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مقدمه 
در فرهنگ فارس��ی عمید در براب��ر تعزیت مصادری 
نظیر »تسلی دادن، تسلیت گفتن، مصیبت دیده را صبر 
و ش��کیبایی دادن، دلجویی کردن و سرسالمتی گفتن« 
)عمی��د، 1386، 403( آمده اس��ت. »تعزیه در لغت به 
معنای س��وگواری و برپا داش��تن مراس��م عزاداری به 
یادبود درگذش��تگان اس��ت، و در اصط��الح به نوعی 
نمایش آیینی و مذهبی براساس واقعه کربال و شهادت 
امام��ان و وقایع دیگر مذهبی و قصه ها و داس��تان های 
تاریخی و اساطیری و عامیانه اطالق می شود« )شهیدی، 

.)61 ،1380
در فرهنگ و ادبیات مذهبی ایران »تعزیه و تعزیه خوانی« 
به معنا و مفهوم مجموعه ای از نمایش های آئینی � مذهبی 
و آئینی � افس��انه ای خاص به کار می رود. اصطالح های  
»تعزیه در آوردن«، »تشبیه«، »ش��بیه«، »شبیه خوانی« و 
»شبیه درآوردن« نیز از دوره قاجار به این سو به همین 
معن��ا و مفهوم در ادبیات مذهبی ما به کار رفته اس��ت 

)بلوکباشی،145،1390(. 
ب��ه عقیده صادق عاش��ورپور: »نمای��ش ایرانی تعزیه، 
همیش��ه دو نام داشته اس��ت؛ یکی تعزیه)=تعزیت( و 
دیگری شبیه)=تشبیه(. با کمی تأمل و دقت در معنای 
لغ��وی این دو نام درخواهیم یافت که این دو نام واژه 
هیچ گونه ترادف و قرابتی ندارند. بلکه معانی متفاوت 
و متنافر دارن��د. چنان ک��ه تعزیه)=تعزیت( به معنای 
تس��لی دادن، تسلیت گفتن، مصیبت دیده ای را صبر و 
شکیبایی دادن و دلجویی کردن است. و شبیه)=تشبیه( 
عبارت است از چیزی را به چیزی مثل و مانند کردن. 
همین به خوبی مش��خص می س��ازد ک��ه عکس آنچه 
متداول اس��ت، به بس��یاری از ش��بیه ها در واقع تعزیه 
نمی توان گفت؛ در حالی که به همه نمایش های تعزیه 
و نمایش های این ژانر می توان شبیه گفت« )عاشورپور، 

.)20،1389
محمدحس��ین ناصر بخت از دو منبع مهم و اساس��ی 
برای شکل گیری شبیه خوانی نام می برد: »یکی مقتل ها 
و روای��ات مذهب��ی، ک��ه به وی��ژه با به طبع رس��یدن 

روضه الشهدا توس��ط کمال الدین حسین بن علی واعظ 
کاش��فی س��بزواری معروف به مالحس��ین کاش��فی، 
موضوع��ات و قصص م��ورد احتیاج آن را انس��جام 
بخشید و دیگری دسته های عزاداری که شبیه سازی های 
اولیه آن، همچون حمل نع��ش و گهواره علی اصغر و 
حجله قاسم بن علی )ع(، به تدریج تبدیل به بازسازی 
صحنه ه��ای ابتدایی واقعه گردید و در گس��ترش این 
مراسم آرام، آرام از دل آن نمایش های کوچک مستقلی 
بیرون آمد و تکامل یاف��ت« )ناصر بخت، 15،1386(.
جالل س��تاری نیز در مورد پیدای��ش درام و تعزیه در 
میان شیعیان بیان می دارد: »... شیعه به سبب آن که هر 
حکومت جز حکوم��ت امامان و نواب امامان معصوم 
را غاصب می دانس��ت، با واقعیت تاریخی درگیر شد، 
یعنی تاریخی را که واقعیت داش��ت، انکار و تکذیب 
ک��رد و تاریخ آرمانی را که هنوز نبود ولی می بایس��ت 
می بود، بر حق دانست و این »ناخوانی« و »ناهمزمانی« 
که ریش��ه و خصلتی سیاس��ی و اجتماع��ی و نه تنها 
اخالقی داشت و نبرد میان خیر و شر و نور و ظلمت، 
اس��طوره زیربنای آن اس��ت، به گمانم، بذر درام را در 
ذهن و ضمیر ش��یعیان افش��اند که اندک اندک بالید و 

برداد و تعزیه شد« )ستاری، 91،1387(. 
در مورد پیدایش و شکل گیری تعزیه فرضیه های زیادی 
وجود دارد ولی مش��هورترین نظریه در این مورد این 
اس��ت که »تعزیه شکل متحول و تکامل یافته مراسم و 
آیین های سوگواری مذهبی است که از قرن های اول و 
دوم، به ویژه قرن چهارم دوره آل بویه در ایران رایج بوده 
است. همچنین احتمال داده می شود که زمینه نمایشی 
این مراس��م از برخی آداب و شعائر و نمایش واره های 
جمعی ایران قبل از اسالم، مانند سوگ سیاوش و کین 
ایرج و امثال آن ها ریش��ه و مایه گرفته باش��د. ش��اید 
هم بعضی از جش��ن ها و جش��نواره ها و مراسم آیینی 
و اساطیری جامعه های کهن غرب ایران مانند حماسه 
گیلگمش، آدونیس، تموز و عشتار یا ایشتار در تکوین 
و تش��کیل آن بی تأثیر نبوده باشد. ظاهراً این مراسم و 
تظاهرات مذهبی با رس��میت یافتن مذهب ش��یعه در 
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دوره صفویان، ش��کل و هیئت منظم و س��امان یافته ای 
پیدا ک��رد و به تدریج با پدیده ه��ا و عناصر فرهنگی، 
سیاسی، اجتماعی و هنری دیگری چون روضه خوانی، 
واقعه گویی، نّقالی، شبیه س��ازی، شبیه گردانی و امثال 
آن ها درآمیخت و سرانجام در اواخر دوره صفویان به 

صورت کنونی درآمد« )شهیدی،1380، 63(. 
بهرام بیضای��ی نیز به مانند عنایت اهلل ش��هیدی عقیده 
دارد ک��ه در آخر نیم قرن دوره صفوی��ه نمایش تعزیه 
وارد آخرین مرحله تحول خود می ش��ود و به ش��کل 
کنون��ی درمی آید. او در مورد س��یر تکاملی تعزیه بیان 
می دارد: »ابتدا دس��ته هایی بوده اند که به کندی از برای 
تماشاچیان می گذشته اند و با سینه زدن و زنجیر زدن و 
کوبیدن س��نج و نظایر آن، و حمل نشانه ها و علم هایی 
که بی شباهت به افزارهای جنگی نبوده و نیز هم آوازی 
و هم س��رایی در خواندن نوحه، ماج��رای کربال را به 
مردم ی��ادآوری می کردن��د. در مرحله بع��د آوازهای 
دس��ته جمعی کمتر ش��د و نشانه ها بیش��تر، و یکی دو 
واقع��ه خوان، ماجرای کربال را برای تماش��اگران نقل 
می کردن��د و س��نج و طبل و نوحه آن ه��ا را همراهی 
می کرده اس��ت. چندی بعد به جای نقاالن ش��بیه چند 
تن از ش��هدا را به مردم نشان دادند که با شبیه سازی و 
لباس های نزدیک به واقعیت می آمدند و مصایب خود 
را ش��رح می دادند. مرحله بعدی گفت و شنید شبیه ها 
ب��ود با هم و بعد پیدایش بازیگران. ش��اید در آخرین 
نیم ق��رن دوره صفویه، تعزیه تحول نهایی خود را طی 
کرد و به آن ش��کلی که می شناس��یم درآمد« )بیضایی، 

 .)120،1355
همان طور که می دانیم در بیشتر نسخه ها و متون تعزیه 
و حت��ی اجراهای گوناگون آن تأکید بیش��تر بر حادثه 
عاش��ورا و ش��هادت امام حس��ین)ع( و یاران اوست، 
از همین روی ارائه دهن��دگان این پژوهش با توجه به 
جایگاه بلند و قابل توجه پیامبر)ص( در جامعه اسالمی 
و بازتاب آن در بعضی از نسخه های تعزیه با توجه به 
ضرورت این موضوع، مهم ترین هدف خود را معرفی، 
بررسی و شناخت نقش و جایگاه پیامبر اسالم)ص( در 

پنج نسخه از این مجالس به دانشجویان و عالقه مندان به 
هنر تعزیه می دانند. نویسندگان این مقاله پس از مطالعه 
و بررسی تعداد قابل توجهی از کتاب ها و مقاالت معتبر 
در مورد تعزیه، به پژوهش هایی با موضوعات متنوع از 
محققی��ن ایرانی و خارجی برخورد نمودند؛ عنایت اهلل 
ش��هیدی در کتاب کامل و جامع خود »پژوهش��ی در 
تعزیه و تعزیه خوانی« که حاصل سال ها تحقیق پیرامون 
تعزیه بوده )و به عنوان پژوهش فرهنگی برگزیده سال 
1379 انتخاب ش��ده( به شکل گیری، تحول و کارکرد 

