
 

 حماسھ حسینى در تھران عصر ناصرى  بزرگداشت
  1سید محمد حسین منظور االجداد 

مى گزار  ھران بر بھ گستردگى در ت شھیدان  سرور  سوگوارى  سم  شاه، مرا بى. شد در دوره پادشاھى ناصرالدین  بھ  جھ  سوادى   با تو
مى خانھ ھاى نظام آموزش مكتب عمومى و كاستى قرار  ینى  شوران د یار دان مى در اخت بھ  اى، برگزارى این مراسم، فرصت مغتن تا  داد 

در این مقالھ، تعداد، نحوه برگزارى و میزان استقبال مردم از آن مجالس مورد بررسى قرار . آموزش عمومى معارف دینى اقدام نمایند
مورد  نابع  گرفتھ و ضمن معرفى برخى از وعاظ مشھور، بھ نقش مالآقادربندى در تشكیل آن مجالس، و مالاسماعیل واعظ در تامین م

 . ھا، اشاره شده است نیاز سخنوران آن

 :ھاى كلیدى واژه
 . شاه ، عزادارى، تعزیھ، ناصرالدین)ع(امام حسین

سن تاب  محمدح شتم ك باب ھ سلطنھ،  ثار«خان اعتمادال مآثر و اآل یان » ال بھ ب یق «خود را  یھ و حقا مآثر معنو یھ و  ثار روحان خى آ بر
یدار  -تا زمان نگارش كتاب  -اختصاص داده كھ در مدت چھل سال »  اى تمدنیھ یران پد ترویج دولت، در ا پادشاھى ناصرالدین شاه، با 

سوگوارى حضرت«گشتھ است و در بخشى از این باب،  یھ دارى و  مر تعز مل ا مام ابوعبدهللا رواج كلى و شیاع كا شھدا ا بھ » سیدال را 
شمار آورده است بھ  صرى  نوى دوران نا مآثر مع چھ. حق، از جملھ  یان تاریخ ضمن ب ین  او  گزارى ا لى «اى از بر كھ تا كده  سنت مو

مى از دوران آل»  فرایض مشدده است یادآور  تا صفویان،  مان بویھ  كھ در ز مام شود  عزادارى ا سم  گزارى مرا شتھ، بر سین  ھاى گذ ح
ین «السالم بھ  علیھ بر ا حدى  قات مخصوص، ا ین می غیر ا ست و در  بوده ا نا، منحصر  روز عاشورا غالبا، و بھ عشر اول محرم احیا

شھر از  چندان این سنت«، اما در زمان او » تكلیف منصوص، رسم اقدام نداشتھ ھر  سابیع،  یع ا یام، جم مام ا كھ در ت تھ  سنیھ رواج گرف
كھ  و مى» گردد شھور، در ھر شھر و قصبھ مشھور از ممالك شیعھ، چندین مجلس حافل بھ ذكر این مصاب ھایل، منعقد مى از «افزاید 

 » .باشد غره محرم تا سلخ صفر بخصوص، بھ مثابھ عاشوراى عھد سایر سالطین شیعھ مى

مى شاه در مراسم تعزیھ در تكیھ دولت افزون بر این، وى از تعطیلى عمومى دھھ اول محرم و شركت ساالنھ از  سخن گفتھ و  كھ  ید  افزا
مى حسین علیھ سوى دولت زیادتر از پنجاه ھزار تومان براى برگزارى مراسم سوگوارى امام خرج  سالم  طار «شد و  ال مام اق تھ در ت الب

مى صروف  خیر م كار  مردم در  جاوز،  بل مت مان  كرور تو ماه، دو  ین دو  یران در ا تھ ا كرده و گف ساب  ضى ح ند و بع كھ در  دار ند  ا
 ) 1(» .رسد طھران، فقط در این دو ماه، تقریبا یك كرور تومان قند و چاى بھ مصارف روضھ سیدالشھدا خوانى مى

سال گزارش ھران در  لف محالت ت بھ 1305تا  1303ھاى  ھاى نظمیھ از وقایع مخت مردم  مام  سلطنھ و اھت سخن اعتمادال ستى  بر در ه 
سرور شــھیدان گواھــى مـى قایع روز . دھـد برپـایى مراسـم عــزادارى  گزارش و ضمن  دوشــنبھ غــره شـھر «بـراى نمونـھ، نظمیــھ در 

 : نویسد در محلھ عودالجان مى» 1303الحرام  ذیقعده

 » .جا مستمع بودند جمعى از تجار و غیره در آن. خوانى بوده است دیروز در خانھ حاجى اسدهللا بزاز مجلس روضھ«

ضھ دیروز عصر در خانھ حاجى« لس رو تاجر مج سین  ست میرزا ح بوده ا نى  غیره در آن. خوا جار و  عى از ت شتند،  جم جا حضور دا
یدان و محلھ ) 2(» .غروب متفرق گردیدند ساكنان محلھ چالم در گزارش ھمان روز، بھ برقرارى مجالس روضھ در خانھ تنى چند از 

