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چکیده
تعزیه،*از*جمله*نمایش*های*آیینی*است*که*به*طور*عمیقی*با*باورهای*شیعی*و*عشق*به*خاندان*عصمت*
و*طهارت*پیوند*یافته*است.*تعزیه*در*اصل*برای*بزرگداشت*قیام*و*شهادت*امام*حسین*)ع(*برگزار*می*شد*
است.* گرفته* قرار* پرشور* تعزیه*های* نیز*موضوع* تشیع* بزرگان* دیگر* و*شهادت* زندگی* تدریج* به* اما*
خاستگاه*تعزیه*را*در*آیین*هایی*چون*»سوِگ*زریر«،*»*سوِگ*سیاوش«،*»مصائِب*میترا«*می*توان*یافت.*
اگر*چه*شکوفایی*هنر*تعزیه*در*دوره*صفویه*اتفاق*افتاد،*اما*ظاهراً*کهن*ترین*تعزیه*نامه*ی*موجود،*در 

عصر کریم*خان*زند تدوین شد*و*در*دورۀ*قاجار، رشد کیفی یافت.*
زندگی*و*شهادت*حضرت*احمدبن*موسی،*شاه*چراغ*)ع(*به*دلیل*بار*دراماتیک*آن،*منبع*آفرینش*چند*
نسخه*تعزیه*بوده*است.*در*این*تعزیه*نامه*ها،*حضرت*احمدبن*موسی*)ع(*و*برادرانش*برای*دیدار*با*برادر*
خود،*حضرت*امام*رضا)ع(،*از*مدینه*عازم*طوس*می*شوند.*اما*در*شیراز،*با*ممانعت*قتلغ*خان،*حاکم*دست*
نشانده*ی*مأمون،*روبرو*می*شوند*و*طی*دفاعی*مردانه*به*شهادت*می*رسند.*این*تعزیه*نامه*ها*در*عین*
حال*که*دارای*پیرنگ*روایی*ساده*و*سرراستی*هستند،*از*منحنی*دراماتیک*برخوردارند*و*با*وجود*فقر*
زبانی*این*متون*و*ُسست*بودن*از*لحاظ*شعری*و*نیز*لغزش*هایی*که*از*نظر*وزن*و*قافیه*درآن*ها*دیده*

می*شود،*سخنانی*برآمده*از*دل*هستند،*که*الجرم*بر*دل*مخاطبان*می*نشینند.*

کلید*واژه: تعزیه،*احمدبن*موسی،*شاهچراغ،*نمایش،*شیراز.

1*عضو*هیأت*علمی*جهاددانشگاهی*فارس
2*عضو*هیأت*علمی*جهاددانشگاهی*فارس
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مقدمه
تعزیه،*از*جمله*نمایش*های*آیینی*است*که*امروزه*به*شکل*عمیقی*با*باورهای*شیعی*و*عشق*به*خاندان*
عصمت*و*طهارت*پیوند**یافته*است.*تعزیه*در*بین*شیعیان*در*اصل**اشاره*به**نمایش*های*حماسی**و*مذهبی*ای*
اما* می*شود.* برگزار* شیعیان* امام*سوم* )ع(،* علی* بن* و*شهادت*حضرت*حسین* قیام* بزرگداشت* در* که* دارد*
نیز*به*تدریج*موضوع*تعزیه*های*پرشوری*قرار*گرفته* زندگی*و*شهادت*دیگر*بزرگان*دین*و*مذهب*شیعه*
است.*تعزیه**را**غربی*ها**مترادف*با*نمایش**معجزات)*miracle play*یا*mystery play(*و*نمایش*مصائب*
)passionplay(می*دانند؛*نمایش*هایی**آیینی*که*به*ویژه*در*قرون*وسطی،*در*ذکر*مصائب*حضرت*مسیح*و*

دیگر*قدیسین*آیین*مسیحیت*برگزار*می*شد.

ریشه های هنر تعزیه
نامید.* باستان* یونان* دیتیرامب*های* را* آن* سرآغاز* بتوان* شاید* اسالم*برمی*گردد.* از* به*پیش* پیشینۀ*تعزیه،**
همانطور*که*بنا*به*نوشتۀ*ارسطو*در*پوئتیک*]بوطیقا[،*منشاء**پیدایش*تراژدی*نیز*همین*دیتیرامب*ها*بودند.*
ایزد*شراب*و*تاک*و* دیتیرامب*در*واقع*سرودهای*روحانی*و*رقص*هایی*بود*که*در*ستایش*دیونوسوس،*
باروری*در*یونان*باستان*اجرا*می*شد.*دیتیرامب*در*اصل*شامل*یک*داستانگویِی*فی*البداهه*بود*که*توسط*
سرخواِن*همسرایان*اجرا*می*شد)براکت،1380*:*59(.*با*ظهور*مسیحیت*و*سقوط*امپراطوری*روم*در*سال*474*
میالدی*و*تسلط*کلیسا*بر*نهادهای*حکومتی*و*اخالقی*جامعه،*مؤمنان*مسیحی*به*مخالفت*با*نمایش*های*
رومی*پرداختند*که*به*زعم*آنان*بوی*شرک*و*الحاد*می*داد.*نتیجه*این*که،*نمایش*این*بار*از*درون*خودکلیسا*
و*از*تحول*مراسم*عشاء*ربانی*و*ادغام*آن*با*موضوع*های*محلی*به*وجودآمد.*نمایش*های*قرون**وسطایی*
موضوع* می*شدند.* تقسیم* *)cyclic* –non( غیردوره*ای* و* *)cyclic( دوره*ای* دستۀ* دو* به* عمده* طور* به*
نمایش*های*دوره*ای،*عمدتًا*برگرفته*از*انجیل*بود*و*در*آ*ن*ها*به**مرگ*و**رستاخیز**مسیح*و**ذکر*مصائب*یاران*

او*پرداخته*می*شد.*
پیشینۀ*تعزیه**در*ایران*پیش*از*اسالم*را*می*توان*در*نمایش*هایی*چون*»سوِگ*زریر«،»سوِگ*سیاوش«*و*
»مصائِب*میترا«*جستجو*کرد.*»ایادگار*زریران«*اثری*متعلق*به*ایران*سده*های*میانه*است*که*از*روزگار*
ساسانیان*باقی*مانده*و*احتمااًل*بر*پایه*اثری*اصیل*از*عهد*پارتیان*است.*بی*شک*این*اثر*پیش*از*آن*که*به*
ثبت*برسد،*سده*های*متمادی*توسط*رامشگران*و*خنیاگران*دربار*پارت)موسوم*به*گوسانان(،*به*آواز*خوانده*
می*شده*است.*این*اثر*حماسی،*بر*شخصیت*زریر،*مدافع*از*جان*گذشته*و*دلیر*راه*دین*متمرکز*است.*یادگار**

زریران*ُکهن*ترین*تعزیه*نامه*و*نمایشنامۀ*ایرانی*است*که*به*دست*ما*رسیده*است)ماهیار*نوابی،*1387:7(.
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از*دیگر*تعزیه*های*پرشور*پیش*از*اسالم،*»سوِگ*سیاوش«*است.*داستان*شاهزاده*ای*جوان*و*بی*گناه*که*
برای*گریز*از*کینۀ*پدر،*راه*آوارگی*توران*زمین*در*پیش*می*گیرد*و*در*آنجا*به*فرمان*افراسیاِب*بدگوهر*به*
قتل*می*رسد)یارشاطر،1367:130(*نرشخی*در*تاریخ*بخارا*می*نویسد:»اهل*بخارا*را*بر*ُکشتن*سیاوش*سرودهای*
عجیب*است*و*مطربان*آن*سرودها*را*کین*سیاووش*گویند«)نرشخی،*24:1362(.شرح*های*بعدی*وی*کمترین*
تردیدی*باقی*نمی*گذارد*که*این*سرودها*در*اصل*نوحه*بودند)یارشاطر،*1367:130(.*در*اسطورۀ*سیاوش*،*در*
ظاهر،*ما*با*قربانی*شدن*موجودی*ایزدی*مواجه*هستیم؛]شخصیتی*اساطیری[*که*مرگش*تداوم*بخش*زندگی*

