسالمبول رھسپار شد

از . اى جديد آشنايى پیدا كرد و به مفھوم وطن پى بردبا انديشه ھاى نو و دانش ھ, گويا در اين گشت و گذار

دور نیست كه . ذھنى نقاد يافت, مقايسه آن شھرھا و آداب مردمانش با آن چه درون كشور مى گذشت

به ايران و . بتوان او را با اندكى تسامح از جمله ھواخواھان نھضت نوگرايى و نوخواھى در ايران به شمار آورد

بیگانه ستیز بود و آشكارا به استقالل و منافع . ملى اش مى خوانیم توجه خاص داشت آن چه امروز منافع

  :سفارش مى كرد. ايران مى انديشید

چرا كه چیزى كه از وطن خود انسان عمل , تا مى توانى از مإكول و ملبوس مملكت خود بپوش و بنوش((

گیرد و ملك خودت آباد خواھد گرديد و كمال و ديگر اين كه اجناس جاى ديگر رواج نمى ; خوش تر است, مىآيد

  ...)).به آبادى ملك اجنبى بپردازى , ظلم است كه ملك خود را خراب ساخته

  معنى حب الوطن ھم اين بود! تاج واعظ

  اليق تحسین بود , ھر كه دلسوز وطن شد

  ]ـ  ص [

  :به درگاه خدا دعا مى كرد

  خلق ايران را وطن پرور نما

  عدلت گستر نماعدل خواه و م

  :در وصیت نامه اش از بازماندگان خواست

  )).كفن او را از كرباس وطن قرار دھند((

اعتقاد نداشت و معتقد بود آموزش ھاى آن , با وجود اين به مدرسه دارالفنون كه بنیانش براى ترقى ايران بود

ا به انجام دادن ناشايست متھم به دانش آموختگان آن مدرسه طعنه مى زد و آن ھا ر. به كار ايران نمىآيد

ولى آن را براى تبیین حوادث , با اين كه تا اندازه اى با علوم جديد آشنايى پیدا كرده بود)) .((مى كرد

  .دريافت, اين را مى توان در سببى كه براى شیوع بیمارى وبا بیان كرده است. طبیعى كافى نمى دانست

  كس ندانست اين عذاب و اين نكال

  خلق را بشكست بال, آمداز چه 

  اعتقاد ديگر است, در طبیعى

  در اعتقادش ابتر است, لیك او

  كز عفونت مى شود كرمى پديد

  ھم كند تولید مكروب عديد

  جمله در جو ھوا رقصان شوند

  داخل اندر جوف ھر انسان شوند

  گويند اين, ھم چنین در زلزله

  كه نباشد جز بخارات زمین

  دھر كجا حبس بخار آن جا شو

  لرزان شود, ھم زمین, ھم بلرزد

  من ندانم غیر قھر ذوالجالل
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  گوشمال, كه دھد بر خلق وحشى

اين شرافت بھر يك علم ((نیست و فقط )) ھادى راه نجات((علم از آن رو ابتر است كه ھر دانش , به باور او

براى , با وجود اين !است و ديگر ھیچ)) علم فقه خالق اكبر((و آن دانش رھنما ھم )) نى مجموع آن, است

پیشگیرى از بیمارى به مردم سفارش مى كند مقررات بھداشتى را به كار بندند و مثال از حمام ھاى 

  .دورى گزينند, عمومى كه محل تولید بیمارى و آلودگى است

به واسطه اين كه تولید امراض متعدده مى , حمام ھاى عمومى خود را بازدار] به[ تا مى توانى از رفتن((

يعنى بدن را , در وقت بیرون آمدن خود را طاھر كن] و[ اگر بتوانى كوزه آبى سربسته در میان خزانه ببند. كند

  )).از آن آب شست و شو بده و بیرون بیا

  ام االمراض است حمام عجم! تاج واعظ

  شخص پاك از عیب آن حمام گیرد صد سقم

  پر بود آبش زشاش خلق و چرك زخم ھا

  يك اژدھا , ر يكىكرمك حمام ھايش ھ

  ]ص [

توصیه اش كه برگرفته از . اشاره اى شگفت دارد, به نكته اى كه مى توان آن را بى تفاوتى مدنى نامید

  :ناامیدىاش را از پیرايش و اصالح عقايد قوم نمايان مى سازد, تجارب شخصى است

چرا كه بر خالف ; ھا باشبلكه مصدق آن , ايراد مگیر و سرزنش مكن, ھر موھومى كه در خلق بینى((

شخص واحد با جمعى نمى تواند طرف شود و از پیش . اسباب خود را فراھم مى كنى, جمھور حرفى زدى

آن چه از آداب و عادات عامه را , اما خود ]ص)). [مگر اين كه قوه پیغمبرى داشته باشد و ھذا محال, برد

  :به آن مى تاخت بى محابا نفى مى كرد و, كه ناروا و منكر مى دانست

. نخواھد شد) ع(زنى در دنیا فاطمه. در نه سالگى دختر به شوھر مده و كار پاكان را قیاس از خود مگیر((