تعزیه پرداخته است.
پیترجی، چلکووسکی در کتاب »تعزیه: آیین و نمایش 
در ایران« به گردآوری مقاالتی در مورد تعزیه پرداخته 
و خود در مقاله ای تعزیه را نمایش بومی پیش��رو و در 
ایران دانسته است. احسان یار شاطر در کتاب فوق طی 
مقاله ای با عنوان »تعزیه و آیین های سوگواری در ایران 
قبل از اس��الم« ارتباط تعزیه را با آیین های سوگواری 
قب��ل از اس��الم در ایران از قبیل س��وگ س��یاووش و 
یادگار زریران کاوی��ده و پرویز ممنون در مقاله ای در 
هم��ان کتاب تعزی��ه را از دیدگاه تئاتر غرب بررس��ی 
کرده است. محمد جعفر محجوب نیز در مقاله ای تأثیر 
تئاتر اروپایی و نفوذ روش های نمایش آن در تعزیه را 
توضی��ح می دهد و آندرزیچ ویرث نیز در همان کتاب 
مقاله ای با عنوان جنبه های نشانه شناختی تعزیه دارد. 
پژوهش��گران این تحقی��ق در نهایت ب��ه تحقیقی که 
به ص��ورت تخصص��ی پیرامون ش��خصیت حضرت 
محمد)ص( در نسخه های تعزیه باشد، برخورد نکردند. 
فقط صادق همایونی در قسمتی از کتاب تعزیه در ایران 
به تجزیه و تحلیل تعزیه قاس��م )ع( می پردازد. آن هم 
ن��ه با تأکید بر نقش مح��وری و جایگاه ویژه حضرت 
قاسم)ع(. همایونی در ابتدا داستان این نسخه را در چند 
صفحه شرح می دهد و سپس به بعضی از ویژگی های 
ای��ن مجلس از جمله، تجّلی س��نت های اصیل ایرانی، 
شهامت و فداکاری زنان، نقش محوری امام حسین)ع( 
و ... در این تعزیه )تعزیه قاس��م)ع(( می پردازد. او در 

قسمت هایی از این تحقیق بیان می دارد: 
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»در این تعزیه، همانند بسیاری از تعزیه ها، حسین)ع(، 
تصمیمات حسین )ع(، اندیشه ها و خواسته و گفته های 
حسین)ع( مرکز و نیز محور حوادث و پیشامدهاست. 
اوس��ت ک��ه گاه از تنهایی دردناک خ��ود، در برهوت 
زیس��ت می نالد و از یاران و امت پیمان گس��ل و عهد 
نپای خویش، که همه انس��ان هایی با همه نقاط ضعف 
یک بش��رند فری��اد برمی دارد و به نی��ای پاک خویش 

)پیامبر( شکایت می برد! 
ای جد نامدار ز امت هزار داد!

هرگز کسی به ملک غریبی چو من مباد
)همایونی،1380، 916(

خداون��د ب��زرگ اطاع��ت خ��ودش را در اطاع��ت 
پیامبر گرامی اس��الم)ص( قرار داده اس��ت. حضرت 
محمد)ص( و اوصیای او در هدایت مردم از هر گونه 
لغزش و اش��تباهی مبرا هستند و به همین خاطر است 

که خداوند در قرآن کریم می فرماید: 
»ای کسانی که ایمان آورده اید، خدای را فرمان برید و 
پیامبر و صاحبان امر را که از ش��مایند، فرمان برید...« 

)نساء، 59(. 
اقتدا کردن مس��لمانان به حضرت محمد)ص(، اس��وه 
ب��ودن و جای��گاه بلندمرتب��ه او در جامعه اس��المی و 
در میان مس��لمانان واجب و ضروری اس��ت چنان که 

پروردگار جهان دراین باره می فرماید: 
»البته ش��ما را به رس��ول خدا )چه در صبر و مقاومت 
با دش��من و چه دیگر اوص��اف و افعال نیکو( اقتدایی 
نیکوست، برای آن کس که به )ثواب( خدا و روز قیامت 

امیدوار باشد و یاد خدا بسیار کند« )احزاب،21(. 
و باز خداوند در سوره حشر درباره اهمیت نقش پیامبر 

و جایگاه محوری او در جامعه اسالمی می فرماید: 
»... و ش��ما آنچه رسول حق دستور دهد بگیرید و هر 
چه نهی کند واگذارید و از خدا بترسید که عقاب خدا 

بسیار سخت است« )حشر،7(. 
از ای��ن آیات به خوبی روش��ن می ش��ود که حضرت 
محمد)ص( در می��ان امت خویش از چه نقش واال و 
جایگاه اجتماعی رفیعی برخوردار بوده است. »الاقل از 

جنبه نظری نزد همگان مقبول و مسّلم است که گفتار، 
کردار و تقریر پیامبر)ص( حجت اس��ت و دلیل حکم 
شرعی... این بدان معنی اس��ت که باید برای شناخت 
مس��ائلی که ش��ناخت آن، بر مکلفان واجب است، در 
چارچوب التزام به احکام ش��رعی و تأّس��ی به رسول 
اکرم)ص( از گفتار، کردار و موضع گیری آن حضرت 

پیروی کنند« )عاملی،37،1388(.
جای��گاه ویژه و بلن��د حضرت محم��د)ص( در میان 
مس��لمین نیاز ب��ه توضیح ندارد. قدر و ش��أن پیامبر و 
اهل بیت اش در میان مسلمانان بسیار عظیم می باشد به 
طوری که در تک تک هنرهای اس��المی نیز این شأن 
و مرتبه به روشنی هویداست. به عنوان نمونه در تعزیه 
که می توان آن را هنری مختص ش��یعیان دانست نقش 
و جایگاه پیامبر)ص( و اهل بیتش)ع( بسیار پر رنگ و 

محوری است. 

روش تحقیق 
نویس��ندگان این پژوهش پس از جمع آوری اطالعات 
کتابخان��ه ای که ش��امل کتاب ه��ا، مق��االت مرتبط و 
همچنین نس��خه های معتبر تعزیه بود، آغاز به بررسی 
مجال��س تعزیه کردند. از میان مجالس زیادی که مورد 
بررس��ی قرار گرفت پنج مجلس: خبر آوردن جبرئیل 
بر پیغمبر )ص( که امام حس��ن )ع( از زهر ش��هید شود 
و امام حس��ین )ع( را در کربال به س��تم ش��هید کنند؛ 
وف��ات پیغمبر)ص(؛ بیماری حس��نین؛ تولد حضرت 
زینب )س( و تولد امام حس��ین)ع( ب��ا توجه به نقش 
محوری که پیامبر)ص( در آن ها داشت انتخاب شدند. 
در ابتدا خالصه ای از هر مجلس آورده ش��ده است و 
س��پس به ویژگی های ش��خصیتی پیامبر)ص( با توجه 
به نقش و جایگاه اجتماعی آن حضرت در هر نس��خه 
طب��ق جداولی مجزا همراه با نمونه ه��ا و مثال هایی از 
ویژگی های ش��خصیت پیامبر)ص( که از متون تعزیه 
مربوطه آورده شده، در ذیل هر جدول اشاره می شود. 
در ادامه در دو جدول جداگانه ویژگی های تکرارشونده 
ش��خصیت پیامبر اس��الم )ص( و ویژگی های کلی آن 
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حضرت در پنج نسخه مورد مطالعه و بررسی قرار می گیرد. 

خالصه مجالس تعزیه و ویژگی های شخصیتی حضرت محمد)ص( 
مجلس اول: » خبر آوردن جبرئیل بر پیغمبر )ص( که امام حسن)ع( از زهر شهید شود و امام حسین )ع( را در کربال 

به ستم شهید کنند« ) اقبال ،1355، 25(.
خالصه مجلس: در شروع این نسخه جبرئیل بر پیامبر نازل می شود و خبر شهادت امام حسن و امام حسین )ع( را 
در آینده می دهد. جبرئیل در ابتدا از پیامبر می خواهد که به ش��هادت آن ها رضایت دهد. حضرت محمد)ص( چون 
می داند که رضای خداوند س��بحان در آن اس��ت راضی به این امر می شود. سپس جبرئیل از پیامبر می خواهد که این 
خبر را به علی)ع( و فاطمه )س( برس��اند و رضایت آن ها را نیز بگیرد. هرچند رس��اندن این پیام به داماد و دخترش 
بس��یار س��خت است ولی پیامبر این کار را انجام می دهد. حضرت علی)ع( و حضرت فاطمه )س( نیز به حکم خدا 
رضایت می دهند زیرا اگر چه فرزندانش��ان شهید می شوند ولی شافع و شفیع امت در روز قیامت می شوند. در ادامه 
حض��رت فاطمه )س( از پدرش درخواس��ت می کند که چون به گفته او )حضرت محمد)ص(( در زمان ش��هادت 
فرزندانش در دنیا نیست اکنون برای آن ها نوحه سرایی کند. پیامبر قبول می کند و سرانجام تعزیه با عزاداری حضرت 

فاطمه، اهل بیت پیامبر و زنان بنی هاشم برای امام حسن و امام حسین )ع( به پایان می رسد.

جدول 1: ویژگی های شخصیت پیامبر اسالم )ص( با توجه به نقش و جایگاه اجتماعی آن حضرت در نسخه یک:

نسخه یک: خبر آوردن جبرئیل بر پیغمبر )ص( که امام حسن)ع( از زهر شهید شود و امام حسین)ع( را در کربال به ستم شهید کنند.