است.*
تکامل* گذشته،*صورت* آیین*های* عزاداری*های* با* شباهت*هایش* از* فارغ* تعزیه،* اسالم،* از* بعد* ایراِن* در* *
یافته*تر*و*پیچیده*تِر*سوگواری*های*ساده*ی*شیعیان*سده*های*نخستین*برای*شهدای*کربال*است.*از*سوگواری*
مسلمانان*و*به*ویژه*شیعیان،*بر*مصائب*اهِل*بیت*پس*از*واقعه*ی*کربال*و*شکل*کاملتر*و*گسترده*تر*و*رسمی*
آن*در*دوره*ی*آل*بویه*)320*–*448(،*گزارش*هایی*در*دست*است)ابن*کثیر،1405:*11(.*چگونگی*تحول*تعزیه*
اروپایی* از*یادداشت*ها*و*سفرنامه*های*سیاحان* از*اسالم*را*به*صورت*تقریبًا*دقیقی*می*توان* ایران*بعد* در*
استخراج*کرد.*این*یادداشت*ها،*مسیر*پیدایش*و*تکامل*تعزیه*را*چنین*نشان*می*دهد:*ابتدا*تنها*دستههایی*
بوده*اند*که*به*کندی*از*برابر*تماشاچیان*میگذشتهاند*و*با*سینه*زدن*و*زنجیر*زدن*و*کوبیدن*سنج*و*نظایر*آن*
و*حمل*نشانه*ها*و*علم*هایی*که*بی*شباهت*به*افزارهای*جنگی*نبود*و*نیز*همآوازی*و*همسرایی*در*خواندن*
نوحه،*ماجرای*کربال*را*به*مردم*یادآوری*می*کردند.*در*مرحلۀ*بعد،*آوازهای*دسته*جمعی*کمتر*شد*و*نشانه*ها*
بیشتر*و*یکی*دو*واقعه*خوان،*ماجرای*کربال*را*برای*تماشاگران*نقل*می*کردند*و*سنج*و*طبل*و*نوحه*آن*ها*
را*همراهی*می*کرده*است.*چندی*بعد،*به*جای*نقاالن،*شبیه*چند*تن*از*شهدا*را*به*مردم*نشان*می*دادند*
که*با*شبیه*سازی*و*لباس*های*نزدیک*به*واقعیت*می*آمدند*و*مصائب*خود*را*شرح*می*دادند.*مرحلۀ**بعدی*
گفت*وشنود*شبیه*ها*بود*باهم،*و*بعد*پیدایش*بازیگران.*شاید*در*آخرین*نیم*قرن*دورۀ*صفویه،*تعزیه*تحول*

نهایی*خود*را*طی*کرد*و*به*آن*شکلی*که*می*شناسیم*درآمد*)بیضایی،*1344:*120-119(.
در*مورد*تعزیه*به*شکل*امروزی*اش،*یعنی*در*مفهوم*نمایشی*اش،*سه*نظریه*وجود*دارد؛*نظریه*ای*پدید*آمدن*
به*دوران*زندیه*می*شمارد*و*نظر* را*محدود* به*دوران*صفویه*می*داند.*نظریه*دیگری*آن* را*مربوط* تعزیه*

سومی،*این*پدیده*شگرف*مذهبی*،*ملی*و*هنری*را*به*دوران*قاجاریه*منسوب*می*دارد.)همایونی،1377*:*9(
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متن تعزیه نامه ها
تعزیه*نامه*گونه*ای*نمایشنامه*است*که*معمواًل*به*نظم*نگاشته*می*شود.*هر*تعزیه*نامۀ**کامل*را*یک*»مجلس«*
یا*»دستگاه«*می*گفتند.*کسی*که*تعزیه*نامه*را*می*نوشت،*مقتل*نویس*نامیده*می*شد.*مقتل*نویس*ها*هرگز*
امضایی*از*خود*زیر*آثارشان*نمی*گذاشتند.*گویا*پاداش*آخرت*را*کافی*می*دانستند.*امروزه*از*ایشان*جز*نامی*

چند*در*دست*نیست*و*از*احواالتشان*جز*اندکی.)بیضایی،*1344*:*141*-*140(
هرتعزیه*دارای*چندین*نُسخه*است.*نُسخه*در*اصطالح*تعزیه*به*دو*صورت*به*کار*می*رود:*یکی*کاغذ*بلنِد*
طومارمانندی*است*به*عرض*تقریبی*ده*سانتی*متر*و*طول*آن*بستگی*دارد*به*متنی*که*روی*آن*نوشته**شده*
و*به*صورت*لوله*ای*درآمده.*هر*تعزیه*خوان*یکی*از*آن*ها*را*در*دست*و*اختیار*دارد.*مورد*دوم*کاًل*به*تمام*
نُسخه*های*یک*تعزیه*اطالق*می*شود.*مثاًل*نُسخۀ**امام*حسین*)ع(*که*شامل*کلیه*نُسخی*است*که*در*دست*
همۀ**تعزیه*خوانان*در*آن*تعزیه*است*و*بعد*از*اتمام*تعزیه،*تعزیه*گردان*همۀ**طومارها*را*گرفته*و*به*صورت*
لولۀ*واحدی*درمی*آورد*)همایونی،*1380*:*390(.*قبل*از*این*که*نُسخه*های*تعزیه،*به*روی*کاغذهای*جداگانه،*با*
تعیین*نقش*و*نوبت*هرکس*نوشته*شود،*دفترچه*های*بیاض*مانندی*وجود*داشته*که*همه*ی*اشعار*یک*تعزیه*
در*آن*بوده*و*هر*بیاض*شامل*چندین*تعزیه*است.*شاید*این*شیوه*ی*نگارش*به*وسیله*تعزیه*سرایان*به*وجود*
آمده*تا*شکل*ظاهر*نوشتن*آن*ها*نیز*به*بیاض*های*دعا*و*ذکر*مصیبت*بی*شباهت*نباشد*و*هر*تعزیه*خوانی*که*
نسخه*ی*خود*را*ُگم*کند،*با*مراجعه*به*آن*ها*مشکلش*حل*و*شعر*خود*را*بازیابد.*این*بیاض*ها*-که*معمواًل*
جلد*چرمی*دارند،*به**صورت*دفترچه*هایی*هستند*به*طول*تقریبی*بیست**تا*بیست*وپنج*سانتیمتر*و*عرض*ده*
تا*پانزده*سانتیمتر*که*از*ته*به*صورت*عرضی*به*هم*دوخته*شده*و*خطوط*آن*چپ*و*راست*و*از*باال*و*پایین*و*
از*پایین*به*باال*است*و*جز*تعزیه*خوانان*حرفه*ای*و*مسلط-*و*یا*کسانی*که*با*آن*مأنوس*باشند-*نمی*توانند*

متنی*یا*نسخه*ای*از*آن*را*استنساخ*کنند)همایونی،*1380:*404-405(.
نخستین*تعزیه*نامه*ظاهراً*با*اجرای*اولین*تعزیه*در*ایران*هم*زمان*است)چلکووسکی،*1355:14(.*اگرچه*شکوفایی*
هنر*تعزیه*در*عصر*صفویه*اتفاق*افتاد،*اما*ظاهراً*کهن*ترین*تعزیه*نامه*ی*موجود،*در*عصر*کریم*خان*زند*

تدوین*شد*)خیام*پور،*1372(1.

نیزمدعیایندلیل.استبودهبابتعزیهنگارشدوازدهمقرناواسطدرکهدانیممیقطعیماامروزه:نویسدمی1*بیضایی
ایناستکهدراوایلقرنسیزده)1217.ش،)»خوچکو«یکمجموعهیسیوسهتاییتعزیهنامهرابهدستآوردهبود.
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تعزیه*نامه*در*دورۀ*قاجار،*رشد*کیفی*یافت.*در*همین*دوره*بسیاری*از*تعزیه*نامه*ها*تدوین*شد*و*به*چاپ*
رسید)کالمار،1374:*49(*شمار*موضوع*تعزیه*نامه*های*موجود،*به*بیش*از*100*می*رسد)ملک*پور،1363:229(*
با*این**وجود،*با*گسترش*تعزیه*نامه*ها*و*تحول*و*دگرگونی*در*آن*ها،*موضوع*شهادت*امام*حسین)ع(*نقش*
محوری*یافت*و*داستان*هایی*که*موضوعشان*مقدم*بر*واقعۀ*عاشورا*و*یا*برگرفته*از*آن*بود،*به*صورت*دوایر*
متحدالمرکزی*پیرامون*محور*اصلی*)عاشورا(*قرار*گرفت)هنوی،*1367:258(.*مهم*ترین*مضامین*و*موضوعات*