گزارش ست و  شده ا ین بازار نیز تصریح  نیز ھم عد  ھاى ب یھ در روز گزارى  ھاى نظم خبر از بر كھ  ست  متر روزى ا بوده و ك نھ  گو
شد شده با عده . مراسم عزادارى داده ن یازدھم ذیق چون  شب روزى  حتى در  كھ  بوده  حدى  بھ  مر  ین ا بھ ا مردم  مام  لد (اھت سالروز تو

سالم رضا علیھ امام حضرت گزارش داده) ال ست و  شده ا پا  عزادارى بر نھ  مجالس  لت، در خا لھ دو شب در مح ین  كھ در ا ند  جى «ا حا
لس روضھ) 4(»  حاجى على«و در محلھ عودالجان در خانھ » شیخ رضا«در محلھ سنگلج، در خانھ ) 3(، »حسین نام بزاز نى  مج خوا

مى بر اساس ھمین گزارش. اند بوده است و شركت كنندگان در آن مجالس پس از صرف شام متفرق شده كھ  ھا، این آگاھى حاصل  شود 
ست 1303در شب دوازدھم ذیقعده سال  بوده ا پا  سم، ) 5(ه در یازده خانھ در محالت مختلف تھران مجالس عزادارى بر ین مرا گاه ا و 

عده  خبر داده ماموران نظمیھ از محلھ دولت. گرفتھ است  خاطره درگذشتگان صورت مى براى بزرگداشت یازدھم ذیق كھ شب  ند  1303ا
ضھ«مصادف با  لس رو سانش مج بوده، ك نام  كرده  شب سال فوت ھمشیره استاد على  عى از طالب را دعوت  یب داده، جم نى ترت خوا

 ) 6(» .چھار ساعت از شب گذشتھ متفرق شدند. بودند

بوده . شده است بدیھى است كھ در دو ماه محرم و صفر بر تعداد این مجالس افزوده مى حدى  در دھھ نخست محرم تعداد این مجالس بھ 
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 . ھا بھ شاه ارائھ شده است ھاى مستقلى در مورد آن كھ گزارش

گزارش با عنوان  این  ضھ«ھا  جالس رو پورت م یا را نى و تكا عھ » خوا سم روز جم بھ مرا بوط  حرم  2مر عھ «تا  1304م شھر  9جم
پذیرایى از  بوده و در آن» 1304الحرام   محرم عزادارى و  سم  ھا بھ تفصیل در مورد برگزار كنندگان مجالس عزا، نحوه برگزارى مرا

 : ھا خالى از لطف نیست نقل برخى از آن گزارش) 7. (گفتھ شده استشركت كنندگان سخن 

حرام   شھر محرم 2جمعھ « نواب. 1304ال سرش و دیشب  میرزاده پ لھ و ا فع و االعزالدو لس ... ار شراف در مج یان و ا عى از اع با جم
پول . السلطان حضور داشتند خوانى جناب امین روضھ غى  ھم مبل مردم داده و  جمعیت كثیرى از دراویش و فقرا آمده، شام كاملى ھم بھ 

 ) 8(» .ھا در این مجلس جمعیت زیادتر است امسال از سایر سال.... دادند

 ) 9(» .خوانند یازده نفر از سادات روضھ مى. اش مجلس روضھ دارد دایى ابراھیم، ناظر درب حرمخانھ مباركھ در خانھ«

جا  خوانند جمعى كثیر در آن نھ نفر از ذاكرین معروف روضھ مى. خوانى است از بعدازظھر در خانھ جناب عضدالملك مجلس روضھ«
 ) 10(» .حضور داشتند

نھ« تاب در خا صالن اول آف ضھ دارد سارى ا لس رو مى. اش مج یاد  یت ز مى. شود جمع ضھ  عروف رو كرین م فر از ذا ند ن ند چ . خوان
 ) 11(» .دھند الرسم ھر یك از اھل مجلس را دو دانھ نان لواش و چاى مى على

شام ) 12(میرزاشفیع لشكرنویس،  خوانى زنانھ در منزل حاجى چنین از برقرارى مجلس روضھ ھا، ھم در این گزارش خارج  خت م پردا
قرا و ) 13(و غیره مجلس روضھ خوانى منعقد شده در منزل سیدابوطالب صدرالذاكرین از سوى وزیر نظام،  حضور جمعى كثیر از ف

ظم ) 14(خوانى نواب امیر آخور،  اھل محلھ در مجلس روضھ نھ نا ضھ خا نده در مجلس رو شركت كن ساكین  پرداخت پول بھ فقرا و م
بھ  الممالك بھ دعوت از چھل نفر طلبھ براى شركت در مجلس عزادارى و پرداخت اقدام مستوفى) 15(خلوت،  قد  جھ ن نار و یك ھزار دی