1. آگاه شدن پیامبر از شهادت امام حسن و امام حسین )ع( در آینده به وسیله فرشته الهی )جبرئیل( 
2. رضایت حضرت محمد)ص( از حکم خداوند و شهادت نوه هایش در آینده در قبال بخشیده شدن گناهان امت خویش 
3. مأموریت پیامبر از طرف جبرئیل برای رساندن خبر شهادت امام حسن و امام حسین در آینده، به پدرشان حضرت علی 

4. گرفتن رضایت حضرت علی )ع( از شهادت فرزندانش در آینده توسط پیامبر در قبال شفیع شیعیان شدن اهل بیت در روز قیامت 
5. مأموریت دوباره پیامبر از سوی جبرئیل برای رساندن خبر شهادت امام حسن و امام حسین )ع( در آینده به مادرشان حضرت فاطمه 
6. گرفتن رضایت حضرت فاطمه از شهادت فرزندانش در آینده توسط پیامبر در قبال شفیع و شافع امت شدن اهل بیت در روز قیامت

7. پیامبر از سرنوشت خود، حضرت فاطمه )س( و حضرت علی )ع( در زمان شهادت نوه هایش پرده برمی دارد 
8. پیشگویی حضرت محمد)ص(، از عزاداری و تعزیه داری شیعیان در آینده به خاطر امام حسن و امام حسین

9. پیامبر به حضرت فاطمه اجازه می دهد که چون در زمان شهادت امام حسن و امام حسین از دنیا رفته است اکنون برای آن ها 
عزاداری نماید

10. پیامبر در عزاداری نمادینی که حضرت فاطمه برای فرزندانش به پا کرده است شرکت می  کند و برای نوه  هایش عزاداری می  نماید
11. آگاه شدن امام حسین از سرنوشتش در آینده توسط جد گرامی اش حضرت محمد)ص( 
12. پیامبر پاداش عزاداران و تعزیه داران امام حسین و اهل بیتش را باغ بهشت اعالم می  نماید

13. پیامبر دستور پایان عزاداری و تعزیه را صادر می  فرماید
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نمونه ها و مثال هایی از جدول یک:
1- پیامبر)ص( به وسیله جبرئیل از سرنوشت نوه هایش 

)امام حسن و امام حسین( آگاه می شود:
جبرئیل: ز دست چرخ جفا در آن زمانه حسن

کن�د ز راه جف��ا پاره جگر به لگن
حسین بی کس تو در زمین کرب و بال

ش�ود شهید به دست مخالفان دغا
)اقبال،25،1355(

2- پیامبر)ص( رضایت خود را از ش��هادت نوه هایش 
در مقابل بخشیدن گناهان امتش اعالم می کند: 

پیغمبر: ایا برادر من، پیک حضرت سبحان
بدان که حکم خدا منتی بود بر جان

یقین بدان که اگر هست بهر امت من   
بدان که راضیم ای پیک حضرت ذوالمن 

)همان،26(

3- حضرت محمد)ص( به وس��یله جبرئیل مأموریت 
می یاب��د ک��ه خبر ش��هادت نوه های��ش را به حضرت 

علی)ع( برساند: 
جبرئیل: که ای سرآمد عالم، مخاطب لوالک

ب���ه حضرت تو دعا می رساند ای�زد پاک
در این قضیه رضای علی ضرورتر است

تو جد امجدشانی، ولی علی پدر است
)همان(

4- حض��رت عل��ی)ع( رضایت خود را از ش��هادت 
فرزندانش که ش��فیع ش��یعیان در روز قیامت می شوند 

اعالم می نماید: 
حضرت امیر: شوم فدای تو، ای اولین وجود جهان

رضا شدم که شود نور دیده ام قربان
گ�واه باش ت�و، ای ج�برئیل، پیک خدا

قب�ول کرده ام این امر را به حکم خدا
)همان،27(

5- پیامب��ر)ص( از س��وی جبرئیل دوب��اره مأموریت 
می یاب��د که این بار خبر ش��هادت امام حس��ن و امام 

حسین را به مادرشان برساند: 
جبرئیل: شوم فدای تو، ای زیب بخش عرش برین

به درگه تو کمین چاکر است روح االمین 
در این معامله شرط است اذن دختر ت�و

نشد تمام، به اذن تو و برادر تو
)همان( 

6- حض��رت فاطم��ه )س( نی��ز رضایت خ��ود را از 
ش��هادت فرزندانش اعالم می نماید از آنکه می داند که 

آن ها شفیع شیعیان در روز قیامت می شوند:
پیغمبر: بیا عزیز پدر، تکیه گاه امت شو

صباح روز قیامت، پناه امت شو 
که این مجله به مهر تو استوار شود

برای امت من بر مراد کار شود 
حضرت فاطمه: برای امت اگر خواستند دلشادم

به این مصیبت عظمی کنون رض�ا دادم
)همان،29(

 
7- حضرت محمد)ص( از سرنوشت خودش، حضرت 
علی)ع( و حضرت فاطمه )س( در زمان ش��هادت امام 

حسن و امام حسین پرده برمی دارد: 
پیغمبر: در آن زمان، نه تو باشی، نه مرتضی و نه من

غریب کشته شوند این دو نونهال چمن
تو، در ریاض جنان، تختگاه خواهی داشت

ولی دو دیده حسرت به راه خواهی داشت
من و عل�ی هم از این دهر رفته ایم ب�ه در

کشی�ده ب�اده رحلت زجام مرگ به سر
)همان(

8- پیامب��ر)ص( تعزیه داری ش��یعیان در آینده را برای 
حضرت فاطمه)س( پیشگویی می کند: 

پیغمبر: یقین بدان تو که بعد از شهادت حسنین
گروه شیعه حیدر به دوستی حسین
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تمام با دل پر خون، دریده جامه به تن
رسد چو موسم قتل دو نور دیده من

کنند تازه به هر سال ماتم شهدا
برای تعزیه سازند جان خویش فدا

)همان( 

9- پیامب��ر)ص( به حضرت فاطمه)س( اجازه می دهد 
که چون در زمان شهادت فرزندانش وفات یافته است 

اکنون برای آن ها عزاداری کند:
پیغمبر: برو به تعزیه داری هر آنچه خواهی کن

ز گریه خون به دل ماه تا ب�ه ماهی کن 
برو برای عزا الله زار کن رو را

ز دست چرخ پریشان بساز گیسو را
)همان،30( 

10- پیامبر)ص( به می��ان دو قبر نمادینی که حضرت 
فاطمه)س( برای فرزندانش س��اخته اس��ت می آید و 

برای نوه هایش عزاداری می کند:
پیغمبر: فدای قبر شما بی کسان اوالدم

عبث نبود که دل را به سیل غم دادم
دو نو نهال ز باغم فتد به خاک هالک

دو جا زند تف آهم شراره در افالک
ز خون کسوف کند هر دو مهر از برجم

برد زمانه به یغما دو گوهر از در جم
فدای جان شما ج�ان حضرت نبوی

هالک مرقدتان نام احمد عربی
)همان،32( 

11- امام حس��ین)ع( علت عزاداری مادرش و جدش 
را سؤال می کند و حضرت محمد)ص( این گونه پرده 

از اتفاقات آینده برمی دارد:
پیغمبر: فدای جان تو من، ای شکسته مقتول

چه گونه صبر کند در مصیبت تو رسول؟
توی غریب، تویی بی برادر و خواهر

تویی اسیر بال، تشنه کام و خسته جگر

تویی که در لب آب فرات با دل چاک
 ز خون حلق تو گلگون کنند صفحه خاک

)همان،33( 

12- س��ؤال امام حس��ین)ع( از پیامب��ر)ص( در مورد 
پاداش کسانی که برای آن ها عزاداری کنند:

امام حسین: فدای جان تو ای پیشوای خلق خدا
رسیده نوبت بخشش کنون به سوی شما

هالک نام تو، جدا بکن مرا دل شاد
جزای تعزیه داران من چه خواهی داد؟

پیغمبر: شوم فدای تو ای نور هر دو دیده تر
عزیز فاطمه و نور چشم  پیغمبر

گریست هر که برای تو، ای ستم دیده
به باغ خلد نشیند به جای بگزیده

)همان،35 و34( 

13- جبرئیل به خدمت پیامبر می رس��د و به او عرض 
می کن��د که به خاطر عزاداری ش��ما در عالم الهوت و 

عالم ملکوت شورشی برپا شده است: 
جبرئیل: سالم من به تو ای افتخار کون و مکان

دگر سالم و تحیت ز خالق دو جهان
که یا رسول، نظر کن به عالم الهوت

ببین چه شورشی افتاده است در ملکوت
که چون جناب شما در زمین عزادارید

صدای نوحه و واحسرتا به عرش رسید 

پیامب��ر)ص( در این جا رو به دخترش حضرت فاطمه 
می کند و به پایان عزاداری دستور می فرماید: 