تزويج على و فاطمه ... بايد دست چپ و راست را تمیز دھد يا خیر؟ . پیغمبر ھم در اين سن حكم نفرموده

  .]ـص[ .((ھم محض تإكید تناكح بود و رفع رسوم جاھلیت

بعد از مردن حمل جنازه تو اسباب ... ھیچ وقت به جھت حمل جنازه خودت وصیت مكن به اماكن مقدسه ((

. الزم به حمل مكارى نخواھد بود. ملك نقاله مى برد, وانگھى در صورتى كه سعید باشى. اذيت زنده ھاست

  ]ص [ .((... عفنى نمى كنداين است كه ملك نقاله چنان مى برد كه جسد ت, فرق ملك نقاله با مكارى

  :با خرافات سر ستیز داشت و آن ھا را بر نمى تابید

در آن منزل ) ع(چون امام. در امانند و مردم جرإت صید ندارند)) دشت آھوان] ((منطقه[ گويند كه آھوان((

. ى ديدمگوشت شكار. سفرى در آن جا منزل كردم. ضامن آھو شده و صید ھم رھا كرده و رفته و باز آمده

. مگر اين جا شكار نمى كنند و به كار نمى برند: گفتم. از فالن صحراست: پرسیدم از كجاست؟ گفتند

  :اين آيه به خاطرم رسید. نه گلوله اثر, نه صید صیاد ثمر دارد: گفتند

خدا براى زيورھايى را : اى پیامبر بگو(([ ((;قل من حرم زينه هللا التى إخرج لعباده والطیبات من الرزق((

مباحى را ) ع(چگونه مى شود امام]! بندگانش پديد آورده و نیز روزىھاى پاكیزه را چه كسى حرام گردانیده؟

  ]ص [ .((و نتوانستم جھل او را به علم بدل نمايم! حرام فرمايد؟

  :درباره باورھاى مردم به سمنو و آداب پختن آن مى نويسد

آن , وقتى كه كفگیر زياد زدند, نى كه زن ھا در يك محل جمع مى شوندبه اين مع. پختن سمنو ترتیبى دارد((

مىآيد و دست خود را ) ع(مى گويند فاطمه زھرا... وقت سر ديگ را مى بندند و چراغى ھم روشن مى كنند 

خاطر دارم ھنگام صبابت در . روى آن سمنو مى گذارد و عالمت پنج انگشت ايشان در صبح آشكار مى شود
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از قضاى اتفاق موشى به . در خانه اى سمنو ساخته به ھمان ترتیب انتظار كشیده بودند. ودمنیشابور ب

صاحب خانه را شماتت بسیار , صبح را كه رفته و اين قضیه را ديدند. سراغ ديگ رفته و در ديگ افتاده بود

ھا االن به طايفه  بیچاره بدنام شد و گويند تا مدت عمر سمنو نساخت و آن. نموده كه مال تو حرام بوده

حالیه ھر . مال فاطمه زھراست: تسبیحى يافته و گفتند, دفعه ديگر از میان ديگ سمنو... موش معروفند

در میان ديگ مى اندازند و صاحب , تسبیح را از آن خانه گرفته, كس مى خواھد سمنو بسازد مى روند

  ]ص [ .((تسبیح ھم از سمنو حقى دارد كه به جھت او مى فرستند

تالش مى كرد معنى و مفھوم درست بعضى از واژه ھا را از ديدگاه خود به مردم بفھماند و نادرستى ھا را از 

  :اذھان بشويد

يعنى راضى , اما بايد بدانى كه غیرت را در چه مورد استعمال كنى, يكى از صفات مستحسنه غیرت است((

ا اين كه كسى مظلوم باشد و او را خالصى ندھى مشو كه بیچاره اى به فقر بگذراند و تو در نعمت باشى ي

بلكه , يا كسى به خیانت به عرض كسى و مال كسى و عیال كسى نظر داشته باشد و تو اغماض كنى

چه بسیار . بیچاره است و اداى دين مقروض بى استطاعت است] ى[معنى غیرت دفع ظلم است و دستگیر

و اين . يا خود را كشته و يا طرف مقابل را] اند[بنمودهاشخاصى كه به يك حرفى منافى ناموس و شرف او 

  )).عین جھل جھال است و در شرع مذموم, اطوار

  رنج ھا بردى زجھل جاھالن! تاج واعظ

  ھمچه ختم المرسلین ز اطوار جھال زمان 

  ]ص [

  .ه دست آورده بودپیداست اين گونه برداشت ھا از منابع فرھنگى را از تفقه در دين و آشنايى با مفاھیم نو ب

  :از بند تقلید رھا كرده بود و حتى درباب ايمان مذھبى سفارش مى كرد, خود را چنان كه مى نماياند

دستور شرع مقدس ھم ھمین است ... كه تقلید را بنیادى نیست , از روى تحقیق معتقد به كیشى باش((

  ]ص [ ...)).تقلید در فروع دين است . كه اصول دين بايد اجتھادى باشد

مرآت آگاھى ((درويش و صوفى را ستايش مى كرد و عارفان را . تمايالت شديد عرفانى داشت, تاج واعظ