بایى خبر  سیدصادق مجتھدسنگلجى با شركت و برگزارى مجلس عزادارى در منزل مرحوم حاجى) 16(ھا  ھر یك از آن سیدمحمد طباط
 : مالعلى كنى مجتھد برجستھ آن روزگار چنین آمده است خوانى تشكیل شده در خانھ حاج و درباره مجلس روضھ) 17(داده شده 

حاجى چھار ساعت« لس روضھ بھ غروب مانده در خانھ جناب  ست مالعلى مج نى ا یر . خوا عروف و غ كرین م فر از ذا ست ن یب بی قر
مى. خواننـد معـروف روضــھ مــى مردم . جـا حضــور داشـتند از ھـر طبقــھ مــردم در آن. شـود جمعیـت زیـادى  چـاى و غلیـان و افـر بـھ 

اند، از  ماموران نظمیھ برخى از آن اتفاقات را گزارش كرده. داد اى رخ مى بینى نشده گاھى در این مجالس اتفاقات پیش) 18(» .دھند مى
خارج  خدام مجلس، ھر كس از آن«السلطنھ  اند كھ بھ سبب مفقود شدن یك عدد سر قلیان در مجلس روضھ منزل اقبال جملھ خبر داده جا 

مى مى بود شد، او را  شتھ  لى بدگذ كت، خی ین حر مردم از ا بھ  ند و  خبر داده ھم) 19(» .كاوید ین  منزل  چن ضھ  لس رو كھ در مج ند  ا
خدام آن دو سھ نفر بھ واسطھ چاى نزاعشان شده، مى... جعفر پیشنماز آقاشیخ« كرده، از آن خواستند زد و خورد بكنند،  ساكت  جا  ھا را 

لس روضھ«یا ) 20(» .نمایند خارج مى لھ در مج ھل مح طالب و ا جار،  خوانین قا عى از  ضدالملك حضور  دیروز جم نى جناب ع خوا
نج بعد از روضھ بھ زن. داشتند مى ھا یكى پ پول  ند شاھى  ضى  زن. داد بود بع یك  تھ نزد ھم ریخ كرده روى  حام  پول ازد سطھ  بھ وا ھا 

 ) 21(» .ھا را متفرق كردند آن. صدمھ بخورند

خــان  محمدحســن(الدولــھ  ھــا از پرداخــت پــول بــھ شـركت كننــدگان در مجلــس روضــھ برگــزار شـده در خانــھ صــنیع در ھمیــن گــزارش
ماه محرم  خبر داده و گفتھ) اعتمادالسلطنھ ستین  ھاى نخ بھ زن«اند كھ در آن مجلس در روز تم روضھ  عد از خ نھ  ب یك دا یك،  ھر  ھا، 

 ) 23. (»اند شاھى داده ھا ھر یك پنج على الرسم، بھ زن«و در روز ھشتم محرم ) 22(» دادند شاھى سفید مى

شده  با توجھ بھ محدوده شھر و محالت و تعداد جمعیت تھران در آن روزگار، مى قد  عزادارى منع جالس  عداد م كھ ت كرد  توان استنباط 
بوده زیاد و شركت كنندگان در آن سیار  ند ھا ب حرم . ا تم م بھ روز ھف گزارش مربوط  سى  مى 1304از برر كھ در آن روز  بر  ید  48آ

 . مجلس رسیده است 53بھ  1034گونھ مجالس در تاسوعاى سال  مجلس روضھ یا تعزیھ خوانى برپا بوده است و تعداد این

قریب سیصد نفر مرد و «ماموران نظمیھ از شركت . مجالس روضھ گاه مختلط بوده و گاه تنھا بھ مردان یا زنان اختصاص داشتھ است
حاج ھاى آنان برمى و از گزارش) 24(اند   الدولھ خبر داده خوانى منزل صنیع در مجلس روضھ»  زن لس روضھ  نى  آید كھ مج مالعلى ك

 : اند آورده 1304محرم  4شنبھ  آنان در گزارش مربوط بھ روز یك. ترین مجالس تھران بوده است از شلوغ

شتند خوانى جناب حاجى دیروز در مجلس روضھ« فرداى ) 25. (»مالعلى جمعیت زیاد از مرد و زن حضور دا بوط  گزارش مر و در 
ند مالعلى بھ حدى جمعیت خوانى جناب جاجى دیروز در مجلس روضھ«: ھمان روز آمده است ستھ بود نھ را ب . (»شده بوده كھ درب خا

ضھ) 26 لس رو مورد مج شتھ در  ھم نو بایى  منزل سـیدمحمد طباط نى  ند خوا حدى جمعیـت«: ا یش  بھ  گر گنجا یاط دی بود كـھ ح شده 
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 ) 27(» .نداشت