ای نور دل و دو دیده من
آرام دل رمیده من

اندر ملکوت پر فغان شد
ماتم زده کل آسمان شد

خاموش ش�و، ای دل و روانم
ک��ز ن�اله تو بسوخت جانم

)همان،37( 
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مجلس دوم: وفات پیغمبر)ص( )اقبال،41،1355(
خالصه مجلس: همان طور که از عنوان تعزیه پیداس��ت داس��تان این مجلس مربوط به روزهای آخر زندگی پیامبر 
گرامی اس��ت. این مجلس با مناجات پیامبر اس��الم با خداوند شروع می شود. حضرت محمد)ص( از زندگی دنیای 
فانی خس��ته ش��ده و هوای وص��ال و نزدیکی به خداوند را در س��ر دارد. بن��ا به فرمان اله��ی جبرئیل به حضرت 
محمد)ص( می گوید که به مس��جد برود و حضرت علی)ع( را به جانش��ینی خود انتخاب کند. در مس��جد به مردم 
بگوید که اهل بیتش را دوست داشته باشند و کتاب الهی )قرآن( را احترام کنند و آن را تغییر ندهند. پیامبر نیز چنین 
می کند، سپس حضرت محمد رو به مسلمانان می کند و به آنان می گوید اگر کسی حقی به گردنش داشته باشد آماده 
جبران آن است. مردی سواده نام در ابتدا ادعای قصاص می نماید و در نهایت پیامبر را حالل می نماید و اظهار تقصیر 
می کن��د. بعد از اتفاقاتی که در مس��جد می افتد پیامبر به خانه می رود با حض��رت علی)ع( و حضرت فاطمه گفتگو 
می کند و با امام حس��ین)ع( و حضرت زینب)س( نیز از سرنوش��تی که در آینده در انتظار آنان است سخن می گوید 
و س��رانجام با اجازه خود پیامبر اس��ت که عزرائیل به خانه وارد شده و با فروتنی پیامبر را آماده رفتن به عالم دیگر 

می کند. در پایان، تعزیه با عزاداری و نوحه سرایی اهل بیت پیامبر و حضرت فاطمه به پایان می رسد. 

جدول 2: ویژگی های شخصیت پیامبر اسالم )ص( با توجه به نقش و جایگاه اجتماعی آن حضرت در نسخه دو 

نسخه دو: وفات پیغمبر)ص(

1. تعزیه با مناجات حضرت محمد)ص( با پروردگار خویش شروع می شود .
2. خسته شدن پیامبر از زندگی دنیایی و حق انتخاب آن حضرت از سوی خداوند برای زندگی این دنیا یا زندگی در عالم دیگر. 

3. پیامبر از طرف جبرئیل به فرمان خداوند دستورات مهمی را دریافت می کند تا قبل از ترک دنیا آن ها را انجام دهد.
4. آخرین سخنان و وصیت های مهم حضرت محمد به امت خود در مسجد قبل از رحلت.

حضرت  گردن  بر  سواده  نام  به  مسلمانان  از  یکی  حق  و  کسی  حق  شدن  ضایع  صورت  در  مسلمانان  از  پیامبر  تقاضای   .5
محمد)ص(.

6. بخشش سواده و دعای پیامبر برای بخشیدن گناهان امت مسلمان خویش.
7. حضرت محمد از حوادثی در مورد اهل بیتش خبر می دهد و پرده از اتفاقات ناگوار آینده برمی دارد.

8. آخرین وصیت های حضرت محمد)ص( به حضرت علی)ع( قبل از وفات.
9. آخرین درخواست پیامبر از فرشته الهی عزراییل در مورد امتش قبل از رحلت.

10. گفتگوی آخر پیامبر با جبرئیل در مورد امت خویش قبل از وفات.

نمونه ها و مثال هایی از جدول دوم:
1- در ابتدای تعزیه حضرت محمد)ص( با پروردگار خویش راز و نیاز می نماید: 

کریم خدای  ای  دل،  از  می کنمت   سپاس 
رب یا  حضرتت،  به  بگویم  که  شکرها  چه 
فرستادی را  الریب  خلعت  ت���و  من  ب��ه 

تعظیم با  درود  و  سالم  و  سپاس  از   پس 
ادب ز  را  خویش  پای  نهم  گوید  چه   برون 

دادی  م��ن  به  را  لوالک  آیه  خطاب 
)همان،41( 
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2- خسته ش��دن پیامبر از زندگی در این دنیا و اجازه 
انتخاب ب��ه او برای زندگی دنیا یا زندگی جهان باقی. 

پیغمبر با پروردگار مناجات می کند: 
کنون هوای وصال تو را به سر دارم

هوای وصل خداوند دادگر دارم
دلم ز زندگی خویشتن به تنگ آمد

چرا که شیشه خود داری ام به سنگ آمد
جبرئیل به پیغمبر عرض می کند: 

مخیر است جناب تو به حیات و ممات
رواست امر تو در نزد قاضی الحاجات

ز هر کدام که خواهی به اختیار تو است
ز راه رفعت قدر بزرگوار تو است

)همان(

3- فرم��ان جبرئی��ل از ط��رف خداوند ب��ه حضرت 
محمد)ص( قبل از ترک دنیا: 

ش��وم فدای تو، ای بهترین پیغمبر
برو به مسجد و تبلیغ کن تو بار دگر

علی ولی خدا را به جای خود بگذار
تم��ام امت بیچ���اره را به او بسپار

...کسی به غیر علی نیست جانشین نبی
به جای تو ننشیند کسی به غیر علی

)همان،42( 
4- وصیت ه��ای آخر پیامب��ر)ص( به مس��لمانان در 

مسجد:
ایا، گروه عرب از مهاجر و انصار

رسید نوبت رفتن مرا به دار قرار
...وصیت است مرا این زمان به امر خدا

که بایدم به شما امتان نمود القا
نخست آن که به اوالد من ستم نکنید

دوم کالم خدا را زیاد و کم نکنید
...علی، ولی خدا و وصی من باشد

وصی و وارث من ذات بوالحسن باشد
... کسی به غیر علی نیست جانشین نبی 

به جای من ننشیند کسی به غیر علی )همان، 43( 

5- حق س��واده ب��ر گردن پیامبر گرامی اس��الم )ص( 
پیغمبر خطبه می فرماید: 

دگر هر آن که ز یاران و از هواداران
بود قصاصی و حقی زمن در این دوران

ز من طلب کند امروز اندر این دنیا
که نیست تاب ستم در قیامتم به خدا

سواده : در آن زمان که ز طایف به دولت اقبال
به سوی شهر رسیدیم بهر استقبال 

در آن میانه روان من هم از کسان بودم
به پای بوس تو از شوق دل روان بودم

تو تازیانه برآوردی، ای رسول مجید
که تا به ناقه زنی، آن مرا به کتف رسید

من دردمند و خسته و تو گنج رحمتی
آماده قصاصم اگر هست رخصتی

من هم یکی ز امت بیچاره توأم
غافل مشو ز من که تو در فکر امتی

)همان،44 و43( 

6- سواده پیامبر)ص( را می بخشد و پیامبر)ص( برای 
بخشش گناهان امت خود دست به دعا برمی دارد. 

سواده: فدای جان تو من، ای جناب پیغمبر
تو را حالل نمودم به عرصه محشر

به کام خویش رسیدم، همین مرادم بود
امیدوار شدم از تو، ای رسول ودود

وگرنه من ز کجا و قصاص کردن تو
زهی مؤاخذه باشد خالص کردن تو

پیغمبر)ص( مناجات می کند: 
بزرگوار خدایا، ببخش امت من

به حق پادشهی تو و رسالت من
...ببخش جمله گناهان امتان مرا

بزرگوار خدایا، به حق آل عبا
)همان،48 و47( 

7- پیامب��ر)ص( و خب��ر از ح��وادث آین��ده در مورد 
اهل بیتش. پیغمبر به حسنین می فرماید: 
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خوری چون زهر، ای معصوم و غمناک
کجایم خون زلب هایت کنم پاک؟

بجز زینب که ریزد خاک بر سر
نه جدی داری آن روز و نه مادر

یا حسین، حنجر گلوی نازکت خواهد برید
بر گلویت شمر نامی تیغ کین خواهد کشید

چون رسد بر حلق خشکت تیغ دشمن، نور عین
زیر خنجر، کن دعا بر امت من، یا حسین

شو رضا تا خواهرت، زینب، شود خوار و اسیر
تا گنه کاران امت را تو باشی دست گیر

)همان،51( 

8- آخری��ن وصیت ه��ای پیامب��ر)ص( ب��ه حضرت 
علی)ع(:

که یا علی، تو دمی گوش بر وصیت کن
هر آنچه گویمت، از جان و دل، اطاعت کن 

تویی ز بعد من، ای پادشاه دین در این عالم
خلیفه و وصی من به زمره آدم

مخالفان جفا جو، اگر ز راه عناد
به پا کنند ز بهر خالفت تو فساد

مباد قهر یداللهیت به جوش آید
که از صالبت تو چرخ در خروش آید

به گوشه ای بنشین و به صبر ش�و دمساز 
که حق به مرکز خود تا قرار گیرد باز

)همان،53( 

9- آخرین خواس��ته پیغمبر از عزرائیل در مورد امتش 
قبل از رحلت:

یقین بدان که دلم از جهان گرفته بسی
توقع است که مهلت دهی به من نفسی

که جبرئیل بیاید ز عالم باال
کنم وداعش و مشغول شو به امر خدا 

که من نه کار به جسم و نه فک�ر جان دارم
ه��زار گ��ونه الم بهر امتان دارم

)همان،57( 

10- آخرین گفتگوی پیامبر با جبرئیل در مورد امتش 
قبل از رحلت:

پیغمبر: برای امت خود عقده ای به دل دارم
که متصل ز برای همین در آزارم

به خاطرم نرسد دردهای امت خویش
دلی گداخته دارم ز داغ امت خویش

بگو به من، به قیامت که عالم دگر است
برای امت بی چاره ام چه در نظر است؟

به پای امت من، گو رود اگر خاری
برای بار دلم درد اوست سر باری

ندانم آن که چه خواهد نمود رب جلیل
به امتان گنه کار من، ایا جبریل 

جبرئیل: که ای وجود تو زینت فزای عرض جلیل
که خاک مقدم تو کحل دیده جبریل 

ز امتان تبه روزگار بدکردار
ز عاصیان خطا پیشه معاصی کار 

ز مرحمت به تو بخشد خدای رب و دود
به آن قدر که تو گردی در آن زمان خشنود 

کلید دوزخ و جنت بود به دست شما
که هر چه خواسته باشی بکن تو ای موال

)همان،59( 

مجلس س��وم: بیماری حس��نین یا حس��ن و حسین 
)همایونی،771،1380(

خالصه مجلس: ای��ن تعزیه با دع��ای اهل بیت پیامبر 
برای مس��لمین در روز قیامت شروع می شود و سپس 
با گفتگوی امام حس��ن )ع( و امام حس��ین )ع( بر این 
موض��وع که کدام ی��ک از آن ها در ن��زد پیامبر گرامی 
عزیزتر هس��تند و صحبت های پیامبر ب��ا نوه هایش به 
پیش می رود. در ادامه امام حس��ن و امام حسین بیمار 
می ش��وند و پیامبر خدا به درگاه الهی برای ش��فاعت 
نوه های��ش دع��ا می کن��د. جبرئیل نازل می ش��ود و به 
حض��رت محمد)ص( می فرماید که خداوند نوه هایش 
را شفا داد و امر به سه روز، روزه داری فرمود. پیامبر و 
اهل بیتش، سه روز روزه می گیرند و غذای خود را در 
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هنگام افطار به فقیری گرسنه می دهند. در نهایت خداوند به پاس این ایثار غذایی از بهشت برای آن ها می فرستد.
 

جدول 3: ویژگی های شخصیت پیامبر اسالم )ص(با توجه به نقش و جایگاه اجتماعی آن حضرت در نسخه سه 

نسخه سه: بیماری حسنین)ع( یا حسن و حسین)ع(

1. دعای حضرت علی برای گناهکاران امت با واسطه قرار دادن پیامبر گرامی اسالم.
2. امام حسن و امام حسین)ع( از حضرت محمد)ص( سؤال می نماید که کدام یک از آن ها در نزد او عزیزتر است و پیامبر جواب 

آن ها را می دهد.
3. رمز رفتار پیامبر با نوه هایش امام حسن و امام حسین)ع( از زبان حضرت فاطمه.

4. حضرت محمد پرده از روی اتفاقات ناگوار آینده در مورد سرنوشت نوه هایش برای مادرشان حضرت فاطمه برمی دارد.
5. بیماری حسنین و پناه بردن حضرت علی و حضرت فاطمه به پیامبر و سرانجام دعای پیامبر برای شفاعت نوه هایش.

6. نازل شدن جبرئیل بر پیامبر و وعده شفای امام حسن و امام حسین)ع( با نیت سه روز روزه و امر پیامبر به اهل بیت برای گرفتن 
روزه به نیت شفای حسنین.

7. شفا یافتن حسنین، نازل شدن جبرئیل و سرانجام شکر درگاه الهی به وسیله حضرت محمد)ص(.
8. تقسیم غذای افطار توسط پیامبر در میان اهل بیت خود.

9. بخشیدن غذای افطار توسط پیامبر و اهل بیتش به فقیر گرسنه.
01. ضعف شدید حسنین بعد از سه روز روزه داری، دعای حضرت فاطمه و سرانجام رسیدن غذای بهشتی به وسیله فرشته الهی به 

دست پیامبر)ص(.

نمونه ها و مثال هایی از جدول سوم:
1- حضرت علی)ع( با واسطه قرار دادن پیامبر برای گناهکاران امت دعا می فرماید: 

ی�����ا رب بح����ق روی دالرای مصطف��ی
ای خ����الق خ��الیق دوران و آس��مان 
...در روز حشر دست همه دامن حسین

یا رب ز روی لطف به آن بی کسان رسان )همایونی،771،1380( 

2- سؤال امام حسن و امام حسین از حضرت محمد)ص( در مورد عزیزتر بودن کدام یک از آن ها در نزد او.
امام حسن)ع(: 

ولی میان حس��ین و من ای رس��ول خدا
اگر که هست تفاوت ب��ه من بیان ف��رما 

امام حسین)ع(:
یقین من ش��ده حاصل، به نزدت ای موال

حسن عزیزتر است از حسین به نزد شما 
پیامبر)ص(:
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دو اختری�د فروزان ز آفت�اب تنم
طل�وع کرده اید از هر دو جانب بدنم 

تفاوتی به میان تو و حسینم نیست
تو چشم راست و اوست چپم همین کافیست

)همان،776 و775( 

3- امام حس��ین از مادرش حضرت فاطمه)س( علت 
رفتار پیامبر را س��ؤال می نماید و حضرت فاطمه )س( 

رمز این رفتار را بیان می نماید:
 امام حسین: پس ای حزینه چرا جّد من بدرد و محن

گلوی من بمکید و دهان پاک حسین؟ 
سؤال کردم و با من بگفت سّر نهان

اگر ترا خبری هست کن ورا تو بیان 
حضرت فاطمه: بلی چنین خبری دارم از طریق وفا

گلو بریده شوی تو به دشت کرب و بال 
حسن برادر تو زهر کینه می نوشد

به هر رخت شهادت به تن چو می پوشد
)همان،778( 

4- پیامب��ر و بیان کردن گوش��ه ای از اتفاقات آینده در 
مورد سرنوش��ت نوه هایش به حض��رت فاطمه)س(.

پیامبر)ص(: 
فاطمه فرزند من زین راز پنهان غم مخور

بس مکن خون دل از چشمان بد امان غم مخور
گر چه حق دارد حسین، از وی خجالت می کشم

از گلویش کربال گردد گلستان غم مخور
با حسینم گو گلویت را که جّدت بوسه داد

می شود قطع از دم شمشیر بران غم مخور 
با حسینم گو که بوسیدم حسن را گر دهان

می شود از زهر اعداد راز سوزان غم مخور 
با حسینم کو ترا دارم شفاعت می کنم

می شوی از بهر این امت تو قربان غم مخور
)همان،779( 

5- دع��ای حض��رت محمد)ص( برای ش��فاعت امام 

حسن و امام حسین از بیماری. پیامبر)ص(: 
بار الها این عزیزان منند و جان ما

مصحلت گر هست برایشان عنایت کن شفا
...ایا کریم شفا ده تو از ره احسان

به این دو کودک من در زمانه، ای سبحان
بده شفا ز کرم ای مهیمن بی چون

شده است از غم و اندوه دیده ام پر خون
)همان،785 و783(

6- جبرئی��ل ب��رای ش��فای حس��نین امر به س��ه روز 
روزه داری می کن��د و پیامبر ب��ه اهل بیت خود این پیام 

را اعالم می نماید: 
جبرئیل: بدان برای شما برگزیده ثقلین

نموده امر خداوند خالق کونین
سه روز روزه بدارید از طریق وفا

کنید نیت این روزه را برای شما 
پیامبر: ایا گروه حرم جملگی به شیون و شین

کنید نذر سه روز از صیام بهر حسنین 
برای آن که خدا چون شف�ا عطا سازد

به نذر خویش هر آنکس که کرد پردازد
)همان،785 و784(

7- امام حسن و امام حسین شفا می یابند، جبرئیل نازل 
می شود و پیامبر سجده شکر به جای می آورد: 

حسنین: سالم ما به جمال تو یا رسول اهلل
ز رحمت تو شفا یافتیم عون اهلل 

جبرئیل نازل می شود: بشارتست ترا ای رسول ربانی
ز بارگاه خداوندگار سبحانی

ز تب تن حسنین را چو می رهانیدیم
قبول نذر تو کردیم جملگی خواندیم

پیامبر: هزار مرتبه شکر ای مهیمن معبود
بود برای تو هر صبح و شب قیام و قعود 

)در حالی که سر بر سجده می نهد( 
نهم به خاک سر سجده حضرت باری

که بر حسین و حسن خلعت شفا دادی
)همان،786 و785(
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8- حض��رت محمد)ص( غذای افطار را بین اهل بیت 
خود تقسیم می کند. پیامبر)ص(: 
ایا کننده خیبر قسیم جنت و نار

بگیر قسمت خود را تو حیدر کرار
یکی از آن تو ای فاطمه عزیز زمن

بگیر حصه خود را ایا امام حسن
یکی ز حسین شافع صف محشر

یکی دیگر بود از فضه حمیده سیر
)همان،789 و788( 

9- بعد از تقاضای کمک از سوی فقیر گرسنه، پیامبر و 
اهل بیت غذای خود را به او می بخشند.سائل )فقیر(: 

منم فقیر، منم بینوا، برای خدا
گرسنه اند یتیمان من به شهر شما

خدا دهد به شما اجر در صف محشر
مرا کنید مراعات آل پیغمبر

پیامبر: بیا بگیر ایا زار خسته غمگین
بیا بگیر ز احمد تو نان ای مسکین

سائل)فقیر(: الهی خیر ببینی یا محمد
شود راضی ز تو، اهلل سرمد

)همان،789( 

10- فرشته الهی بعد از ضعف شدید حسنین و دعای 
حض��رت فاطمه)س( غذای بهش��تی را به پیامبر)ص( 