تعزیه*را*می*توان*به*شرح*زیر*نام*برد:
الف**»واقعه«:*تعزیه*نامه*هایی*که*به*شهادت*و*به*خصوص*شهادت*امام*حسین*)ع(*و*یارانش*در*صحرای*

کربال*مربوط*می*شود،*مثل*تعزیه*ی*»هفتاد*و*دو*تن«)ملک*پور1363:*242-243؛*بیضایی،83:1340(
ب**»پیش*واقعه*«:*تعزیه*نامه*های*فرعی*که*دربارۀ*یک*»واقعه«*نوشته*می*شد؛*مانند*پیش*واقعه*ی*»عباس*

هندو«*که*معمواًل*پیش*از*واقعۀ*»*شهادت*حضرت*عباس*)ع(«*اجرا*می*شد.
ج**»گوشه«:*شبیه*هایی*بودند*بیش*تر*دارای*داستانی*مستقل،*غیرمذهبی*و*غیر*مرتبط*با*کربال*و*عاشورا*با*

غلبه*ی*عنصر*طنز*در*آن*ها،*مانند*»*شست*بستن*دیو«)شهیدی،*1380:262(.
زبان*تعزیه*نامه،*زبانی*است*روشن،*ساده،*صمیمی*و*دارای*ویژگی*های*نمایشی*که*بی*هیچ*تعقیدی،*برای*

همگان*قابل*فهم*است.*)ملک*پور،*1363:*236-235(

تعزیه های حضرت احمد بن موسی، شاه چراغ)ع(
زندگی*و*شهادت*حضرت*احمد*بن*موسی،*شاه*چراغ*)ع(*به*دلیل*بار*دراماتیک*آن،*منبع*آفرینش*چند*نسخه*
تعزیه*است.*متأسفانه*نویسندۀ*این*متون*شناخته*شده*نیست.*در*هردو*متن*تعزیه*ای*که*اینجا*نقل*می*شود،*
شخصیت*محوری*حضرت**احمدبن*موسی،*شاه*چراغ*)ع(*است*و*البته*در*هر*دو*متن*خواهران*و*برادران*آن*
حضرت)سید*میر*محمد،*سید*عالءالدین*حسین*و*حضرت*معصومه(*شرکت*دارند.*در*هردو*متن*برادران*و*
خواهران*حضرت*رضا*)ع(*از*مدینه*عا*زم*طوس*می*گردند*تا*آن*حضرت*را*زیارت*کنند؛*غافل*از*این*که*حضرت*
به*توطئه*مأمون*به*شهادت*رسیده*است.*البته*یک*نسخه*تعزیه*نیز*هست*که*شخصیت*های*محوری*آن*
حضرت*رضا)ع(*و*خواهر*بزرگوارشان،*معصومه*)س(*می*باشند.*اما*در*این*متن*خبری*از*حضور*برادران)احمد*
بن*موسی*و*سید*میر*محمد(*نیست.*متن*این*تعزیه*حول*محور*توطئۀ**مسمومیت*و*شهادت*حضرت*رضا*
علیه*السالم،*ضامن*آهو،*به*دست*مأمون،*خلیفۀ*عباسی،*می*چرخد*)همایونی،1380:*507-546(*جالب*اینجاست*
که*متن*دیگری*موسوم*به*»تعزیه*حضرت*معصومه«*نیز*وجود*دارد*که*در*آن،*حضرت*معصومه،*خواهر*
امام*رضا،*در*اثر*پیام*و*نامۀ**امام*رضا)ع(،*عازم*مشهد*می*شود*تا*به*دیدار*برادر*رود.*در*قم،*خبر*مرگ*امام*
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رضا*را*می*شنود*و*خود*پس*از*اندوه*بسیار،*در*همین*شهر*درمی*گذرد.*در*این*متن*نیز*از*برادران*حضرت*
رضا)حضرت*احمد*بن*موسی*و*میر*محمد(*اثری*نیست.*)همایونی،*1380:*570-549(

مجالس*هفت*گانه*شاه*چراغ*-یکی*از*متونی*که*در*رابطه*با*تعزیۀ*شاه*چراغ*به*دست*آمده،*متنی*است*مشتمل*
این**وجود،* با* می*گیرند.* قرار* درام* محور* شخصیت*ها،* از* یکی* آن*ها،* از* هریک* در* که* مجلس* هفت* بر*
شخصیت*های*دیگر*نیز*با*حضور*در*هریک*از*مجالس،*در*کنار*شخصیت*محوری*آن*مجلس*،*در*قالب*
این*هفت* از* که* روایتی* پیرنگ* می*کنند.* روایت*کمک* پیشبرد* به* همسرایی،* و* دونفری)دوئت(* آوازهای*
تا*سوم،*حضرت*احمد*بن*موسی)شاه*چراغ(،* اول* به*شرح*زیر*است:*در*مجالس* مجلس*حاصل*می*شود،*
حضرت*سید*عالءالدین*حسین*و*حضرت*محمد*بن*موسی*علیهم*السالم*که*از*دوری*برادر*خود،*حضرت*
رضا)ع(،*امام*بزرگوار*هشتم،*دل*تنگ*و*غمگین*هستند،*قصد*عزیمت*به*خراسان*و*دیدار*برادر*را*دارند.تعزیه*

با*تک*خوانی*حضرت*شاه*چراغ*چنین*آغاز*می*شود:
ستایش*می*کنم*پروردگار*ِ*فرد*عادل*را
عطوفست*و*رئوفست*و*کریم*و*قادر*دانا

ببین*یارب،*منم*شاه*چراغ*از*غصه*می*سوزم
ز*دوری*رضا،*شاه*خراسان*شافع*فردا

او*که*سخنان*خود*را*با*ستایش*پروردگار*یکتا*و*بیان*اندوه*و*درِد*دوری*از*برادر*بزرگوارش،*امام*هشتم*
شیعیان،*آغاز*نموده،*آنگاه*روی*سخن*به*جانب*برادرانش*می*گرداند*و*چنین*می*گوید:

اال*شه*زاده*محمد*گریان
عالءالدین*حسین،*ای*نور*چشمان
ز*دوری*رضا*سازیم*چه*چاره
نماییم*تا*به*کی*ما*جامه*پاره؟
صالح*این*است*ای*شه*زادگانم

ایا*دو*بلبل*آزادگانم
شویم*بهر*رضا*این*دم*هراسان
کنیم*ترک*وطن*رو*در*خراسان

آنگاه*نوبت*حضرت*سید*عالءالدین*حسین)ع(*است*که*تک*خوانی*خود*را*آغاز**کند:*
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الهی*من*عالء*الدین*حسینم*نوگل*زهرا
عزیز*موسی*جعفر*تمیز*بلبل*زهرا

ز*دوری*رضا*ُمردم*مگر*او*برنمی*گردد
صبا*عرضم*رسان*براو*بگو*درد*دل*مارا

رضا*تا*کی*کشم*من*اشتیاقت
نبودم*بهر*خدمت*من*لیاقت
تو*اندر*طوس*و*من*اندر*مدینه
ز*هجرانت*زنم*تا*کی*به*سینه

پس*ازآن،*نوبت*تک*خوانی*محمد*ابن*موسی*کاظم*)ع(*است*که*چنین*سخن*ساز*می*کند:
ستایش*می*کنم*من*روز*و*شب*خالق*عادل*را
محمد*هستم*با*که*کنم*عنوان*غم*دل*را
توگویی*سوختم*از*غم،*ز*دوری*رضا*جانم
نشاید*کرد*آسان*از*غم*آن*شاه*مشکل*را

رضا*تا*کی*به*سروقتم*نیایی
چرا*پایان*نگیرد*این*جدایی
نیامد*قاصدی،*از*عمر*سیرم
خبر*از*حال*و*احوالت*بگیرم

او*آنگاه*دوئت*)آوازی*دو*نفره(*را*به*اتفاق*حضرت*سید*عالءالدین*حسین*)ع(*آغاز*می*کند:*
ایا*شاه*چراغ*ای*شاه*با*فر
عزیز*دامن*موسی*ابن*جعفر
که*تو*بعد*از*رضا*سلطان*مایی
بباید*چاره*ی*این*غم*نمایی

تعزیه*آنگاه*به*شکل*هنرمندانه*ای*به*سوی*هماوازی*)تریو(ی*سه*برادر،*یعنی*حضرت*شاه*چراغ،*محمد*ابن*
موسی*و*سیدعالءالدین*حسین)علیهم*السالم(*می*رود:
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چسان*اندر*وطن*خوش*دل*بمانیم
که*احوال*رضای*خود*ندانیم
برادر*از*برادر*کی*جدا*شد