نھ . ھا مورد توجھ قرار گرفتھ است شور و ھیجان و بروز احساسات مردم نیز در برخى گزارش قد در خا میرزا «در مورد مجلس منع
ضھ  با این«: چنین گزارش شده كھ» احمد پیشنماز قع رو كھ در مو كھ روز اول بود، رقت زیادى براى مردم دست داده بود، بھ طورى 

طف حاجى ند میرزا ال كرده بود غش  فر زن  یك دو ن ضھ«یا ) 28(; »هللا  حاجى در مجلس رو نى جناب  لى خوا قت ... مالع شورش و ر
حزن غریبى داشتند، بھ  مردم حالت«خوانى در منزل مرحوم آقا سیدصادق  و یا در مجلس روضھ) 29(زیادى براى مردم پیدا شده بود، 

 ) 30. (»طورى كھ سھ چھار نفر زن بھ حالت ضعف افتاده بودند

پدر او . ھاى نظمیھ، خاطرات قھرمان میرزا سالور كھ برادرزاده ناصرالدین شاه بود نیز موجود است عالوه بر گزارش مجلس روضھ 
شنبھ  1308در سال  -عزالدولھ  - مرد در مجلس روز چھار فر  در تجریش برپا شده بود و وى از شركت صدوھفتاد نفر زن و ھشتاد ن

مھ ) 31. (دھد نھم صفر و شركت دویست نفر زن و جمعا دویست و پنجاه نفر زن و بچھ در مجلس روز یازدھم صفر خبر مى او در ادا
عداد مجالس روضھ. ه 1310شود كھ بھ ھنگام شیوع بیمارى وبا در تھران بھ سال  خاطرات خود متذكر مى فت ت نى یا نى فزو وى . خوا

مام«: ه چنین نگارش كرده1310محرم  22در روز  بدالعظیم و ا سن و  دو سھ مرتبھ خلق طھران با علما و سادات بھ حضرت ع زاده ح
ند.  اند زاده اھل على، مصلى رفتھ امام ضھ. ھر مرتبھ متجاوز از بیست ھزار نفر بود یاد  صدقھ، رو شدت ز بھ  بذل و بخشش  نى و  خوا
ست. ه 1310محرم  29چنین در روز شنبھ  ھم) 32. (»  شده یاد  روضھ«: نوشتھ ا شمیرانات ز ھران و  حدى در ط بھ  خیرات  نى و  خوا

 ) 33(» .اند تمام مردم زاھد و عابد شده. دستھ جات سینھ زن متصل در گردش است... شده كھ چھ نویسم

بود و .  شد كھ ذكر شد، در آن دوره مجالس روضھ بھ گستردگى برپا مى چنان ضرورى  مد  براى اداره این مجالس تربیت نیروھاى كارآ
مت ستین ھ باال زد و  دانشورى پرآوازه بھ نام مالآقادربندى كھ خود عالقھ زیادى بھ برگزارى مراسم سوگوارى ساالر شھیدان داشت، آ

 . بھ رفع این نیاز پرداخت»  اسرار الشھاده«با نگارش كتاب 

سال  را نوشت و در دو مجلد آن»  خزائن االصول«در اصول فقھ، كتاب . مالآقادربندى در علوم معقول و منقول ماھر بود 1267كھ بھ 
ین ظایر ا جال و ن یھ، ر ید، درا قھ، اصول عقا صول ف شد، ا قرار داد ه در تھران چاپ  مورد بحث  یده) 34. (ھا را  با  چك نیز  اى از آن 

صاحب »  خزائن االحكام«در فقھ، كتاب ) 35. ( چاپ شد»  عناوین المسائل«عنوان  را بھ عنوان شرح منظومھ فقھى دانشمند برجستھ و 
شد» كرامات شیعى« چاپ  لد  یك ج كھ در  شت  لوم نو بھ بحرالع عروف  سى ) 36. (، سیدمھدى طباطبایى م بھ فار نیز  یھ او  سالھ عمل ر

عد«او در علم رجال، كتاب ) 37. (گرفت نوشتھ شده بود و مباحث تقلید، طھارت و صلوة را دربر مى ) 38. (را نوشت» قوامیس القوا
) 39. (ه در لكنھو بھ چاپ رسید1280چنین از نجوم، خبر داشت و كتابى مبسوط و محققانھ در فن اسطرالب نوشت كھ در سال  وى ھم
اكسیر العبادات فى «السالم و تالیف كتاب  حسین علیھ ھمھ، عمده شھرت او بھ سبب اھتمام ویژه در برقرارى مراسم عزادارى امام با این