نقل , حافظ و شیخ محمود شبسترى تا آن جا كه ضرورت مى ديد, مولوى, از اشعار عطار. مى دانست)) حق

. مى خواند)) كاشفینرئیس الم((به فتوحات مكیه محیى الدين عربى نظر داشت و او را . مى كرد

عشق و درجاتش و سماع و , رياضت و آثارش, اصطالحات صوفیان را شرح كرده و درباره سیر و مقاماتش

وقتى از نماز و روزه و حج و زكات و . انواعش قلم زده و از قطب و رجال الغیب سخن به میان آورده است

نظريات معتدلش . اين خصوص تكرار مى كندگويى آموزه ھاى ابوحامد غزالى را در , طھارت سخن مى گويد

بیشتر متإثر از ھمین گرايش عرفانى , درباره بعضى از احكام شرع كه در پاره ھايى از كتابش نمايان است

مقاله . مجموعه اى است كه سى مقاله در توحید را در بر مى گیرد, دره التاج تا  از صفحه . اوست

با اشعارى كه عموما از مثنوى مولوى انتخاب شده , مى دانسته ھا كه نشان مى دھد مولفش فلسفه

مضمون مقاله ھا مطالبى است . آغاز مى شود و با اشعارى از سروده ھاى مولف به انجام مى رسد, است

, تاج در فلسفه بیشتر به اسفار مالصدرا نظر داشت. فلسفى و عرفانى با نقل شمارى از اخبار و احاديث

ھمچون شیخ احمد احسايى و حاج مالھادى سبزوارى نیز غافل , ى نزديك به عصر خودولى از آراى علما

  .نبود

تاج . ھستند)) مظھر شاھى حق((در عالم سیاست با شاه ستیزى نداشت و بر اين باور بود كه پادشاھان 

یر و در س. خود را پرورده احسان ناصرالدين شاه و مظفرالدين شاه مى دانست و ھر دو را مدح مى كرد

)) ((رضاى كم ززن((ديد و چون به او گفتند )) اندر حزن و غم((شھر را , گردش خود وقتى به بادكوبه رسید
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به )) شاه محتشم((زد و در فقدان آن )) از درد و غم برسر((دو دست خود را , كرده است)) شاه را مات... 

جالب و , رگ ناصرالدين شاه ترسیم كردهتصويرى كه از عزادارى ايرانیان ساكن بادكوبه در م. سوگ نشست

زيرا بیشتر ايرانیان ساكن در شھرھاى قفقاز كسانى بودند كه از جور و ستم ; در عین حال عبرتآموز است

  )).((حكام ايرانى به آن سامان پناه برده بودند

  شورشى در بادكوبه شد پديد

  كه كسى اندر جھان مثلش نديد

  شیعیان چون روز عاشورا تمام

  سینه زن گرديده اند از خاص و عام

  آن جا مجلسى برپا نمود, قونسل

  جمع شد در وى ز ايران ھر كه بود

  بعد ختم مجلس شاه شھید

  برشدم بر منبر و دادم نويد

  كه دگر بر ما مضى افسوس چند

  ھست ايران از مظفر سربلند

  حق ھمى داند كه اين شاه رئوف 

  از پدر بھتر بود بر ما عطوف

  فسوس بر اين ھاى و ھوىپس بود ا

  آب رفته باز مى نايد به جوى

  پس نمودم روبه جمع غمزده

  گفتم اى حضار اين ماتمكده

  ھر يكى يك ختم قرآن از شما

  ھديه سازد بر روان شاه ما

  چون كه او حق بر تمام شیعه داشت

  بھر امنیت بسى ھمت گماشت

  !اى گروه مومنان: بعد گفتم

  !ن؟كجا يابید اما, شه اگر نبود

  ھست جسم بى روان, ملك بى شه

  تو قدر جان بدان, تن به جان جنبد

  ملك بى شه نیستش پايندگى

  !مرد بى سر كى نمايد زندگى؟

مى , ديدگاھش را درباره رابطه دولت و مردم نیز بیان مى كند, تاج واعظ در پندى ايھام دار كه در ضمن

  :نويسد

اگر چه القاب خلق باشد از قبیل , جارى مسازھیچ وقت بر زبان اسم ملك و دولت و سلطنت ((

چون رعیت را حقى بر امور دولتى , فورا از براى تو اسباب زحمت فراھم خواھد گرديد... مختارالسلطنه و 

جز اين كه , به خرج نمى رود, اگر ھم خیر دولت را بگويى. ولى دولت را بر رعیت حقوق بسیار است, نیست

[ ,مگو صاحب دولت است, اگر از ثروت كسى بخواھى مدح كنى. ھم مى كنىاز براى خود اسباب زحمت فرا

  ]ص [ .((صاحب مايه است] بگو
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  :در پندى ديگر كه چھره ديو مھیب خودسرى را نمايان مى سازد با طنزى تلخ گوشزد مى كند

حكم , ندبه ھر قسم بخواھ. چرا كه اختیار قانون به دست آن ھاست, با اھل ديوان اعلى طرف نشويد((