دل*ما*غرق*خون*بهر*رضا*شد

سه*برادر*آنگاه*خطاب*به*خواهر*خود،*حضرت*معصومه*می*سرایند:
برو*در*مسجد*و*ما*را*دعا*کن
به*ما*گریه*مکن*بهر*رضا*کن
تو*ما*را*نور*چشم*و*به*ز*جانی
تو*باید*بر*سر*طفالن*بمانی

که*طفالن*رضا*بی*تو*چه*سازند
ز*هجر*ما*و*بابا*جان*ببازند

این*همسرایی*ادامه*می*یابد،*تا*آنجا*که:
اگر*بار*گران*بودیم*رفتیم
اگر*نامهربان*بودیم*رفتیم
شما*در*خانمان*خود*بمانید

که*ما*بی*خانمان*بودیم*و*رفتیم
انیس*بی*کسان*داد*از*جدایی
محبان*آه*و*فریاد*از*جدایی
جدایی*می*کند*بُنیاد*ما*را
خدا*بستاند*ا*ز*وی*داد*ما*را

این*همسرایی،*که*به*همراهی*حضرت*شاه*چراغ*است،*این*گونه*ادامه*می*یابد:*
چسان*اندر*وطن*خوش*دل*بمانیم
که*احوال*رضای*خود*ندانیم
برادر*از*برادر*کی*جدا*شد
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دل*ما*غرق*خون*بهر*رضا*شد

آن*ها*آنگاه*از*خواهر،*حضرت*معصومه،*وداع*می*کنند*تا*به*طوس*رهسپار*شوند.*این*خدا*حافظی*به*صورت*
دوئت*سید*عالءالدین*حسین*و*حضرت*محمد*ابن*موسی،*شنیده*می*شود:

بیا*معصومه*جان*ای*خواهر*من
بیا*ای*یادگار*مادر*من

سفر*داریم*به*دل*این*مدعا*را
ببینیم*بلکه*رخسار*رضا*را

مجلس*چهارم*که*به*حضرت*معصومه)س(*تعلق*دارد،*با*تک*گویی*این*بانوی*بزرگوار*آغاز*می*شود:
دوباره*غم*به*جانم*کارگر*شد
بنای*صبر*من*زیر*و*َزبَر*شد
مرا*هجر*رضا*کم*بُد*ندانم
برادرها*زدند*آتش*به*جانم
ایا*شاه*چراغ*ای*دل*ملولم

دوباره*حرف*دوری*کی*قبولم
شما*یک*یک*چرا*از*من*رمیدید
مگر*کم*خدمتی*از*من*شنیدید

منم*بعد*شما*زنده*نمانم
اگر*مانم،*بود*منت*به*جانم
ایا*شاه*چراغ*ای*دل*ملولم
مرا*بهر*کنیزی*کن*قبولم

من*آیم*با*شما*سوی*خراسان
کنید*یک*دم*تأمل*ای*عزیزان
بماند*بی*شما*قلبم*هراسان
شما*را*بگذرانم*زیر*قرآن
رفت*از*دستم*خدا*شاه*چراغ
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کسی*درد*دل*ما*را*نداند
دگر*بلبل*ز*بعد*ُگل*نخواند

پدر،*موسی*بن*جعفر*در*کجایی
برادرها*کنند*از*من*جدایی
شما*بار*سفر*بستید*و*رفتید

مرا*خون*در*جگر*کردید*و*رفتید
تک*گویی*حضرت*معصومه،*در*ادامه،*به*شکل*همسرایی*با*برادران*درمی*آید:

انیس*بی*کسان*داد*از*جدایی
محبان*آه*و*فریاد*از*جدایی
هرکه*دارد*نوجوانی*در*سفر
باشد*از*درد*دل*من*باخبر

قاصدی*از*جانب*امام*رضا)ع(*به*سوی*برادران*روانه*می*شود.*او*سخنان*خود*را*این*گونه*آغاز*می*کند:*
ز*طوس*می*رسم*از*خدمت*رضای*غریب
چرا*کسی*نکند*گریه*در*عزای*غریب
بده*تو*مهلت*ای*فلک*مدینه*روم

ز*لطف*نامه*برم*از*خود*رضای*غریب
دریغ*و*درد*نباشد*کس*آشنای*غریب
ز*کینه،*زهِر*بال*شد،*چرا*غذای*غریب

روم*مدینه*به*نزد*برادران*رضا
به*غیر*خاک*نباشد*کس*آشنای*غریب

او*سخنان*خود*را*رو*به*حضرت*شاه*چراغ)ع(*این*گونه*ادامه*می*دهد:
سالم*من*به*تو*ای*احمدابن*موسی*باد
شدم*ز*زیارت*روی*تو*این*زمان*دلشاد
چرا*تو*دیر*روی*بهر*پای*بوس*رضا

خوش*است*آنکه*نبینی*ز*غصه*روی*رضا
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بلی*بلی*رضای*تو*من*خبردارم
ز*درد*غربت*او*غصه*در*جگر*دارم
دریغ*و*درد*نشد*از*چه*دیدگانم*کور
به*فرق*ما*شده*خاک*از*دو*دانۀ**انگور

قاصد*آنگاه*خبر*شهادت*حضرت*رضا*)ع(*را*به*حضرت*احمدبن*موسی)ع(*می*دهد:
سرت*بادا*سالمت*بی*رضایم
رضا*را*کشت*مأمون*ستمگر

پادشاه*دوجهان،*شاه*رضا،*را*کشتند
مالک*روز*جزا،*میرهدی*را*کشتند
صاحب*سلطنت*و*تاج*والء*را*کشتند
که*زکین،سلسله*ی*آل*عبا*را*کشتند

برادران*که*خبر*شهادت*برادر*بزرگوار*خود*را*شنیده*اند،*در*سفر*استوارتر*می*شوند.*بعد،*صحنه*عوض*می*شود*
و*ما*همراه*با*برادران،*خود*را*در*شیراز*می*بینیم.*

برادران،*چنین*همسرایی*می*کنند.
برادران*چه*عجب*شهر*باصفا*دیدم
چرا*ز*دیدن*آن*مثل*بید*لرزیدم

بیان*نما*چه*مکان*است*این*مکان*شریف
عجب*فضای*وسیع*است*و*کوچه*های*ظریف

شنیدم*از*پدر*خویش*موسی*جعفر
تمام*مردم*شیراز*طیب*و*طاهر

آنگاه*از*همراهان*می*خواهند*تا*بارها*را*فرو*نهند:
سپاهیان*همه*از*مهر*باربگشایید

دمی*از*رنج*ره*بیاسایید

وزیر*قتلغ*خان،*حاکم*شیراز،*خبر*رسیدن*کاروان*برادران*امام*رضا)ع(*را*به*او*می*دهد:
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قتلغ*،*امیر*شیر*دل،*ای*مرد*نامدار
فوجی*عظیم*از*عرب*آمد*در*این*دیار
خیمه*زدند*به*مرکز*شیراز*با*جالل

آگه*نیم*که*چیست*از*این*کارشان*خیال

در*آن*هنگام*که*وزیر،*خبر*ورود*یاران*امام*را*به*قتلغخان*می*دهد،*او*در*حال*باده*نوشی*و*گوش*سپردن*به*
نغمه*ی*مطربان*است.*او،*چنین*رجز*سر*می*دهد:

منم*قتلغ*،*حاکم*به*همه*ی*مردم*شیراز
ا*ز*دولت*مأمون*شده*این*منصبم*احراز

چون*دید*لیاقت*ز*من،*این*ُپست*به*من*داد
تا*منطقه*ی*فارس*کنم*یکسره*آباد
شیراز*نمایم*چو*یکی*جنت*رضوان
احداث*کنم*در*همه*جا*باغ*و*بُستان

او*وقتی*پیام*وزیرش*را*می*شنود،*خطاب*به*او*می*گوید:
ُچرتم*وزیر*پاره*نمودی*از*این*خبر

اُف*بر*تو،*قحط*بود*بگو*مگر*صحبت*دگر
زودی*برو*تجسس*و*بنگر*چه*کاره*اند
نام*نسب*بپرس*که*چندین*سواره*اند
برگو*شما*چه*خیال*دارید*از*این*سفر