شھادات سرار ال بھ »  ا كھ  ست  شھاده«ا سرار ال ست»  ا تھ ا براى آن . آوازه یاف مود،  تدوین ن لس  ھار مج ھل و چ تاب را در چ ین ك وى ا
ھا، مجالس متعدد جاى گرفت و نوشتن آن ھمھ، ھجده ماه زمان  در ھر یك از این بخش. اى بر آن نوشت دوازده مقدمھ قرار داد و خاتمھ

قا از صفحھ  این كتاب چندین. ه بھ پایان رسید1272القعده سال  ذى 15برد و سرانجام صبح روز جمعھ  خود مالآ سیده و  چاپ ر بھ  بار 
چاپ رسیده است»  سعادات ناصرى«كتاب بھ بعد را بھ فارسى ترجمھ كرده كھ با عنوان  180 سین  ھم) 40. (بھ  میرزا محمدح ین  چن

شھاده«اكبر این كتاب را بھ فارسى برگرداند و با عنوان  فرزند على مة اسرارال چاپ رساند»  انوارالسعاده فى ترج بھ  یز  ) 41. (در تبر
جام داده،  كار را ان ین  سد و ا سى بنوی بھ فار صر  لى مخت تا مقت شد  برآن  قا  جوھر «بھ سبب عربى بودن و تفصیل اسرار الشھاده، مالآ

 ) 42. (را نوشت كھ چاپ شده است»  االیقان

یات و قصھ بر روا حاج اگرچھ اسرار الشھاده بھ سبب اشتمال  نامى  حدث  شد و م قع  قاد وا مورد انت سخت  سین  ھاى نادرست،  میرزاح
 . ھاى مكرر این كتاب گواه استقبال مردم از آن است اما چاپ) 43(لؤلؤ و مرجان را بر ضد آن نوشت، «نورى، كتاب 

تاب  اى سریع التاثیر و عاطفى و جانى سرشار از عشق بھ اھل بیت علیھم مالآقادربندى، روحیھ گارش دو ك بر ن فزون  السالم داشت و ا
سخن . شد گام بود و بھ ویژه در روز عاشورا، رفتارى عجیب از وى ظاھر مى مقتل، خود در اقامھ مراسم سوگوارى امام شھیدان پیش

مى«اعتمادالسلطنھ در این مورد این است كھ در آن روز از او  صدور  بھ  مواج از تعزیھ داران  مع  ساران، در جوا سید،  عادات دیو ر
كھ وى  محمدبن سلیمان تنكابنى نیز مى) 44. ( » ریخت زد و برسر خاك مى كوفت و گریبان چاك مى اختیار عمامھ بر زمین مى بى نویسد 
مى در اقامھ مصیبت« غش  شدت گریھ  نبر از  باالى م كھ در  حوى  بھ ن بود  سخ  صلب و را كرد و در  حضرت سیدالشھدا مواظب و مت

مى بست و خاك بر سر مى كند و لنگ مى روز عاشورا لباس خود را از بدن مى بدن  بھ  گل  خت و  ید ری شور ) 45. (»مال ین دان مام ا اھت
مى الحسین علیھ برجستھ بھ برگزارى مراسم سوگوارى حضرت اباعبدهللا مردم دور ن یده  سالم، از د مى ال تاثیر  نان  بر آ ند،  شت و  ما گذا

شیوه مالآقادربندى خود نیز بھ منبر مى. گرفتند آنان از وى الگو مى لب،  قاى مطا فت و در ال مى ر شت و  گذار دا توان  اى خاص و تاثیر
 . وى را آموزگار اھل منبر در دوره پادشاھى ناصرالدین شاه دانست

ماه دھند، مجالس روضھ ھاى نظمیھ گواھى مى كھ گزارش گذشتھ از دو ماه محرم و صفر، چنان گر  گزار  خوانى در دی نیز بر سال  ھاى 
خارج از  برگزارى موفق آن مراسم كھ گھ. ھاى ھفتگى و ماھانھ را مالآقادربندى بنیاد نھاد شد و شنیده شده است كھ رسم روضھ مى گاه 
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لب  گرفت، نیاز بھ تامین مواد و آموزه ھاى مذھبى صورت مى زمان مربوط بھ مناسبت قاى مطا بھ ال نبرى را  شخص م كھ  شت  ھایى دا
تاد. مختلف توانا سازد شا اف سبزوارى كارگ حر او در . در این زمینھ، آثار مالاسماعیل واعظ  سنتى و تب عارف  بر م سماعیل  سلط مالا ت

او خود القاى وعظ و خطابھ را كارى . تنظیم و تبویب مطالب، بھ او این امكان را داد كھ از نظر محتواى منبر، راھنماى واعظان گردد
تاب  دانست و در مجلس سى دشوار مى سنھ«وھفتم از مجالس یكصدوشصت گانھ ك عظ پرداختھ و »  عددال عظ و وا شرایط و شریح  بھ ت