ھر چه كرده : گويند, اگر فراشى بى جھت كسى را اذيت كند. خواھند كرد و احدى ھم حق چون و چرا ندارد

به حق كرده و خلق ھم با شما مدعى خواھند گرديد كه فراش ديوان ھرگز بى حساب نمى گويد و بى 

  )).حساب كسى را اذيت نمى كند

نسبت مردم با , به نظر مى رسد در چارچوب مفاھیم سنتى ,سرانجام در بیان ادب مراوده مردم با حكومت

  :حاكمیت را يكسره در اداى تكلیف مى بیند و اندرز مى دھد

در كمال ادب باشید و تعظیم , در صورتى كه مجبور شديد و شما را بردند. اوال با حكومت آمد و شد نكنید((

از چشم خلق ھم , ز چشم حكومت افتاديداگر ا... مبادا قسمى كنید كه خالف میل حكومت باشد , كنید

  ...)).خواھید افتاد 

  حرمت حكام از حق آمده! تاج واعظ

  حق مطلق آمده, میل حاكم نزد مردم

اين است كه . خود واعظ بود و روضه خوان و بھتر از ھر كس به خلق و خو و منش اين صنف آگاه, تاج واعظ

راسم و مناسكى است كه متولى و مجريش روضه خوان بیشترين انتقادھايش به اين قوم و آن دسته از م

تارك منبر ((در وصیت به پسرش سفارش مى كند كه راه او را پیش نگیرد و بى گفت و گو . ھا بوده اند

به ھیچ , آن جماعتى كه نمره آخر را دارند. يا اول نمره اند يا نمره آخر را دارند: زيرا وعاظ دو نوع اند, ))شود

به آفات شھرت نیز , اما نمره اولى ھا عالوه بر اين كه محسود ھمكاران و نادانان مى شوند .جا راه ندارند

  .گرفتار خواھند شد و خلوص را از دست خواھند داد

  حاصل مطلب كه خلوص عمل

  نیست در اين كار به جز از دغل 

  ]ص [

آلوده )) ظیم به كذب و ريااين امر ع((ولى افسوس مى خورد كه , مرثیه خوانى را سنتى نیكو مى دانست

به چگونگى انجام مراسم سوگوارى و تعزيه خوانى نگرشى انتقادى داشت و تباھى سه ركن . شده است

شنونده و بانى يا صاحب خانه و صاحب مجلس را , يعنى روضه خوان, اصلى تشكیل مجالس روضه و تعزيه

  .بى پرده پوشى نمايان مى ساخت

  عشرتھنگام عیش و , ماه محرم آمد

  يك ذره اى مروت! اى شیعیان خالص

  چندين ھزار پیكان, ھر روز بر دل شه

  آيد ز ظلم امت, از افترا و بھتان

  مجروح زاھل منبر, نصف تن شه دين

  از خلق بى حمیت, نصف دگر در آذر

  نى بھر خلد و كوثر, شه كشته بھر دين شد

  گرديده اين سعادت, بازيچه خاليق

  ينب و دو من ريشبر ز, در تكیه رو نظر كن

  وانگه عروس قاسم با بیضتین و سبلت

  در سن بیست ساله, حر شھید را بینى

  با چار ذرع قامت, طفل رضیع بنگر



Historical Site of Mirhadi Hoseini 
http://m-hosseini.ir 
……………………………………………………………………………………… 

 

11 
 

  با قابلى و منقل, آيد يزيد ملعون

  آبدارى با چند شیشه شربت, پشت سر

  نقاره خانه اش را اندر جلو بكوبند

  تصنیف ھاى تبت, با دستگاه ماھور

  ا عمامه ھاى ترمهبر سر مخالفین ر

  اى واى از اين حماقت, از شال ھاى كرمان

  با چكمه و كله خود, از آن طرف ابوالفضل

  كاين باشد از شجاعت, پر طاووس, بر فرق

تاج واعظ از چند تعزيه كه خود شاھد اجرايشان بود و نمايش آن ھا به رسوايى و فضیحت كشیده , در اين جا

از آن میان . بازگويى آن ھا در اين سطور خالى از دل آزارى نیست مطالبى نقل مى كند كه)) ((,شد

  .ماليم ترين شان چنین است

  ديدم على اكبر در دست راست شمشیر

  نزديك شھر تربت, دست چپش به شیپور

  شیپورچى مگر نیست, كه اين چه رسم است: گفتم

  گیرد دو حق زحمت, گفتند اين دو كاره است

  ]ص [

برمى خیزد و از رسوايى ذاكران نزد ملت به ) عج(س روضه و تعزيه به نجوا با امام زمانپس از توصیف مجال