آیا*مسافرید*یا*آن*که*رهگذر؟
*وزیر*)در*پاسخ(*:

به*چشم،*آنچه*توگویی*مطیع*فرمانم
قبول*گفته*ی*شما*منتی*است*برجانم

وزیر*به*نزد*حضرت*شاه*چراغ)ع(*و*دیگر*یاران*ایشان*می*رود*و*از*وضعیت*آنان*پرس*وجو*می*کند.
السالم*علیک*ای*جوان*نورانی
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که*از*جبین*تو*پیداست*از*بزرگانی
که*ای،*شباهت*احمدی*داری

قرین*چهره*ی*پاک*محمدی*داری

برادران*پاسخ*می*دهند*و*وزیر،*آنچه*را*دیده*و*شنیده،*نزد*قتلغ*خان*فاش*می*سازد.
:وزیر

یکی،*محمد*ابن*موسی*جعفر*به*مقام
یکی*ملقب*به*شاه*چراغ،*احمد*نام
یکی*جوان*دگر،*نام*او*عالءالدین
روند*طوس،پی*دیدن*رضا،*شاه*دین

:قتلغ
برو*بگو*قدغن*شد*از*جانب*مأمون

به*طوس*ره*ندهیم*هیچ*کس*از*این*هامون
به*طوس*رفتنتان*مانعیم*از*شیراز
بباید*آن*که*دوباره*روید*سمت*حجاز

وزیر:
هرچه*گویی*و*هرچه*فرمایی
سر*نپیچم*از*آن*که*آقایی

وزیر*،*پیام*قتلغخان*را*به*حضرت*احمد*ابن*موسی*و*یارانش*می*رساند.*اما*آن*بزرگواران،*بر*موضع*خودشان*
برای*رفتن*به*طوس*ایستاده*اند.*ازاین*رو،*قتلغخان*با*وجود*ترس*و*وحشتی*که*از*یاران*امام*دارد*و*برغم*

نصیحت*وزیر*مبنی*بر*این*که»*بنی*هاشمی*مردمانند*دلیر«،*چاره*را*در*تهدید*می*بیند:
سه*فرزند*موسی*ابن*جعفر*سالم

شما*را*پدر*با*برادر*امام
شمایید*اشخاص*نیکو*جلیل

به*اصل*و*نسب*شهره*و*بی*عدیل
شما*را*سوی*طوس*رفتن*چرا
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به*ما*سرکشی*فخر*گشتن*چرا
شما*بازگردید*سوی*وطن
و*گرنه*بُِبَرم*سر*هر*سه*تن
بیا*ای*وزیر*بلند*اقتدار
بده*نامه*را*و*جوابش*بیار

اما*پاسخی*که*حضرت*شاه*چراغ*در*جواب*نامۀ**قتلغ*خان*به*وزیر*او*می*دهد،*سخت*شکننده*است:
عجب،*عجب*چه*خطا*گفتی*و*غلط*کردی

برو*به*قتلغ*ملعون*بگو*که*بد*کردی
که*حد*آن*که*ره*شیر*روزگار*ببندد
بال*به*جان*وی*آرم*که*قهرنار*بخندد

پاسخ*قتلغ*خان*نیز*به*ایستادگی*حضرت*و*یارانش*تحمیل*جنگی*ناجوانمردانه*است:
گمان*کرده*فرزند*میرعرب
مرا*خواهد*افکند*اندر*تعب

ولی*نیست*منجر*ز*بازوی*من
نباشد*کسی*هم*ترازوی*من

باوجود*رجز*خوانی*قتلغخان،*حضرت*شاه*چراغ*و*یارانش*مردانه*در*مقابل*سپاه*دژخیمان*ایستادگی*می*کنند*
و*در*نهایت*شربت*شهادت*را*با*رشادت*سرمی*کشند.آخرین*پیغام*حضرت*احمدبن*موسی*)ع(*هنگام*شهادت*

برای*خواهرش،*معصومه)س(*چنین*است:*
صبا*رو*مدینه*به*معصومه*گو

که*احمد*به*دل*داشت*یک*آرزو
ببینم*جمال*برادر*رضا
مجالم*ندادند*قوم*دغا

َرَوم*زشوق*کنون*جانب*رسول*اهلل
اقول*اشهد*ان*ال*اله*اال*اهلل

متن تعزیۀ حضرت شاه چراغ، متعلق به عهِد قاجار:
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از*متون*دیگر*تعزیۀ*حضرت*شاه*چراغ،*که*در*دست*است،*متنی*است*که*به*عقیدۀ*آقای*حیدرپور**از*پیشکسوتان*
تعزیه،*قدمت*آن*به*اواسط*دوران*قاجار*می*رسد*و*به*صورت*طومار*باقی*مانده*است:*

:)موسی)عابناحمد
غفور*است*و*شکور*و*علیم*و*داناستایش*آن*خداوند*بی*همتا

زبانم*را*بهوصف*خاتم*پیغمبران*گویاپس*از*حمد*خدا*نعت*می*کنم*از*جان
درود*بی*حد*مر*بر*علی*آن*سید*بطحاپس*از*نعت*محمد*جد*خود*آن*اشرف*عالم
ز*هجر*دوری*شاه*خراسان*شافع*فرداببین*یا*رب*منم*شاه*چراغ*از*غصه*می*میرم

احمدابنموسی)خطاببهبرادر(
رضا*شاه*خراسان*ای*برادرکجایی*ای*ضیاء*دیده*تر
زنم*از*دوریت*بر*سینه*و*سربنالم*هر*دم*از*درد*فراقت
مرا*بگذاشتی*با*حال*مضطرتو*رفتی*در*غریبی*با*دل*زار

حضرتمعصومه)س(
برادر*از*فراقت*بی*قرارمرضا*ای*مونس*شب*های*تارم
تو*غربت*ماندی*و*من*اشکبارمفغان*از*درد*غربت*ای*برادر
براهت*روز*و*شب*در*انتظارمنیامد*قاصدی*از*جانب*تو

احمدابنموسی)خطاببهمعصومه»س«(:
چرا*خواهر*چنین*حالت*فگار*استچرا*خواهر*دو*چشمت*اشکباراست
چه*رو*داده*که*اینک*اشکباریچرا*باری*سرشک*از*دیده*ی*تر
نمایی*گریه*از*هجر*برادربلی*حق*داری*ای*غمدیده*خواهر
ز*هجران*برادر*اشک*باریمبنال*ای*جان*خواهر*تا*بنالیم
بمیرم*از*برای*زخم*هایتحسین*ای*جان*من*بادا*فدایت
نبودی*کاش*زینب*خواهر*توشده*پر*نیزه*ی*اعدا*سر*تو

گلوی*اصغرت*تیر*نشان*شدعلی*اکبرت*در*خون*تپان*شد
ز*یکسو*عشرت*قاسم*عزا*شدز*یکسو*دست*عباست*جدا*شد
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)خطاببهمعصومه(:
تو*را*این*عقده*ات*مشکل*گشایداگر*خواهی*دلت*تسکین*نماید
بجو*بوی*رضا*از*آن*تو*خواهرتقی*را*کن*طلب*با*حال*مضطر

)خطاببهتقی(:
که*تا*رسم*بحضور*رضا*امام*اُّممبس*است*گریه*که*من*می*روم*بسوی*سفر

به*شهر*طوس*بیایید*با*دل*خرمروم*روانه*کنم*قاصدی*بنزد*شما
)خطاببهمعصومه(:

گریه*مکن*دیگر*تو*تقی*دُّر*شاهوارافغان*دیگه*بس*است*ایا*خواهر*فگار
گویم*حدیث*شما*را*کنون*بحال*زارچون*من*رسم*به*خدمت*سلطان*دین*رضا

خواهم*رسم*بنزد*رضا*شاه*تاجداریک*سر*برادران*عزیزان*خبر*شوید
)خطاببهسیدعالءالدینحسین(:
برادر*عازمم*سوی*خراسانعالءالدین*حسین*ای*نور*چشمان

بیایید*همرهم*با*چشم*گریانبرادر*با*برادر*زاده*هایم
)خطاببهسیدمیرمحمد(:

باید*که*رسم*خدمت*آن*سید*و*سرورای*میر*محمد*چه*کنم*جان*برادر
)خطاببهغالم(:

عجب*شهری*بود*،دلکش*و*زیباسواد*کشوری*ای*همراهان*از*دور*شد*پیدا
نمیدانم*چه*خواهد*شد*دگر*ای*خالق*یکتارسد*زین*شهر*بوی*بی*وفایی*بر*مشام*من