نھ خوردارى از كتابخا شغلھ، بر ھر م غت از  عاش، فرا سباب م كردن ا سلیم،  مھیا  كو، ذوق  ظھ نی صیل زبان عربى، حاف مل، تح اى كا
ست و  آگاھى از كلیات ھر علم و اصطالحات اھل فن، نیكو زبانى، تقوا و پرھیزكارى و قوت قلب را از جملھ شرایط واعظ برشمرده ا

سبت  این بھ منا مھ،  ست و در خات نده ا بھ خوبى پرورا لب را  ستھ و مطا صص آرا یات و ق ھمھ را با شواھد تاریخى، آیات قرآنى و حكا
مى  السالم بھ ھنگام خردسالى یاد مى حسین علیھ خویش، براى ذكر مصیبت، از اقدام امام موضوع مورد بحث یامبر گرا مواعظ پ كھ  كند 

علیھا نقل فرمود و خبر بھ پیامبر رسید و براى شنیدن آن بھ منزل دختر خویش آمد و در نھانگاه  هللا اسالم را براى زھراى مرضیھ سالم
بزرگ  مردى  ظاھرا  فت  مادر گ آماده شنیدن بازگویى مواعظ خویش از سوى حسین گردید اما كودك از بازگویى خوددارى نمود و بھ 

لب«سخن بگویم، پیامبر از نھانگاه خود بیرون آمد و حسین را در آغوش گرفت و  توانم درست نگرد كھ نمى بھ من مى بھ  یش   سھ مرت ھا
یان  نمى. شود را بوسید و فرمود جدت قربان شیرین زبانیت صاحت، كوف ین ف بھ ھم سین  دانم پیغمبر كجا بود ببیند روز عاشورا ھمین ح

لب... دھند كند، گوش بھ حرفش نمى را موعظھ مى ند آن  بود ببی مى پیغمبر كجا  كھ  چوب آزرده ھا را  بھ  شرابخوار  عون  سید، مل اش  بو
 ) 46(» .اال لعنة هللا على القوم الظالمین. لما وضع الراس بین یدیھ اخذ قضیبا فضرب بھا ثنا یا الحسین حتى كسرت: نمود

ستھ 95مالاسماعیل واعظ، نزدیك بھ  یده دان تاب سال زیست و سالیانى دراز منبر رفت و چك خویش را در ك بھ  ھاى  شتھ،  خود نو ھاى 
 . یادگار گذاشت

شیدند و ; در دوران پادشاھى ناصرالدین شاه خوش درخ عظ  عالوه بر مالآقادربندى و مالاسماعیل واعظ، چندین تن دیگر در عرصھ و
اصال «: نویسد اعتمادالسلطنھ درباره او مى) 47. (بسیار برخوردار شدند برخى از آنان ھمچون سیدابوطالب صدرالذاكرین از محبوبیت

فت لسان او شگفتى مى] گشاده زبانى[خراسانى است و فعال طھرانى، از ذالقت  موع . باید گر جراء د لوب و ا یق ق قدرتى عظیم در ترق
صدرالذاكرین ) 48. (» گوید و از علم عدد و ختوم و ادعیھ نیز استحضار یافتھ است شعر ھم مى.  دارد گى صداى  سلطنھ از ویژ مخبرال

مى تھ،  ید سخن گف مى: افزا كھ  بود  سى  ھا ك نج او تن یاھوى پ ست ھ شاند توان لت فرون یھ دو ھزار زن را در تك سیدابوطالب ) 49. (شش 
كھ وى 1304محرم  5نظمیھ در ضمن وقایع روز دوشنبھ . مند بود دارى ھم بھره صدرالذاكرین از اخالق خوش و مردم گزارش داده  ه 

ست بند عبور مى اى شاگرد نعل تاختھ، پسره خوانى سواره مى در خیابان چراغ گاز براى رسیدن بھ مجلس روضھ« بھ . كرده ا شارالیھ  م
بود تھ  لوزده انداخ خود . او پھ نوازش و از  بھ او داده و  سفید  شاھى  نھ  ند دا بھ چ قل  شت ن یك م ستاده  یده ای فت گرد صدرالذاكرین ملت

 ) 50(» .رود راضیش كرده، مى

سیر و  عالوه بر این چھار تن، مى صول و تف قھ و ا سلطنھ، در ف تھ اعتمادال بھ گف كھ  یادكرد  مدانى  عظ ھ بایست از میرزا محمدرضا وا
نى . حكمت و كالم و عرفان یدطوالیى داشت و مردم بھ مجلس موعظت و تذكیر وى، میلى عجیب داشتند عظ ھمدا محمد قزوینى نیز وا

نبر وعظ  ضور درپاى م را بھ بسیارى فضل و اطالع و فصاحت و بالغت در كالم و بیان شیوا ستوده، از اشتیاق فراوان خود براى ح
تھ و مـى سخن گف ید او  عظ تصـریح مـى«: افزا جالس و كرر در م سیار م خود، ب خر عمـر  سنین اوا ھور حضـرت  وى در  كھ ظ كـرد 