  :حضرتش شكايت مى كند و مى گويد

  خود واقفى زاحوال! اى صاحب زمانه

  در پیش جمله ملت, رسوا شديم رسوا

  دانم اگر گذارى از غیب پاى بیرون

  كس مستحق لعنت, جز اھل ذكر نبود

  در شبیه خوان است يا باشد اھل منبر يا

  پس ھر دو اھل ذكرند بر ھر دوتاش رحمت

  نبود به ھر كه اليق, منبر مقام پاكى است

  جز آن كه پاك باشد ز آاليش طبیعت

  داد و فرياد از دست ما تمامى! اى شیعه

  نتوان جواب گويیم در خدمت پیمبر

  ھر بانى اى كه بینند از دور در سالمند

  ل ديگرشايد كه وعده گیرد او را سا

  ديشب به خواب ديدم, گويد گھى به بانى

  دادت حسین مظلوم جامى زحوض كوثر

  ديگر مخور تو غصه چون عاقبت به خیرى

  فرمود اى برادر, موال مخاطبت كرد

  گويد رواست امسال, چون گفت خواب جعلى

  ده روز روضه خوانى از بھر زاد محشر 

  ]ص [
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به او پیشنھاد , ا براى تشكیل مجلس روضه در ده شب جلب كردموافقت بانى ر, پس از آن كه روضه خوان

او را ھمراه خود )) مصلحت بدانى((چنانچه , كاشانى را از بر دارد)) بنده زاده اشعار محتشم((چون : مى كند

, آن گاه در شب موعود. ارزانى اش كنید)) دو تومان((در پايان مجلس )) تشويق كردن او((بیاورم و شما براى 

  :اين گونه فرزندش را به مردم مى شناساند كه بلى, از اتمام منبر خود پیش

  كامد حسین مظلوم, من خود به خواب ديدم

  گفتا به بنده زاده با إنت ذاكر

  :تاج واعظ رفتار صاحبخانه را به نقد مى كشد و انگیزه او را از برپايى مجلس روضه برمال مى كند, در ادامه

  رگو ز حال بانىاكنون ب! اى تاج واعظ

  ذاكر كه گشت معلوم حالش به شھر و كشور

  بانى است را توقع كاندر ھمه مجالس

  ذاكر كند دعايش كاقاست از ھمه سر

او را ... عیال و فرزند و نوكر و , مگر روضه خوان, اما صاحبخانه به دعا در حق خود منحصرا خرسند نمى شود

  :زيرا, روضه و دعاى ختم مجلس به پايان نمى رسد كار با خواندن يك, با اين ھمه. ھم دعا كند

  اين روضه خوان مسكین خوانده است روضه را نقد

  پولش بمانده نسیه تا روز حشر اكبر

  در اصفھان به ذاكر دادند پول قلبى

  آن ھم نمود دعوت جمعى به روز ديگر

ه سبب پرداخت پول تقلبى رسوا ابتدا صاحبخانه را ب, وقتى مجلس مھیا شد و روضه خوان بر منبر قرار گرفت

  :كرد و بعد دعاھاى خود را اين گونه پس گرفت

  اموات او بیامرز, من گفته بودم الحق

  الحال گويم او را كن ھمنشین كافر

  من گفته بودم او را كن عاقبت به خیرش

  اكنون بگويم او را بنماى عاقبت شر

  گفتم عیال او را مخصوص كن به عصمت

  با خواھران و دخترگويم سلیطه گردان 

  گفتم بده به بانى يا رب تو طول عمرى

  اكنون بگويم او را يا رب ز اين جھان بر

  اين است حال بانى, اين بود حال ذاكر

  تا چون كنند با ھم فردا بر پیمبر 

  ]ص [

معقول ترين آن ھا كسانى ھستند كه بر سر . حديثى ديگر است, رفتار حاضران در مجالس روضه خوانى

جماعت سیه كارى ھستند كه , گروه ديگر. وش خوانى و بدخوانى روضه خوان با ھم به جدال برمى خیزندخ

, ھمواره مترصد انجام دادن ناشايست اند و باالخره قومى ديگر در كمین نشسته اند تا در مجال مناسب

  .كااليى از خانه صاحب مجلس به يغما برند

  ديدم میان دسته: و ان ديگرى بگويد

  خوشگلى كه مى خواند اشعار مال شعبان يك

  اما اگر نمى بود در موسم مصیبت
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  وان كار بود آسان, مى پختم آن جوان را

  حالت دگر ندارم: وان ديگرى بگويد

  از بس كه چاى خوردم در منزل على خان

  ھمى خوردم و بگفتم چايى به من نداديد

  يك سینى ھم آن جا دزديدم از میانشان

  يك جفت كفش تازه وان ديگرى بگويد

  من ھم زدم از آن ھا با بادگیر غلیان

  وان ديگرى بگويد گر گريه ام نیايد

  اخ تف به چشم مالم تا تر شوند مژگان 

  ]ـ  ص [

تاج واعظ در پى ريشه يابى علل اين ھمه نابھنجارى در رفتار دينى مردم و اجراى مراسم و مناسك 

از عالم نقادى چون او بعید به . نبود, وھره دين قرابت چندانى نداشتبرخاسته از پاره اى سنت ھا كه با ج

شايد مصلحت خود را در آن مى ديد كه با . تكاپويى نكرده باشد, نظر مى رسد كه در دستیابى به ريشه ھا

تاج واعظ مانند بسیارى از , به طور كلى. نھادھاى بارز استبداد و پاسداران جھل و خرافه درگیر نشود