مرا*مخبر*نما*دانم*چه*نام*است*و*نشان*اینجابگو*با*من*تو*ای*مرد*نام*این*کشور*چه*می*باشد
ز*اوالد*موسا*ی*کاظم*بدانمنم*میراحمد*ایا*نوجوان
بنزد*امام*غریبان*رضاروم*در*خراسان*ز*راه*وفا

)بابرادران(
برای*خستگی*راه*جملگی*یکسربرادران*عزیزان*تمام*سر*تاسر
در*این*مکان*پر*آشوب*بار*بگشاییدتمام*از*فرش*خویشتن*فرود*آیید

زدیدارش*خداوندا*سپاه*غم*هویدا*شدخداوندا*یکی*چاپار*اندر*دور*پیدا*شد
یقین*دانم*که*این*چاپار*قاصد*جانب*ما*باشدنمیدانم*چه*باشد*مطلبش*رو*در*کجا*دارد
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)خطاببهقاصد(:
تویی*قاصد*قتلغ*بی*حیاعلیک*السالم*ای*جوان*از*وفا
ببینم*چه*بنوشته*قتلغ*بمابخوان*ای*برادر*تو*این*نامه*را

)خطاببهقاصدبعدازخواندننامه(:
کزین*نامه*غم*بر*دلم*اوفتادبه*مامون،*قتلغ*دو*صد*لعن*باد
که*لعنت*بمامون*تو*هر*زمانبه*قتلغ*بگویید*ای*نوجوان
به*جنگ*بنی*هاشمی*پا*گذاراگر*نیستی*مرد*ایا*نابکار

که*گوید*جهان*آفرین*آفرینچنان*عرصه*را*تنگ*سازم*بر*این*زشت*کین
)خطاببهبرادران(

رسید*قتلغ*شوم*لعین*بد*گوهربرادران*عزیزان*تمام*سر*تا*سر
کشیده*تیُغ*همه*آماده*ی*رزم*شویدپی*جدال*همه*مستعد*جنگ*شوید

)خطاببهقتلغ(
به*لطف*خداوند*دادار*گرایا*بی*حیا*قتلغ*بد*سیر

فرستم*تمامی*به*نّار*سقّرسپاهت*چو*طومار*پیچم*بهم
علی*ولّی*حیدر*حّی*َدرشجاعت*ز*جّدم*بود*یادگار

نمودی*بکوخی*و*شامی*دیگرکنم*با*تو*کاری*که*جّدم*حسین
)خطاببهقتلغ(

بُدی*یک*تن*و*لشکری*بی*شمارعلی*جد*من*ای*شّقاوت*شعار
زجنگ*شهنشاه*دلدل*سوارزدعواّی*خیبر*نداری*خبر

یهودان*خیبر*بدی*صدهزارعلی*بود*یک*تن*در*آن*دشت*کین
نمودندی*از*ضرب*دستش*فراربسی*کشت*و*افکند*و*بشکست*دست

نمودی*سر*از*عمرو*عنتر*جداعلی*جّد*پاکم*ولّی*خدا
که*از*ضربت*تیغ*گشتی*دو*تاخبر*داری*از*عمربن*عبدود
علی*ولّی*شاه*مشکل*گشابگهواره*اژدر*زهم*بردرید

)خطاببهقتلغ(
عزیز*خداونِد*اکبر*حسیناگر*جد*من*آن*شه*عالمین
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سراسر*بخون*خود*آغشته*شدبه*کربُبال*تشنه*لب*کشته*شد
به*هر*حمله*ای*لشکری*شد*فناسه*جمله*نمودی*بکرب*بال

نمودند*کوفی*و*شامی*فراربیک*حمله*کشتی*بدان*چند*هزار
که*تا*امتش*را*برد*در*بهشتشهادت*بدش*از*ازل*سرنوشت

)خطاببهقتلغ(
بماموِن*تو*لعنت*بی*شماردیگر*کم*سخن*گو*ای*نابکار
که*گوید*جهان*آفرین*آفرینچنان*خون*بریزم*به*میدان*کین
امیر*دیار*عرب*یا*علیشهنشاه*دشت*نجف*یا*علی

)بعدازجنگکهقتلغامانآوردبگوید(
زین*بلد*ای*زشت*بد*اختر*تو*بگذار*و*برومیدهم*مهلت*ولیکن*ای*لعین*از*من*شنو
لیک*طالب*نیستم*از*مال*کس*یک*نیم*جویاوران*و*همراهان*روجانب*شهر*آورید

)خطاببهقاصدعزا(
نالی*ز*چه*رو*موی*پریشان*داریقاصد*ز*چه*رو*دیده*گریان*داری

ورِد*لِب*خود*نام*غریبان*داریداری*به*زبان*نام*رضا،*کیست*رضا؟
)خطاببهقاصدعزا(

که*رفت*از*دست*من*آخر*برادرفغان*از*گردش*چرخ*ستمگر
که*دیدار*برادر*را*ندیدمدو*صد*حیف*از*امید*نا*امیدم
ِچسان*گشتی*شهید*قوم*عدوانکجایی*ای*رضا*شاه*خراسان

)همراهباسیدمیرمحمد(
رضا*شاه*غریبان*ای*برادررضا*شاه*خراسان*ای*برادر
چه*سازم*من*به*درد*محنت*توبمیرم*از*برای*غربت*تو

شما*بهر*رضا*حاتم*نماییدسر*از*خاک*ای*برادر*بر*نداریم
................................................................................................

برایخودعزاداریکنید،شالعزاگردنکنید
که*دیدار*برادر*را*ندیدمدریغا*از*امید*ناامیدم

دو*تا*شد*پشتم*از*مرگ*برادرشده*خّم*قامتم*ای*حّی*داور
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رضا*شد*کشته*خاکم*باد*بر*سرنخواهم*زندگی*بعد*از*برادر
......................................................................................................
جوان*نو*خطی*مانند*اکبراگر*شد*کشته*ای*جان*برادر
برادر*زاده*ی*شیرین*زبانیحسین*را*بود*قاسم*نوجوانی

..........................................................................................................
)باسیدمیرمحمد(

رضایم*کشته*شد*اندر*غریبیبرادر*جان*دو*صد*حیف*از*رضایم
رضایم*کشته*شد*با*چشم*گریانستم*شد*بر*رضایم*بی*شماره
چه*احوالی*رضا*در*مردنش*بودرضا*اندر*غریبی*جان*سپردی
ندیدم*آُه*واویال*جمالشبرادر*جان*رضا*ز*هر*جفا*خورد

رضا*اندر*غریبی*از*جفا*مردرضا*از*زهرکین*هر*لحظه*غش*کرد
رضا*شد*در*غریبی*جانب*گورجگر*پاره*برادر*جان*رضا*شد

)باسیدمیرمحمد(
که*عباسش*دو*دست*از*تن*جدا*شدبرادر*بر*حسین*جدم*جفا*شد
بگریم*گه*به*اصغر*گه*به*اکبرکنم*از*بهر*قاسم*خاک*بر*سر
گهی*گویم*رضا*گاهی*حسینمکنم*گریه*برای*نور*عینم
پس*از*قتل*رضا*آن*یارجانینخواهم*تاج*تخت*پادشاهی

)بابرادران(
اگر*که*نیست*مرا*حال*طاقت*پیکاررسید*قتلغ*بیدین*ملحد*مکار

شوید*جمله*به*مرکب*سوار*ای*یارانولی*ز*بهر*جدال*ای*برادران*گریان
)خطاببهقتلغ(

شهادت*بود*ارث*آبای*ماایا*پرزکین*قتلغ*بی*حیا
رضایم*شوم*کشته*بهر*خداولیکن*کنم*جنگ*با*تولعین
علی*ولی*شاه*خیبر*گشاایا*جّد*امجّد*بمن*کن*مدد

)بعدازابراهیمکهرفتجنگکشتهشد(
زمرگت*پشت*من*این*لحظه*بشکستزآهت*ای*برادر*رفتم*از*دست
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تو*عباسی*و*من*همچون*حسینمولیکن*یاد*از*نور*دوعینم
غریب*و*بی*َکَسم*ای*نیک*منظرببندم*چشمهایت*ای*برادر

)بعدازجنگسیدعالءالدینحسین(
شوم*قربان*روی*نور*توبچشم*ایندم*رسیدم*در*برتو
نئی*بهتر*تواز*شهزاده*اکبربقربان*تو*ای*زیبا*برادر