می رساند. 
فرش��ته الهی بر پیامبر نازل می شود در حالی که ظرفی 

از غذای بهشتی در دست دارد: 
شوم فدای تو یا حضرت رسول انام

به حکم ذات خداوند قادر عاّلم
رسانده ام به برت من طعام ای سرور

من از بهشت برای مهیمن اکبر
پیامبر: هزار شکر نرفتم از این جهان قبا

ترا مالحظه کردم چون مادر اعلی 

مجلس چه��ارم: تولد حضرت زینب)س( )فتحعلی 
بیگی،9،1382(

خالص��ه مجلس: ای��ن تعزیه نیز با مناج��ات پیامبر با 
خداوند متعال ش��روع می ش��ود. در ادامه سلمان خبر 
تولد حضرت زینب)س( را به پیامبر)ص( می رس��اند 
و پیامبر با پیش��گویی عجیب پرده از سرنوش��ت خود 
و اهل بیت��ش و به خصوص حضرت زینب برمی دارد. 
س��پس پیامبر به نزد دخترش می رود و تولد حضرت 

زینب را به او تبریک می گوید.
گریه کردن حضرت زینب و آرام شدن او در بغل امام 
حسین، رمزگش��ایی این اتفاق توسط پیامبر، گفتگوی 
پیامب��ر با جبرئیل درباره سرنوش��ت حضرت زینب و 
اهل بیتش، پیش��گویی  پیامبر از آینده اندوه بار حضرت 
زینب به پدرش )حضرت علی)ع( و مادرش حضرت 
فاطم��ه )س(( و گرفتن رضایت ه��ر دو از این حادثه 
در آین��ده و س��رانجام اج��ازه حض��رت محمد)ص( 
ب��ه دخترش حض��رت زهرا)س( برای س��وگواری بر 
ش��هادت امام حسن و امام حس��ین که در آینده اتفاق 
می افتد را می توان از جمله اتفاقاتی دانست که در این 

مجلس تعزیه به وقوع می پیوندد. 
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جدول 4: ویژگی های شخصیت پیامبر اسالم )ص(  با توجه به نقش و جایگاه اجتماعی آن حضرت در نسخه چهار 

نسخه چهار: تولد حضرت زینب)س(

1. تعزیه با مناجات و ثنای خداوند به وسیله حضرت محمد)ص( شروع می شود.
2. سلمان خبر تولد حضرت زینب)س( را به حضرت محمد )ص( می رساند.

3. حضرت محمد از سرنوشت خودش، اهل بیتش و حضرت زینب)س( در آینده ای نزدیک برای سلمان پرده برمی دارد.
4. تبریک پیامبر به دخترش حضرت فاطمه)س( به مناسبت تولد حضرت زینب)س( .

5. سّر و راز گریه نکردن و آرام شدن حضرت زینب در بغل امام حسین )ع( از زبان پیامبر به حضرت فاطمه.
6. گفتگوی پیامبر با جبرئیل درباره سرنوشت حضرت زینب و آینده اهل بیت او.

7. حضرت محمد)ص(پرده از سرنوشت حضرت زینب در آینده ایی نزدیک برای پدرش حضرت علی برمی دارد.
8. گرفتن رضایت حضرت علی از سرنوشت غم انگیز دخترش حضرت زینب در آینده توسط پیامبر.

9. حضرت محمد از سرنوشت حضرت زینب و اهل بیت در آینده ایی نزدیک برای مادرش حضرت فاطمه پرده برمی دارد.
01. گرفتن رضایت حضرت فاطمه )س( از سرنوشت غم انگیز دخترش حضرت زینب در آینده توسط پیامبر.

11. حضرت محمد)ص( به حضرت فاطمه اجازه می دهد که چون در زمان شهادت امام حسن و امام حسین از دنیا رفته است .اکنون 
برای آن ها عزاداری نماید.

نمونه ها و مثال هایی از جدول چهارم:
1- شروع تعزیه با مناجات و ستایش خداوند به وسیله حضرت محمد)ص(: 
پیغمبر)ص(: الهی سزاوار شاهی توئی          پ����دی�دآور ماه و ماهی توئی 
...ز آب و ز ِگ���ل نق����ش آدم زدی          چنین نقش بر روی عالم زدی 

ب����ه ح�ق علی ش��اه نیکو سرش��ت             کرم کن تو بر امتانم بهش��ت )همان،9( 

2- رساندن خبر تولد حضرت زینب)س( به وسیله سلمان به حضرت محمد)ص(: 
س��لمان: خاتم انبیاء س��الم علیک                  حضرت مصطفی س��الم علیک 
....گ����ر چه بح�ر وجود را گهری                  م���ژده ده گ�ویمت تو را خبری 
....از ک���رم داده خ����دای داوری                 بر علی و فاطمه خوش دختری 
پیغمبر: وعلیک السالم ای سلمان                ح���افظت ب��اد کردگار جهان 

....شادمان کردی مرا شادان شوی                سرفراز اندر جهان سلمان شوی )همان،11و10و9( 

3- پیامبر و پیشگویی از سرنوشت خود، اهل بیت و حضرت زینب )س( در آینده ای نزدیک برای سلمان:
پیغمبر)ص(:

بهر این دختر مصیبت ها بپ�ا خواهد شدن
ب�ر ستم های جهان او مبتال خواهد ش�دن
اولش از مرگ من نیلی بس�ر خواهد شدن
بعد مادر چون دو روزی بگذرد ان��در جهان
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نی��ل پ��وش از مات��م ش��یر خ���دا خواه��د ش��دن
ظالم��ان جف���ای  از  را  حس��ن  کش��ته  بنگ����رد 
ش��دن خ��واه��د  مقت��دا  آن  مات��م  از  س��بزپوش 
ه��ر کج��ا آواز و مات��م در جه����ان گ��ردد بلن��د
الع��زا خواه��د ش��دن ام  ای��ن بالک��ش آن م��کان 

)همان،11(

4- حض��رت محمد)ص( به حض��رت فاطمه)س( به 
مناسبت تولد حضرت زینب)س( تبریک می گوید: 

پیغمبر)ص(:
فاطمه این گل بی خار مبارک باشد

ق�دم دخترت ای زار مبارک باشد 
...شکر گو ذات خداوند کریم متعال

دختر حور وشی را به تو داده الحال
)همان،12( 

5- راز گری��ه نکردن و آرام ش��دن حضرت زینب در 
دس��تان امام حس��ین از زبان پیامب��ر)ص( به حضرت 

فاطمه)س( 
پ��درش حض��رت  ب��ه  فاطم��ه خط��اب  حض��رت 

محمد)ص(:
تو و من و علی و فضه و حسن به جهان

به بر گرفتیم او را ، تو از وفا می دان
نموده در بِر ما، او فغان و شیون و شین

سکوت هیچ نکردی مگر به پیش حسین
بگو تو ِسر همین مطلب ای پدر به خدا

دلم کباب شد از این مصیبت عظمی
پیغمبر)ص( این گونه رمز این اتفاق را بیان می فرماید: 

یقین بدان تو ایا دختر من نومید
عزیز هست حسینم بر خدای مجید 

یقین بدان که حسین تو شافع فرداست
که نه رواق فلک از طفیل او برپاست 

بکن تو شکر که فارغ شدی ز شیون و شین
صبور گشته بدان دخترت ز دست حسین

)همان،17 و16( 

6- حضرت محم��د )ص( از جبرئیل درباره حضرت 
زین��ب و آینده اهل بیتش س��ؤال می فرماید و جبرئیل 

پاسخ می دهد:
پیغمبر)ص(:

دلم لبریز خون کردی بگو با من چه ها بیند
چه ها در دار دنیا از گروه اشقیا بیند

بگو تا خون فشانم این زمان با دیده تر
برای دختر زهرا کنون آن شافع محشر

جبرئیل: یا نبی اهلل این دختر ستم ها در جهان بیند
دو دندان تو را بشکسته از جور خسان بیند

ببیند داغ زهرا به زیر طاق مینایی
ز در بشکسته پهلویش ز جور ظالمان بیند

هنوز از ماتم مادر ز دیده جوی خون بارد
که قد سرو حیدر را به بحر خون تپان بیند

هنوز از ماتم بابش کمر خم گشته از محنت
حسن را دل به بطن طشت او غوطه فشان بیند

ز بعد این این جفاها رو سوی کربال آرد
جفاها در زمین کربال از کافران بیند

...از این ها بگذرد بیند حسین را کشته از خنجر
تنش را در میان خون چه او غوطه زنان بیند

)همان،20 و19( 

7- پیش��گویی پیامب��ر)ص( از سرنوش��ت حض��رت 
زینب)س( در آینده به پدرش حضرت علی)ع(.