كناره , بسیار محافظه كار و مسالمت جو بود و از برخوردھايى كه موجب دردسر مى شد)) ياى ايرانىرعا((

  )).((مى گرفت و سالمتى را در بركنارى مى ديد

مالحظه كنید كه , كسى به شما بھتان زد و حكومت وقت و محل شما را احضار كرد, اگر به واسطه غرض((

با طرف خود گفت و گو نمايید و اگر میل حكومت را به اين ديديد كه , اگر میل حكومت به تحقیق مطلب است

شما را مقصر خواھند , فورا خود را مقصر كنید كه اگر خود را مقصر نكنید, بايد به تقصیر نكرده اعتراف كنید

حكومت  و اطاعت امر] بھتر از ھزار گواه است, میل فرمانروا[ ((میل الحاكم خیر من إلف شاھد((چرا كه , كرد

  :واجب است و استدالل آن ھا به اين آيه كريمه است كه

خدا را اطاعت كنید و پیامبر و اولیاى امر خود را نیز ))(([ ((اطیعوهللا و اطیعوا الرسول و إولى االمر منكم((

  . ..)).و حكومت خود را إولى االمر مى داند]. اطاعت كنید

راى خواننده كتاب خود به گونه اى توصیف مى كند كه نشان مى واقعه اى ديگر از مراسم عاشورا را ب, تاج

چگونه سايه سیاه خود را بر ھمگان پھن كرده بود و او در واكنش به چنین صحنه , دھد روح استبداد و نادانى

  :كارى ديگر نمى توانست كرد, جز دريغ خوردن, ھايى

به اتفاق , چون روز عاشورا رسید. آباد بودمبنده ھم در استر, در زمان حكومت سلیمان خان صاحب اختیار((

دسته , زن وارد شدند و به اين اشعار مترنم بودند] سینه[ ديدم دسته. قدرى گذشت, ايشان به مصلى رفته

  :اى مى گفت و دسته اى جواب مى داد

  .بقوبقو, بقوبقو:بقیه مى خواندند. كفتر باغ حیدرم

  . پیش حسین نوكرم

  . سینه زن عزا منم

  . كربال منمعاشق 

  . مست مى محبتم

  . مھر حسین شربتم

  :به اين اشعار مترنم شدند. تا رسیدند مقابل حكومت

  .شاه سالم علیك, از رود پى آمديم. قبله سالم علیك, شاه سالم علیك. السالم علیك, السالم علیك
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, آن وقت از اھل ذكر. ندقدر ديگر ھم سینه زدند و گريه نمودند و سلطان اسالم را با حكومت دعاى خیر نمود

در ختم مجلس سید محترمى كه تھران ھم ديده بود و خود را كامل ترين . عزادارى كاملى شد, منبر رفته

در . به كار برد و مجلس نگرفت, ھرچه از لطايف گفتار داشت. بر منبر برآمد, اھل منبر آن عصر مى دانست

از . ان زنان بردارد و بلند كند كه اين على اصغر استبین روضه نیرنگى به خاطرش رسید كه طفلى را از می

باالى منبر برد و بلندش نمود كه اين قسم سیدالشھدا على , طفلى را از آغوش مادر ربوده, منبر به زير آمده

تمام خلق روز عزا از . ديگر چه عرض كنم كه چه شد. اصغر را بلند كرده بود كه ناگاه آن طفل از ترس شاشید

  .دخنده مردن

  !قال شى چرا؟, در عزاى شاه! تاج واعظ

  !اطوار او باشى چرا؟, ورتو را نبود ھنر

  بوده... شايد آن طفل از مھابت روى ذاكر 

  ! اين كلمه اطوار زشت از بھر قالشى چرا؟

  ]ـ  ص [

مى  تاج واعظ علل و اسباب اين ھمه اطوار زشت را مانند بیشتر كسانى كه در محیط استبداد, دست آخر

سخن از حاصل , زيند و براساس الگوى رايج حوالت دادن ھمه چیز به تقدير و سرنوشت از پیش نوشته شده

  :تجربه زندگى خويش به میان مىآورد و به درستى متذكر مى شود

نه علم را مايه عزت . معلوم گرديد كه ھیچ چیز شرط چیزى نیست, از تجربه اى كه در عمر خود نمودم((

باز . بسى از اھل كمال را در كمال پريشانى و بى نانى ديدم و بالعكس. ھل را اسباب ذلتديدم و نه ج

ولى واقعه يك نفر از خاطرم نمى رود و نمى , اشخاص باھنر را با زيب و فر ديدم و بى ھنر را گرسنه و مضطر

  .زيبد اسم برم

باالى . ختم مجلس فاتحه بود: ... است از كماالتش اين. اين بیچاره از اھل منبر است و گويا الف ب نخوانده

خوب است من ھم قدرى از بى , حال كه ذاكرين از بى اعتبارى دنیا مى گويند! ايھاالناس: گفت, منبر رفته

شخص با . مجلس ديگر گفته بود كه در وحدت واجب الوجود صحبت كردن ھنرى نیست. اعتبارى آخرت بگويم