بیادآور*علی*اکبر*زمانیکه*شد*کشته*زکین*در*نوجوانی
کشم*بر*سوی*قبله*دست*و*پایتبرادر*جان*ببندم*چشمهایت

)باسیدمیرمحمد(
که*خم*شد*پشتم*از*مرگ*برادرالهی*واقفی*ای*حی*داور
رسیدم*دربرت*با*چشم*گریانمکن*دیگر*برادر*آه*و*افغان
بخاک*و*خون*خود*آغشته*بینمچسان*یا*رب*برادر*کشته*بینم
که*مرگ*او*بود*پیش*برادرخوشا*حال*کسی*ای*حی*داور
بیاد*آور*لب*خشک*حسینمبرادر*ای*ضیاء*هر*دو*عینم
که*دستش*شد*جدا*از*ظلم*کفاربیاد*آور*ز*عباس*علمدار

کسی*بر*سر*ندارندای*برادرغریبان*خوار*دارند*ای*برادر
کشم*بر*سوی*قبله*دست*و*پایتببندم*یا*اخا*من*چشمهایت
)باخودبعدازنوازندهمیگوید(
شکسته*پشتم*از*مرگ*برادرخداوندا*شدم*بی*یار*و*یاور
دلی*پر*درد*و*پر*آزار*دارمکجا*من*طاقت*پیکار*دارم
من*این*جا*یک*تن*و*یک*شهر*دشمنخداوندا*کجا*رو*آورم*من

بالد*شهر*گشته*کافرستاننباشد*اندر*این*جا*یک*مسلمان
)بعدازنوازندهبگویید(

نهم*گه*سر*بخاک*و*گه*بدیوارخداوندا*کجا*رو*آورم*زار
مگر*جام*شهادت*را*بنوشمولی*تا*جان*بود*در*جنگ*کوشم
زهجر*روی*یاران*بی*نصیبمغریب*من*غریب*من*غریبم
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)مصرعباقتلغ(
بیا*ای*قتلغ*شوم*بداختر

.............................................................................................................................
مکن*با*من*دیگر*تو*جورکینهبیا*قتلغ*اگر*مهمان*نوازی

بده*ره*تا*کنم*رو*در*خراسانبکن*رحمی*که*من*طاقت*ندارم
)قدریجنگکنوبعدازنوازندهبگو(

امیر*دیار*شرف*یاعلیشهنشاه*دشت*نجف*یا*علی
سالم*علیک*ای*سر*از*تن*جداسالم*علیک*ای*حسین*شهید
فدای*تو*و*نوجوان*اکبرتبریدند*لب*تشنه*آقا*سرت

)جنگکنیدوبگویید(
شهید*خراسان*سالم*علیکامام*غریبان*سالم*علیک
سالم*علیک*ای*شهید*جفاسالم*علیک*ای*برادر*رضا

)قدریجنگکنیدوبعدبگو(
جوابی*زروی*ثوابم*بدهسالمی*که*کردم*جوابم*بده
به*شیراز*من*گشته*ام*بی*نصیبتویی*در*خراسان*برادر*غریب

)بدویددرزیرسایهبرجوبعدبگویید(
به*مانند*حسین*فرقم*دو*تا*شدفغان*ای*شیعیان*بر*من*چها*شد
بمانند*تو*در*غربت*بمردمحسین*جان*در*غریبی*جان*سپردم
روم*در*سایه*برجی*نشینمدر*این*غربت*ز*یاران*بی*نصیبم

نُکاتی پیرامون تعزیه نامه های شاه چراغ)ع(
*در*متن*تعزیه*نامه*هایی*که*از*نظر*گذشت،*نامی*از*نویسندگان*آن**ها*نیامده*است.*یکی*از*دالیل*آن*را*می*توان*
این*دانست*که*سرایندگان*و*آفرینندگان*این*تعزیه*نامه*ها،**نه*در*فکر*شهرت*و*محبوبیت*این*جهانی،*که*

طالب*اجر*اخروی*و*نیز*اظهار*ارادت*به*خاندان*عصمت*و*طهارت*بوده*اند.*
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*تعزیه*نامه*های*شاه*چراغ،*دارای*پیرنگ*روایی*ساده*و*سرراستی*هستند*و*این،*ویژگی*اکثر*تعزیه*نامه*ها*است.*
در*تعزیه*نامه*هایی*که*ذکرآن*آمد،*حضرت*احمدبن*موسی*)ع(*و*برادرانش*تصمیم*می*گیرند،*برای*دیدار*با*
برادر*خود،*حضرت*امام*رضا)ع(،*از*مدینه*عازم*طوس*شوند.*اما*هنگامی*که*به*شیراز*می*رسند،*با*ممانعت*
قتلغ،*حاکم*دست*نشاندۀ**مأمون،*روبرو*می*شوند*و*طی*دفاعی*مردانه*به*شهادت*می*رسند.*این*پیرنگ*ساده،*
در*عین*حال*دارای*منحنی*دراماتیکی*است*که*به*دل*مخاطبان*آن*می*نشیند.*در*ُمنحنی*دراماتیک*آثار*
نمایشی*معمواًل*برخورد*دونیرو)قهرمان=پروتاگونیست(*و*)شخصیت*مقابل*قهرمان=آنتاگونیست(،*داستان*
و* می*گذارد* پیش* به* قدم* آن* به* دستیابی* برای* که* دارد* هدفی* قهرمان،* عبارتی،* به* می*برد.* پیش* به* را*
سفری)معنوی*یا*فیزیکی(*را*آغاز*می*کند.*اما*نیروی*شر*یا*فرد*شریر*،*برای*این*که*قهرمان*داستان*به*
هدف*خود*نرسد،*موانعی*را*برسر*راه*او*قرار*می*دهد.*در*تعزیه*های*شاه*چراغ)هردو*نُسخه*ی*بررسی*شده(،*
پسران*موسی*کاظم*)ع(*)قهرمانان*داستان(*برای*دیدار*با*برادر*خود،*حضرت*رضا*علیه*السالم)هدف(*قدم*
به*راه*می*گذارند.*اما*شخصیت*آنتاگونیست*اصلی*داستان*که*در*اصل*مأمون*است-*شخصیتی*که*با*وجود*
عدم*حضور*فیزیکی*در*روایت،*سایه*اش*بر*سراسر*درام*احساس*می*شود،-*مانعی)قتلغ(*را*بر*سر*راه*امام*
زادگان*می*گذارد.*امام*زادگان،*طبق*قاعدۀ**درام،*برای*عبور*از*مانع*حرکت*می*کنند*که*ُمنجر*به*شهادت*
آنان*می*گردد.*حرکت*آنان*و*نبرد*نهایی*با*سپاه*دشمن*و*در*نهایت*شهادتشان،*اوج*)climax(*و*گره*گشایی*
 main(داستان*نمایش*را*شکل*می*دهد.*الزم*به*ذکر*است*که*متون*تعزیه*معموالً*تنها*از*یک*پیرنگ*اصلی

plot(*تشکیل*یافته*اند*و*پیرنگ*فرعِی*)plot sub(*متداخل*در*آن*ها*نقشی*ندارد.

ساختار شعری:
اشعار*تعزیه*نامه*ها،*همواره*از*کیفیت*یکسانی*برخوردار*نیستند.*برخی*به***لحاظ*ادبی*ظریف*و*دقیق*هستند*و*
برخی،حداقل*معیارهای*ادبی*را*نیز*رعایت*نکرده*اند.*دو*متن*تعزیه*نامه*ای*که*به*شهادت*حضرت*شاه*چراغ)ع(*