پیغمبر)ص(:
چه گویم یا علی دل گشته پر خون

بزد غم بر دلم این دم شبیخون
همین حال جبرئیل آمد ز احسان

به فرمان خدای حی سبحان
به من گفت از جفای زینب زار

که می بیند ز جور قوم اشرار
)همان،23( 

8- پیامبر)ص( و گرفتن رضایت حضرت علی)ع( از 
سرنوشت غم انگیز دخترش حضرت زینب)س( در آینده:
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پیغمبر)ص(:
بگو آیا رضا هستی به دوران

که زینب جور بیند از لعینان
به روز محشر آن خورشید تابان

شود شافع به مجموع محبان 
حضرت امیر)ع(:

هزار جان من و دخترم ایا سرور
فدای امت تو ای ضیای دیده تر

منم رضا و تو هستی رضا یا موال
بباید آن که شود فاطمه ز مهر رضا

)همان،16( 

9- پیش��گویی پیامبر از سرنوش��ت حضرت زینب و 
اهل بیت در آینده به حضرت فاطمه )س( 

حضرت فاطمه: چرا بابا چنین آتش به جانی    
پیغمبر: چه می پرسی ز حال ناتوانی 

...حضرت فاطمه: مگر وحیی رسیده از خداوند 
پیغمبر: بلی وحیی رسیده نیک ف�رزند 

حضرت فاطمه: به حق ذات یکتا گو تو مطلب 
پیغمبر: پدر جان خون فشانم بهر زینب 

...حضرت فاطمه: بگو آیا چه بیند این پریشان 
پیغمبر: ببیند مرگ من اول به دوران 

فاطمه: دگر چه جور بیند ای پ�در جان 
پیغمبر: ببیند مرگ تو ای راحت جان 

...فاطمه: دگر بر گو چه بیند آن خ�وش انفاس 
پیغمبر: حسن را بنگرد کشته ز الم�اس 

...فاطمه: دگر چه قسمت این بی نوا را 
پیغمبر: ببیند جور دشت کربال را

)همان،25 و24( 
10- پیامب��ر و گرفتن رضایت حضرت فاطمه )س( از 

سرنوشت غم انگیز دخترش حضرت زینب در آینده:
حضرت فاطمه : جانم فدای امت تو ای بزرگوار

گردم فدای امتت ای شاه تاجدار
...اما ز راه مهر چه خالق انس جان

بخشد تمام امت تو در عوض جنان

پیغمبر: خ�دا شود ز تو راضی ایا نکواختر
ب�ه روزگار شوی سرافرازی دختر

)همان،26( 

11- پیامبر به دخترش اجازه می دهد که چون در زمان 
ش��هادت حس��نین وفات یافته اس��ت اآلن برای آن ها 

عزاداری نماید: 
پیغمبر: ایا صبیه مرضیه من ناالن

مگر خبر تو نداری پدر به دار جهان
تمام امت من خونفشان ز عین باشند

تمام یاور غمخوار بر حسین باشند
ولی چه خواهش تو هست ای گل حمرا

بکن عزای حسین و حسن ز مهر بپا
)همان،27( 

مجلس پنجم: تولد امام حس��ین )ع( )فتحعلی بیگی 
و ناصربخت،9،1378(

خالصه مجلس: در ابتدای ای��ن مجلس جبرئیل نازل 
می ش��ود و تولد امام حس��ین)ع( را ب��ه پیامبر تبریک 
می گوی��د؛ س��پس از پیامب��ر تقاضا می کن��د که برای 
بخشیده شدن فرشته الهی )دردائیل( به درگاه خداوند 
دعا فرماید. پیامبر قنداقه امام حس��ین را به سر دست 
می گی��رد و ب��رای دردائی��ل طلب مغف��رت می نماید؛ 
س��رانجام دعای پیامبر مس��تجاب می ش��ود. در ادامه، 
آگاه ش��دن پیامبر از سرنوشت امام حسین در آینده و 
رضایت او از این اتفاق ناگوار در قبال ش��فاعت امت 
مس��لمان در روز قیامت، اطالع از سرنوش��ت خود و 
حض��رت علی و حضرت زهرا در زمان ش��هادت امام 
حس��ین، گفتگوی پیامبر با حض��رت علی و حضرت 
زهرا در مورد ش��هادت امام حسین و رضایت آن ها از 
ای��ن امر در آینده، دعای خیر پیامبر برای دوس��تداران 
و عزاداران امام حس��ین، رمزگش��ایی اتفاقات عجیب 
خان��ه حضرت فاطمه )جنبیدن خ��ود به خود گهواره 
امام حسین و ش��نیدن صداهای مرموز( توسط پیامبر، 
گفتگ��وی حض��رت محمد)ص( با جبرئی��ل در مورد 
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ناپدید شدن ناگهانی امام حسین در گهواره و در نهایت گرفتن قنداقه امام حسین از جبرئیل و تحویل دادن نوه اش 
به حضرت زهرا از جمله اتفاقاتی است که در این نسخه تعزیه به وقوع می پیوندد. 

جدول 5: ویژگی های شخصیت پیامبر اسالم با توجه به نقش و جایگاه اجتماعی آن حضرت در نسخه پنج 

نسخه 5: تولد امام حسین)ع(

1. فرشته الهی  جبرئیل بر پیامبر نازل می شود و تولد امام حسین)ع( را به او تبریک و تهنیت می گوید.
2. جبرئیل از حضرت محمد تقاضا می کند که برای بخشیدن گناه دردائیل پیش خداوند شفاعت نماید. 

3. مناجات پیامبر با خداوند در حالی که قنداقه امام حسین را به سر دست گرفته برای بخشیدن گناه دردائیل و سرانجام بخشیدن 
گناه فرشته الهی. 

4. جبرئیل خبر شهادت امام حسین را در آینده به جدشان پیامبر گرامی می رساند. 
5. رضایت پیامبر از شهادت نوه اش امام حسین در آینده در مقابل شفاعت امتش در روز قیامت. 

6. آگاه شدن پیامبر به وسیله جبرئیل از سرنوشت خود، حضرت علی و حضرت فاطمه در زمان شهادت امام حسین.
7. گفتگوی پیامبر با حضرت علی در مورد شهادت امام حسین در آینده و رضایت حضرت امیر از شهادت فرزندش در مقابل شفاعت 

امت در روز قیامت.
8. حضرت محمد)ص( خداوند را به بزرگی یاد می کند و برای دوستداران و عزاداران امام حسین دعای خیر می نماید.

9. تعجب حضرت زهرا از جنبیدن خود به خود گهواره امام حسین و شنیدن صداهایی عجیب در خانه و سؤال او در این مورد از 
پدرش حضرت محمد)ص(.

10. گفتگوی پیامبر با حضرت فاطمه در مورد شهادت امام حسین در آینده و گرفتن رضایت حضرت زهرا از شهادت فرزندش.
11. گفتگوی پیامبر با جبرئیل در مورد ناپدید شدن ناگهانی امام حسین در گهواره.

12. گرفتن قنداقه امام حسین از جبرئیل توسط حضرت محمد)ص( و تحویل دادن آن به دخترش حضرت زهرا )س(.

نمونه ها و مثال هایی از جدول پنجم: 
1- تهنیت گفتن جبرئیل به پیامبر به خاطر تولد امام حسین)ع(:

جبرئیل:
سالم من به جناب تو یا رسول اهلل      ک��ه هستی از همه آیات ایزدی آگ��اه 
...برای تهنیت کردگار هر دو جهان       روانه کرده به سوی تو ای رسول جهان 

پیغمبر)ص(:
چه لطف و مکرمت و رحمت است ای جبریل        که کرده است به من کردگار رب جلیل 
ه���زار شک���ر به درگ���اه خ���الق کونین       عط�ا نموده به من نوگلی به نام حسین  

)همان،14( 
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2- تقاضای جبرئیل به پیامبر برای بخشیده شدن گناه 
دردائیل دیگر فرشته الهی نزد خداوند: 

جبرئیل: به خاک پای تو از روی عجز دردائیل
نموده است چنین عرض ای رسول جلیل

که پیش حق بنمائی شفاعت او را
که بخشد از کرم خود خیانت او را

به او دو بال نماید ز لطف خویش عطا
دهد دوباره اش اندر صف مالیک جا

پیغمبر: برو بیار حسین را ز خانه  ای سلمان
کنم شفیع به درگاه کردگار جهان

مگر به حرمت آن کردگار رّب جلیل
زلطف خویش ببخشد گناه دردائیل

)همان،15و14( 

3- حضرت محمد)ص( قنداقه امام حس��ین را بر سر 
دست می گیرد و برای بخشیده شدن گناه دردائیل دعا 

می نماید: 
پیغمبر: بزرگوار خدایا به حق این مولود

که داده ای به رسول خود ای خدای ودود
که بگذری ز کرم از گناه دردائیل

از این زیاده نباشد به درگه تو ذلیل
دهی دوباره به او بال ها رود به سما

کند میان صفوف فرشتگان مأوا
جبرئیل: شوم فدای تو ای اشرف بنی آدم

طفیل ذات تو گردیده خلق این عالم
ب�دان که از برکات حسین خدای جلیل

گذشته از سر تقصیر و جرم دردائیل
)همان،16و15( 

4- آگاه ش��دن پیامبر از ش��هادت امام حسین )ع( در 
آینده به وسیله جبرئیل:

پیغمبر: تو آمدی مرا شاد از وفا کردی
برادری تو نمودی نشاط ما کردی

پس از چراست)چه روست( که اندر خروش و افغانی
نظر به سوی حسین می کنی و گریانی

جبرئیل: همین حسین که توداری ز جان عزیزترش
ز راه لطف کنی گه به دوش و گه به برش

شود دمی که ز کین امتت ب�ه کرب و بال
ج�دا کنند سرش را به تیغ کین ز قفا

)همان،17( 

4- حض��رت محمد ب��ه جبرئیل رضایت خ��ود را از 
ش��هادت امام حسین اعالم می نماید در صورتی که در 