ین مجلس حضور دارند، درك  االمر بغایت نزدیك است و مى صاحب كھ در ھم سانى  سیارى از ك حتى ب كھ  ست  ثق ا گفت كھ رجاء وا
مود ند ن ضرت را خواھ ین مطلب » فیض ظھور آن ح بر ا شت فوق«و  ھد دا ید و تع سرار و تق عاده ا مى. » ال ینى  گز  قزو كھ ھر سد  نوی

مان  نفھمیده كھ سبب اصرار میرزامحمدرضا واعظ ھمدانى در بیان این مطلب چھ بوده و چرا با وجود منع ائمھ علھم السالم از تعیین ز
مى بادرت  ید ظھور، وى بر این كار م نج. ورز سرانجام روز پ مدانى  عظ ھ یع وا ھارم رب سال  شنبھ چ شت 1318االول  و ) 51(ه در گذ

ید  االمر علیھ اند و اگر چھ سخن او در مورد ظھور حضرت صاحب شنوندگان وعظ او نیز در گذشتھ ماال تاك ما احت فت ا السالم تحقق نیا
 . خواھى یارى رسانده است او بر ابراز این مطلب، بھ پذیرش عمومى تحوالت جامعھ ایران در دوران مشروطھ

كھ،  ین  یم و آن ا شاره كن گر ا تھ دی یك نك بھ  برشمارى نام و نشان ھمھ واعظان تھران در دوره ناصرى ممكن نیست و بجاست كھ تنھا 
نى  شد و متقابال گھ كسب شھرت در تھران گاه موجب اشتھار یك تن از وعاظ در سراسر كشور مى شور واعظا قاط ك گر ن گاه نیز از دی

مى  سرایى و كار روضھ در شغل مرثیھ«:  نویسد میرزااحمد اصفھانى مى اعتمادالسلطنھ در مورد حاج. اند آمده بھ تھران مى بھ مقا خوانى 
شید ین) 52(» .سامى رسید وصیت صوتش از طھران بھ ھمھ جاى ایران ك مو ا كھ و ھ كرده  یاد  شاركى  مدباقر ف نھ از مالمح در «: گو

چنین از  ھم) 53(» .جرگھ علماى اصفھان، مشھور است و بھ طھران نیز مكرر آمده، مسجد و منبرش رونقى الیق دارد و رواجى فائق
كھ در «: على واعظ قزوینى و تسلط زیاد او در كار منبر یاد كرده كھ مولى حاج عرب  عراق  كت رى و  در خراسان و آذربایجان و ممل

 ) 54. (» ھا موعظھ كرده و روضھ خوانده است قبول عام دارد و شھرت تام آن

مى عالوه بر مجالس روضھ مردم  خوانى، در دوران پادشاھى ناصرالدین شاه، مراسم تعزیھ نیز بھ گستردگى برپا  ستقبال  مورد ا شد و 
مى  پرداختن بھ موضوع تعزیھ در آن دوران، مجال دیگر مى. گرفت قرار مى طلبد، اما برگزارى آن مجالس و این مراسم، فرصت مغتن

عھ ھم در جام قرار داد، آن  ینى  شوران د یار دان مردم در اخت بھ  ینى  مى در آن  براى آموزش عمومى معارف د سواد عمو سطح  كھ  اى 
تون  بررسى نحوه بھره. نازل بود و آموزش در خور توجھى نداشت پژوھش گسترده در م ند  صت، نیازم گیرى آن دانشوران از این فر
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 . بازمانده از آن روزگار و عزم و ھمت پژوھشگران پرتالش روزگار ماست

 منابع 
یرج : چھل سال تاریخ ایران در دوره پادشاھى ناصرالدین شاه، جلد اول: خان اعتمادالسلطنھ، محمدحسن - شش ا بھ كو مآثر و اآلثار،  ال

 . 134-133ص ) 1363تھران، انتشارات اساطیر، (افشار 

 . 18-17، ص 6، ج )1371زوار، ; تھران(ه 14، 13، 12شرح حال رجال ایران در قرن : بامداد، مھدى -

 . 109، ص )انتشارات اسالمیھ: تھران(قصص العلماء : تنكابنى، محمدبن سلیمان -

 . 194-188، ص )تھران، كتابفروشى اسالمیھ(عددالسنھ : واعظ سبزوارى، مالاسماعیل -

 . 17-16، ص )1326خرداد (، یادگار، سال سوم، شماره دھم » وفیات معاصرین«: قزوینى، محمد -

 . 152، ص 7، ج )م1983/ه1403بیروت، داراالضواء (الذریعھ الى تصانیف الشیعھ : آقابزرگ طھرانى، شیخ -