و*یاران*آن*حضرت*می*پردازند،*متأسفانه*دارای*اشعاری*ضعیف*و*سست*بنیاد*هستند.*
الف-*وزن:*بیشتر*تعزیه*نامه*ها*زبانی*منظوم*و*آهنگین*دارند*و*از*اوزان*عروضی*در*بیان*حکایات*خود*استفاده*
می*کنند.*اما*وزن*معمواًل*در*ُکل*متن*یک*تعزیه*ثابت*نمی*ماند.*البته*این*نه*ضعف،*که*می*تواند*از*امتیازات*
متن*تعزیه*محسوب*شود.*مثاًل*در*تعزیۀ**نخست،*استفادۀ*بهینه*ای*از*بحوری*چون*هزج*و*متقارب*به*عمل*
آمده.هزج،*بحری*است*که*وزن*آن*بر*پایۀ*»مفاعیلن*مفاعیلن*مفاعیلن*مفاعیلن«*است.*تک*خوانی*حضرت*
محمد*ابن*موسی*کاظم)ع(،*که*با*مصراع*»ستایش*می*کنم*من*روز*و*شب*خالق*عادل*را«*در*بحر*هزج*مثمن*
سالم*)مفاعیلن*مفاعیلن*مفاعیلن*مفاعیلن(*آغاز*می*شود،*با*مصراعی*پایان*می*یابد*که*در*بحر*هزج*مسدس*
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محذوف*)مفاعیلن*مفاعیلن*فعولن(،*یا*به*عبارتی،*وزن*دوبیتی*یا*ترانه*است.*در*بخش*های*مختلف*تعزیه*
و*متناسب*با*حال*و*هوای*صحنه*و*شخصیت*ها*نیز*وزن*متفاوت*است.*ازاین*منظر،*سراینده*یا*سرایندگان*
متن،*به*شکل*هنرمندانه*ای*از*لحن*گردانی*استفاده*کرده*اند.*مثاًل*در*بارگاه*قتلغ*خان،*که*حال*و*هوای*جنگ*
و*ستیز*حاکم*است،*سراینده*یا*سرایندگان،*به*درستی*از*بحر*متقارب)فعولن*فعولن*فعل(*استفاده*نموده*اند.

سه*فرزند*موسی*ابن*جعفر*سالم
شما*را*پدر*با*برادر*امام

شمایید*اشخاص*نیکو*جلیل
به*اصل*و*نسب*شهره*و*بی*عدیل
شما*را*سوی*طوس*رفتن*چرا
به*ما*سرکشی*فخر*گشتن*چرا

اما*زمانی*که*امام*زادگان*لب*به*سخن*می*گشایند،*بحر*هزج*است.*این*لحن*گردانی،*همچون*تغییر*مقام*
در*موسیقی*است.*

نُکته*ی*دیگراین،*که*وزن*در*متون*تعزیه*چندان*متنوع*نیست*و*معمواًل*بیشتر*از*دوبحر*هزج*و*متقارب*
استفاده*می*شود؛*همچنان*که*در*دو*متن*تعزیه*ی*حضرت*شاه*چراغ*می*بینیم.

ب(*صور*خیال*:*متون*تعزیه،*زبانی*ساده*و*قابل*فهم*دارند*و*از*این*رو،*به*ندرت*در*آن*ها*از*صور*خیال*
پیچیده*ای*همچون*استعاره،*تشبیهات*عقلی،*نماد،*آرکی*تایپ*وتناقض*نمایی*و*حسآمیزی*استفاده*می*شود.*
شاید*در*میان*اشعار*تعزیه،*گاه*به*صورت*خیال*ساده*ای*همچون*تشبیه*حسی*و*کنایه*برخورد*کنیم*،*اما*
معمواًل*اشعار*تعزیه*ها،*چنان*از*جوهره*ی*شعری*به*دورهستند*که*بیش*از*این*که*شعرباشند،*نظم*هستند.

زبان:*به*لحاظ*زبانی،*در*بسیاری*از*موارد،*این*متون*از*نُرم*نحو*زبان*فارسی*عدول*می*کنند.*در*متن*یاد*
شده)هفت*مجلس*تعزیه*شاه*چراغ(*ما*با*عبارات*و*مصراع*هایی*روبرو*هستیم*که*به*شدت*ناخوش*و*ناپسند*

هستند:
رضا*تا*کی*کشم*من*اشتیاقت
نبودم*بهر*خدمت*من*لیاقت

»اشتیاق*کشیدن«،*ترکیبی*نامأنوس*در*زبان*فارسی*است.*در*مصراع*دوم*همین*بیت*نیز*»*نبودم*بهر*خدمت*
من*لیاقت«*به*کلی*غلط*است.*درحالی*که*اگر*سراینده*به*جای*فعل»نبودم«،*»نداشتم«*را*جایگزین*می*کرد*
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که*خللی*نیز*در*وزن*ایجاد*نمی*نمود،*عبارت*سالمت*خود*را*باز*می*یافت.*از*این*نمونه*ها*کم*نیستند:
گاهی*اوقات،*ضعف*ساختار*نحوی،*دستیابی*به*معنای*مورد*نظر*را*دشوار*می*سازد:

نیامد*قاصدی،*از*عمر*سیرم
خبر*از*حال*و*احوالت*بگیرم

در*این*بیت،*منظور*سراینده*این*است*که*»*از*آنجا*که*قاصدی*نیامد*که*خبر*از*حال*و*احوالت*بگیرم،*از*
زندگی*سیرم*«،*ولی*همنشینی*نادرست*کلمات*موجب*تعقید*معنایی*بیت*شده*است.*

به* که* شعری* هم* آن* شعری،* بند* یک* میان* در* عامیانه* عبارات* و* اصطالحات* و* واژگان* آوردن* گاهی،*
موضوعات*مقدس*و*تاریخی*مذهبی*می*پردازد،*موجب*ابتذال*کالم*می*شود:»ُچرتم*وزیر*پاره*نمودی*از*این*
خبر«*و*نیز*ترکیِب*»عمرو*عنتر«،*در*این*بیت:*»*علی،*جد*پاکم،*ولی*خدا/*نمودی*سراز*عمرو*عنتر*جدا«.

اما*به*هر*روی،*با*وجود*ُسست*بودن*این*متون*از*لحاظ*شعری،*لغزش*هایی*که*از*نظر*وزن*و*قافیه*درآن*ها*
از*دل،*که* برآمده* نیز*فقر*زبانی*و*صورت*های*خیال*شاعرانه،*متون*تعزیه،*سخنی*است* دیده*می*شود*و*

الجرم*بردل*می*نشیند.*

منابع
ابن*کثیر.)1405(.*البدایه*و*النهایه،*تحقیق:*احمد*ابوملحم*و*دیگران،*بیروت:*دارالکتب*العلمیه.

براکت،*اسکار.)1380(.*تاریخ*تئاتر*جهان،*تهران:*مروارید.*
بیضایی،*بهرام.)1344(. نمایش*در*ایران،*تهران:*کاویان.

بیضایی،*بهرام.)1340(.*گوشه*ای*از*تاریخ*نمایش*در*ایران،*تهران:*آرش.
چلکوفسکی،*پتر.)1355(.*گفت**وگو،*ج1،*ص14،*تماشا،*تهران،*1355ش،*س6،*ش**276.

خیام*پور،*عبدالرسول.)1372(.*فرهنگ*سخنوران،*تهران:طالیه.*
دفتر* تهران:* تهران،* در* قاجار* دوره* پایان* تا* آغاز* از* تعزیه*خوانی* و* تعزیه* عنایت*اله.)1380(.* شهیدی،*

پژوهش*های*فرهنگی.
کالمار،*ژان.)1374(.*بانیان*تعزیه*خوانی،*ج1،ترجمۀ*جالل*ستاری،*به*کوشش*الله*تقیان.

ملک*پور،*جمشید.)1363(.*ادبیات*نمایشی*ایران،*تهران:*توس.
النرشخی،*ابوبکر*محمد*ابن*جعفر.)1362(.*تاریخ*بخارا*،*ترجمۀ*تصحیح*و*تحشیه*مدرس*رضوی،*تهران:*

مطبعه*دولتی.
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نوابی،*ماهیار.)1387(.*یادگارزریران،*ترجمه*همراه*با*متن*پهلوی،*تهران:*اساطیر.*
همایونی،*صادق.)1377(.*شیراز*خاستگاه*تعزیه،*شیراز:*بنیاد*فارس*شناسی.

همایونی،*صادق.)1380(.*تعزیه*در*ایران،*شیراز:نوید.
هنوی،*ویلیام.)1367(.*صورت*خیال*قالبی*درتعزیه،درتعزیه*هنر*بومی*پیشرو*ایران،)گردآورنده*پترچلکووسکی( 

ترجمۀ*داوود*حاتمی،*تهران:*شرکت*انتشارات*علمی*و*فرهنگی.
یارشاطر،*احسان.)1367(.*تعزیه*و*آیین*های*سوگواری*در*ایران*قبل*از*اسالم،*در*تعزیه*هنر*بومی*پیشرو*

ایران*)گردآورنده*پترچلکووسکی(،*ترجمه*ی*داوود*حاتمی،*تهران:شرکت*انتشارات*علمی*و*فرهنگی.