سنان بن انس آمد با نیزه شصت : ديگر گفته بود. د صحبت نمايدآن است كه در كثرت واجب الوجو, اطالع

حديث ديده ام كه او را جبرئیل از بھشت : گفته بود. ممكن نمى شود, مى گفتند كه نیزه شصت ذرع. ذرعى

قلیان بیاوريد , از براى حر: حضرت فرمودند, خدمت سیدالشھدا آمد, وقتى كه حر: ديگر گفته بود... آورده بود 

. اين مختصرى از مفصل بود... مگر حربن يزيد رياحى , آن وقت كسى در حضور حضرت قلیان نمى كشیدو تا 

قريب سى ھزار تومان تروك او بود و , چندى قبل كه مرحوم شد, با اين حرف ھاى كفرآمیز و بى سوادى

دا مى داند كه نوكر ساده موالست و نظر كرده حضرت است و خ: مردم او را ستايش مى كردند و مى گفتند

  )).چقدر در حال حیات احترام و دخل داشت

  حیرت اندر حیرت اندر حیرت است! تاج واعظ

  كین چه بازى زير چرخ است و چه سر و حكمت است

  عاقل كامل به رنج و جاھل غافل به گنج

  .عبرت اندر عبرت اندر عبرت اندر عبرت است

  ]ـ  ص [
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  :پى نوشت ھا

  .اسناد ملى ايرانپژوھشگر سازمان *. 

 . ص ) بى تا, انتشارات نور, بى جا(, چاپ اول, لولو و مرجان, )محدث نورى(میرزا حسین نورى  ـ.  

 .تھران(, چاپ سوم, شرح زندگانى من يا تاريخ اجتماعى و ادارى دوره قاجاريه, عبدهللا مستوفى ,

  .ص , ج ) ش , انتشارات زوار

 .ص , ھمان  ـ.  

 . انتشارات امیركبیر, تھران(, چاپ پنجم, روزنامه خاطرات اعتمادالسلطنه, )مقدمه و فھارس(ايرج افشار ,

 ص ) ش.  

, دوستعلى خان معیرالممالك: بنگريد به, درباره تعداد تقريبى مجالس سوگوارى ماه محرم در پايتخت

ص , )ش , نشر تاريخ ايران, تھران(, چاپ سوم, يادداشت ھايى از زندگانى خصوصى ناصرالدين شاه

 .ھمچنین براى آگاھى از شمار مجالس روضه خوانى در تمام ماه ھاى سال بنگريد به:  

, تھران(, چاپ اول, گزارش ھاى نظمیه از محالت طھران, )به كوشش(انسیه شیخ رضايى ـ شھال آذرى 

  . یشتر صفحاتب, و  ج , )ش , انتشارات سازمان اسناد ملى ايران

 . ص , ...يادداشت ھايى از زندگانى.  

روزنامه خاطرات ناصرالدين شاه در سفر سوم : بنگريد به, براى آگاھى از جزئیات مراسم روضه شاھانه

, تھران(, چاپ اول, )به كوشش(به كوشش دكتر محمد اسماعیل رضوانى ـ فاطمه قاضیھا , فرنگستان

  .ـ  ص , ج , )ش , رانانتشارات سازمان اسناد ملى اي

 .صاحب الذريعه الى تصانیف الشیعه از تاج واعظ به عنوان مولف دو كتاب به , مرحوم شیخ آقابزرگ تھرانى

  :شرح زير در الذريعه نام برده است

للمولى الملقب بتاج الواعظین , مقتل فارسى كیبر منثور و منظوم من المراثى و غیره: دره التاج) الف

  .]ص , ج [ طبع بايران, لنیشابورىا

[ ق , طبع فى تفلیس, لمیرزا محسن تاج الواعظین, فارسى فى المواعظ, دره التاج و مرقاه المعراج) ب

  ]ص , ج .

زيرا آن دو كتاب نام برده شده در ; ظاھرا مرحوم آقابزرگ در نقل مشخصات كتاب مزبور اشتباه كرده است

در حیات مولف يا پس از درگذشت , مگر اين كه پس از چاپ اول كتاب در بادكوبه. ستيكى بیش نی, الذريعه

. كتاب مزبور طبق مشخصات مندرج در الذريعه يك بار در ايران و بار ديگر در تفلیس به چاپ رسیده باشد, او

از ايران به عنوان  اما, مرحوم خانبابا مشار نیز در فھرست خود دو چاپ به شرح زير براى دره التاج بیان كرده

  :محل چاپ نامى نبرده است

 , تفلیس, تاج السلطان تاج الواعظین محسن نیشابورى, )در مواعظ و مقتل(دره التاج و مرقاه المعراج 

, فھرست كتاب ھاى چاپى فارسى از آغاز تا آخر سال , خانبابا مشار: بنگريد به. ق , باكو. ق

  .ص , ج ) ,ش , ترجمه و نشر كتاببنگاه , تھران(, چاپ اول

  :ناگفته نماند مرحوم مشار كتاب يا نشريه ديگرى با اين مشخصات براى تاج واعظ برشمرده است

, سربى, ق , بادكوبه, تاج الواعظین میرزامحسن نیشابورى, سال سوم, قسمت دوم, رھبر سخن

  . ص , ج , ...فارسى فھرست كتاب ھاى چاپى: بنگريد به, صفحه , جیبى

 .انتشارات صفى علیشاه, تھران(, چاپ سوم, سرگذشت موسیقى ايران, روح هللا خالقى , ص ) ش
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.  