 . 169-167، ص )تا نا، بى جا، بى بى(لولوء و مرجان در آداب اھل منبر : نورى، محدث -

 . 88، ص )1363زوار، : تھران(خاطرات و خطرات : ھدایت، مھدیقلى -

روزگار پادشاھى ناصرالدین شاه، بھ كوشش مسعود سالور و ایرج : ، جلد اول)قھرمان میرزا سالور(السلطنھ  روزنامھ خاطرات عین -
 . 400ص ) 1374تھران، انتشارات اساطیر، (افشار 

ھران گزارش - حالت ط یھ از م فھ : ھاى نظم حالت دارالخال فھ م قایع مختل پورت و لى (، )ه1305-1303(را سناد م سازمان ا ھران،  ت
 . 3، ص 1، ج )1377ایران، 

 : یادداشت
 . دانشجوى دكترى تاریخ اسالم دانشگاه تربیت مدرس) 1

شش   المآثر و اآلثار، تالیف محمدحسن: چھل سال تاریخ ایران در دوره پادشاھى ناصرالدین شاه، جلد اول. 1 بھ كو خان اعتمادالسلطنھ، 
 . 134-133ص ) 1363تھران، انتشارات اساطیر، (ایرج افشار 

ھران گزارش. 2 یھ از محالت ط فھ : ھاى نظم حالت دارالخال فھ م قایع مختل پورت و لى (، )ه1305-1303(را سناد م سازمان ا ھران،  ت
 . 3، ص 1، ج )1377ایران، 

 . 39ھمان، ص . 3

  40ھمان، ص . 4

  46-43ھمان، ص . 5

  43ھمان، ص . 6

  235-197ھمان، ص . 7
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  198-197ھمان، ص . 8

  198ھمان، ص . 9

 . جا پیشین، ھمان. 11و  10

 . 199ھمان، ص . 13و  12

 . 199ھمان، ص . 14

 . 200ھمان، ص . 15

 . 204ھمان، ص . 16

 . 199ھمان، ص . 17

 . 201ھمان، ص . 18

 . 199ھمان، ص . 19

 . 202ھمان، ص . 20

 . 213پیشین، ھمان، ص . 21

 . جا پیشین، ھمان. 22

 . 226ھمان، ص . 23

 . 213ھمان، ص . 24

 . 211ھمان، ص . 25

 . 216ھمان، ص . 26

 . 227ھمان، ص . 27

 . 202ھمان، ص . 28

 . 211ھمان، ص . 29

 . 227ھمان، ص . 30

سالور و : ، جلد اول)قھرمان میرزا سالور(السلطنھ  روزنامھ خاطرات عین. 31 سعود  شش م بھ كو شاه،  صرالدین  شاھى نا روزگار پاد
 . 400ص ) 1374تھران، انتشارات اساطیر، (ایرج افشار 

 . 482ھمان، ص . 32

 . 484ھمان، ص . 33

 . 152، ص 7، ج )م1983/ه1403بیروت، داراالضواء (آقابزرگ طھرانى، الذریعھ الى تصانیف الشیعھ  شیخ: ك.ر. 34
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 . 351، ص 15ھمان، ج . 35

 . 152، ص 7ھمان، ج . 36

 . 213، ص 11ھمان، ج . 37

 . 97، ص 10ھمان، ج . 38

 . 291، ص 5ھمان، ج . 39

 . 279، ص 2ھمان، ج . 40

  429ھمان، ص . 41

 . 264، ص 5ھمان، ج . 42

 . 169-167، ص )تا نا، بى جا، بى بى(محدث نورى، لولوء و مرجان در آداب اھل منبر : ك.ر. 43

  189چھل سال تاریخ ایران، ص : ك.ر. 44

 . 109، ص )انتشارات اسالمیھ: تھران(محمدبن سلیمان تنكابنى، قصص العلماء : ك.ر. 45

 . 194-188، ص )تھران، كتابفروشى اسالمیھ(مالاسماعیل واعظ سبزوارى، عددالسنھ : ك.ر. 46

 . 18-17، ص 6، ج )1371زوار، ; تھران(ه 14، 13، 12مھدى بامداد، شرح حال رجال ایران در قرن : ك.ر. 47

 . 282چھل سال تاریخ ایران، ص . 48

 . 88، ص )1363زوار، : تھران(مھدیقلى ھدایت، خاطرات و خطرات : ك.ر. 49

 . 164ھاى نظمیھ از محالت طھران، ص  گزارش. 50

 . 17-16، ص )1326خرداد (، یادگار، سال سوم، شماره دھم » وفیات معاصرین«محمد قزوینى، . 51

ثار، ص  289، ص ...چھل سال پادشاھى. 52 مآثر و اآل بر ال كانى  بى ارد سین محبو -795و جلد دوم ھمان، كتاب، تعلیقات مرحوم ح
796 . 

 . 249پیشین، ص . 53

 . 269پیشین، ص . 54
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