 .نشر آدوين, تھران(, چاپ اول, تاريخ مختصر موسیقى ايران, تقى بینش , ص ) ش.  

 .انتشارات اطالعات, ھرانت(, چاپ اول, نام نامه موسیقى ايران زمین, مھدى ستايشگر , ج ) ش ,

  .ص 

 .دستگاھى بود كه پیش از رواج گرامافون در ايران از آن استفاده مى , استوانه حافظاالصوات يا فنوگراف

توضیح از آقاى شھرام آقايى . (صدا بر روى استوانه ھايى از جنس موم ضبط مى گرديد, در اين وسیله. شد

  ).پور

 .ص , ...وسیقى نام نامه م.  

 .ص , سرگذشت موسیقى ايران.  

 .ص , ھمان.  

 .ص , ھمان.  

 . ص , ...نام نامه موسیقى.  

 .دوره , مجله يغما)) گردش نوروز((, به نقل از دكتر عباس زرياب خوئى, ايرج افشار , شماره , ش

 )ص ) تیرماه.  

 . كه در آن ژ به ج تبديل شده استمنظور كمپانى رژى است.  

 .منظور میرزاى شیرازى است كه استعمال توتون و تنباكو را تحريم كرد.  

 .به كوشش , )قھرمان میرزا سالور(روزنامه خاطرات عین السلطنه : درباره وباى آن سال بنگريد به

  .ـ  ص , ج  )ش , انتشارات اساطیر, تھران(, چاپ اول, ايرج افشار, مسعود سالور

)) . جز اين كه به سوى خارجه خارج . نه تعلیم سیاسى ناپلیون, است... مدارس دارالفنون بر باد دھنده

  .]ص [ .((... شوند

 . اعراف) ( آيه.  

 .كشنده شاه است, منظور میرزا رضاى كرمانى.  

 .ه استقبالى كه از شاه در حین سفر به فرنگ از مى توان ب, درباره شاه دوستى ايرانیان ساكن در قفقاز

روزنامه خاطرات ناصرالدين شاه در : براى آگاھى از تفصیل ماجرا بنگريد به. اشاره نمود, او به عمل آوردند

  .ـ  ص , سفر سوم

 . سلطنت نه نشان ... كه ... به قدرى رذل كرده اند ((اعتمادالسلطنه از تعزيه اى ياد مى كند كه آن را

روزنامه خاطرات : بنگريد به)). بود اين عمل و نه ايام تعزيه سیدالشھدا مقتضى اين حركات را داشت

  .ص , اعتمادالسلطنه

 .منافع بى شمار است, به دريا در  

  )سعدى(در كنار است, اگر خواھى سالمت

 . نسإ) ( آيه.  

  

  منابع

 , انتشارات امیركبیر, تھران(, چاپ پنجم, اعتمادالسلطنهروزنامه خاطرات , )به كوشش(ايرج , ـ افشار
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  ).ش

  ). ش , نشر آدوين, تھران(, چاپ اول, تاريخ مختصر موسیقى ايران, تقى, ـ بینش

  ).ش , انتشارات صفى علیشاه, تھران(, چاپ سوم, سرگذشت موسیقى ايران, روح هللا, ـ خالقى

روزنامه خاطرات ناصرالدين شاه در سفر سوم ; )به كوشش(مه فاط, اسماعیل و قاضیھا, ـ رضوانى

  .ج , )ش , انتشارات سازمان اسناد ملى ايران, تھران(, چاپ اول, فرنگستان

  .ج ) ش , انتشارات اطالعات, تھران(, چاپ اول, نام نامه موسیقى ايران زمین, مھدى, ـ ستايشگر

, تھران(, چاپ اول, گزارش ھاى نظمیه از محالت طھران, )كوشش به(شھال , انسیه ـ آذرى, ـ شیخ رضايى

  ).ش , انتشارات سازمان اسناد ملى ايران

انتشارات , تھران(, چاپ سوم, شرح زندگانى من يا تاريخ اجتماعى و ادارى دوره قاجاريه, عبدهللا, ـ مستوفى

  ).ش , زوار

بنگاه ترجمه , تھران(, چاپ اول, از آغاز تا آخر سال فھرست كتاب ھاى چاپى فارسى , خانبابا, ـ مشار

  ).ش , و نشر كتاب

, تھران(, چاپ سوم, يادداشت ھايى از زندگانى خصوصى ناصرالدين شاه, دوستعلى خان, ـ معیرالممالك

  ).ش , نشر تاريخ ايران

  ).بى تا, تشارات نوران, بى جا(, چاپ اول, لولو و مرجان, میرزا حسین, )محدث نورى(ـ نورى 