روز قیامت شافع امت شود:
جبرئیل: شود اگر چه حسینت شهید ای سرور

کند شفاعت امت به عرصه محشر
اگر شهید نگردد حسین به کرب و بال

به عاصیان که کند دستگیری ای موال
رفاه امت عاصی اگر بود منظور

به این معامله شو راضی از خدای غفور 
پیغمبر: رضا شدم که شود کشته با هزار محن

به شرط آن که شود عذرخواه امت من
)همان،18و17(

5- حضرت محمد)ص( به وسیله جبرئیل از سرنوشت 
خود، علی )ع( و حضرت فاطمه )س( در زمان شهادت 

امام حسین )ع( آگاه می شود:
پیغمبر: شود حسین چون شهید به کرب و بال

در آن زمان به کجایم از من ای امین خدا 
علی و فاطمه باشند آن زمان به جهان

شود چو کشته حسینم ز ظلم بی پایان
جبرئیل: در آن دمی که شود کشته نور چشم بتول

شما حیات ندارید ای جناب رسول
در آن زمان نبود مرتضی و نه زهرا

شود شهید حسین تو بی کس و تنها
)همان،18( 

6- حضرت محمد)ص( با حضرت علی)ع( در مورد 
شهادت امام حسین در آینده گفتگو می کند و رضایت 
حضرت امیر را از ش��هادت فرزندش در قبال شفاعت 
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امت در روز قیامت می گیرد: 
پیغمبر: ایا برادر با جان برابرم حیدر

ز کردگار چنین داده جبرئیل خبر
به راه امت عاصی حسین شهید شود

ز عمر خود به جهان زار و ناامید شود 
حضرت علی: ایا سراسر عالم مخاطب لوالک

شود شهید حسینم به راه ایزد پاک
اگر شفاعت امت کند به روز جزا

رضا شدم که شود کشته گروه دغا
)همان( 

7- ثن��ای خداوند به وس��یله پیامبر و دعای خیر برای 
دوستداران و عزاداران امام حسین )ع(: 

پیغمبر: کنم ثنای تو ای فرد قادر یکتا
که داده ای تو کلید شفاعتم فردا

چو راضیم به قضای حسین به کرب و بال
به دوستان حسین لطف و مرحمت فرما

هر آن که را بر او می شود ز روی وفا
زند لوای عزاداری اش در این دنیا

گناه او تو ببخشای از ره رحمت
روانه کن تو به همراه من سوی جنت

)همان،21( 

8- حض��رت فاطمه از جنبیدن خ��ود به خود گهواره 
امام حسین و شنیدن صداهای عجیب در خانه تعجب 
می کن��د و از پدرش پیامبر)ص( در این مورد س��ؤال 

می نماید: 
حضرت فاطمه: به فدای تو ایا بدر دو جا

این عجب بین که در این خانه صدا
می شود ظاهر و کس ناپیدا

مهر می جنبد و این است ندا
ان فی الجنه نهرا من لبن

لعلی و حسین و حسن
پیغمبر: تو مکن خوف برو گیر قرار

خواب راحت رو ایا دختر زار

جبرئیل است بدان خدمتکار
مهد طفل تو دهد حرکت و گوید بسیار

ان فی الجنه نهرامن لبن
لعلی و حسی�ن و حسن)همان،24و23( 
9- حضرت محمد)ص( با دخترش در مورد شهادت 
امام حسین در آینده صحبت می کند و رضایت حضرت 

فاطمه را از شهادت فرزندش می گیرد: 
حضرت فاطمه: مگر پدر ز برای حسین قرانی است

غمی و محنت ایام ناگهانی است
اگر رضای خداوند کردگار نبود

به این چنین ولدم در زمانه کار نبود
پیغمبر: چه گویمت به تو ای نور دیده افکار

که می کنند شهیدش جماعت کفار
سرش ز خنجر بیداد بر سنان گردد

حرمسراش اسیر مخالفان گردد
علی اکبر او پاره پاره گردانند

علی اصغر او را نشانه گردانند
دو دست حضرت عباس را جدا سازند

تنش ز سم ستوران چو توتیا سازند
حضرت فاطمه: اگر رضای خداوند کردگار نبود

به این چنین ولدم در زمانه کار نبود
پیغمبر: مخور تو غم که خدا می دهد به جّد حسین

کلید گنج شفاعت به خون بهای حسین
)همان،32 و31( 

10- حض��رت محم��د)ص( ب��ا جبرئی��ل در م��ورد 
ناپدید ش��دن ناگهانی امام حسین در گهواره صحبت 

می نماید:
پیغمبر: علیک هم به تو باد ای برادرم جبریل

سالم من به تو ای پیک کردگار جلیل
حسین من به کجا بود ای برادر جان

بیان نما به من ای پیک خالق سبحان
جبرئیل: ایا رسول خدا من عزیز فاطمه را

زگاهواره ببردم به سوی عرش ع�ال 
که تا کنند طوافش مالئک ملک���وت

ش���ود من�ور از آن شاه، عالم الهوت )همان،36 و35( 
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11- حضرت محمد)ص( قنداقه امام حسین را از جبرئیل می گیرد و آن را به حضرت فاطمه تحویل می دهد:
 پیغمب��ر)ص(: ای��ا رضی��ه مرضی��ه دخت��رم زهرا
س��فر ز  آم��ده  ب��از  س��فرت  ن��و  ک��ه   بی��ا 
مکن ت�����و گ��ریه حس��ین را بگی����ر ای زهرا

پی��دا دی��ده ات  ن��ور  ش��د  ک��ه  مب��اش   غمی��ن 
 ب��ه جاس��ت در ص��دف گاه��واره چ��ون گوه��ر
ک��ه آه ت��و ش��رر ا ف��روز ش��د ب��ه س��طح س��ما
)همان،38( 

جدول 6: ویژگی های مشترک شخصیت حضرت محمد)ص( در پنج نسخه مورد مطالعه

نام نسخه هاویژگی های مشترکردیف

پیشگویی پیامبر از سرنوشت خود و اهل بیتش در آینده 1
خبر آوردن جبرئیل بر پیغمبر...، وفات 
تولد حضرت  بیماری حسنین،  پیغمبر، 

زینب، تولد امام حسین 

2
مأموریت پیامبر برای رساندن خبر شهادت امام حسن و امام حسین در آینده 

به حضرت فاطمه 

بیماری  پیغمبر،  بر  جبرئیل  آوردن  خبر 
حسنین، تولد حضرت زینب،

تولد امام حسین 

شروع تعزیه با گفتگوی جبرئیل و حضرت محمد)ص(3
خبر آوردن جبرئیل بر پیغمبر...، وفات 

پیغمبر، تولد امام حسین 

آگاه شدن پیامبر از شهادت امام حسن و امام حسین در آینده به وسیله جبرئیل 4
پیغمبر...،  تولد  بر  خبر آوردن جبرئیل 

حضرت زینب، تولد امام حسین 

5
رضایت پیامبر از شهادت امام حسن و امام حسین در آینده در قبال بخشیده 

شدن گناهان مسلمانان 

پیغمبر...،  تولد  بر  خبر آوردن جبرئیل 
حضرت زینب، تولد امام حسین

6
مأموریت پیامبر برای رساندن خبر شهادت امام حسن و امام حسین در آینده 

به حضرت علی 

پیغمبر...،  تولد  بر  خبر آوردن جبرئیل 
حضرت زینب، تولد امام حسین

گرفتن رضایت حضرت علی از شهادت فرزندانش در آینده توسط پیامبر 7
پیغمبر...،  تولد  بر  خبر آوردن جبرئیل 

حضرت زینب، تولد امام حسین

گرفتن رضایت حضرت فاطمه از شهادت فرزندانش در آینده توسط پیامبر8
پیغمبر...،  تولد  بر  خبر آوردن جبرئیل 

حضرت زینب، تولد امام حسین

شروع تعزیه با مناجات و ثنای خداوند به وسیله حضرت محمد)ص( 9
حضرت  تولد  پیغمبر)ص(،  وفات 

زینب

10
اجازه پیامبر به حضرت فاطمه برای سوگواری بر شهادت امام حسن و امام 

حسین در آینده 

پیغمبر...،  تولد  بر  خبر آوردن جبرئیل 
حضرت زینب
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جدول 7: ویژگی های کلی شخصیت حضرت محمد)ص( در پنج نسخه مورد مطالعه

نام نسخه هاویژگی های کلی ردیف

1
ارتباط با وحی 

)نازل شدن جبرئیل و رساندن پیام های خداوند به حضرت محمد)ص(( 

خبر آوردن جبرئیل بر پیغمبر...
وفات پیغمبر)ص(
بیماری حسنین

تولد حضرت زینب
تولد امام حسین 

2
ارتباط با اهل بیت 

)گفتگوی پیامبر با حضرت علی، حضرت فاطمه، امام حسن، امام حسین و حضرت 
زینب( 

خبر آوردن جبرئیل بر پیغمبر...
وفات پیغمبر)ص(
بیماری حسنین

تولد حضرت زینب
تولد امام حسین 

3

ارتباط با مسلمانان
بخشیده  تقاضای  و  برای مسلمانان  دعا  از طریق  معنوی  ارتباط  یا  رو  )ارتباط رودر 
شدن گناه آن ها در روز قیامت حتی به قیمت شهید شدن عزیزانش )امام حسن و امام 

حسین( 

خبر آوردن جبرئیل بر پیغمبر...
وفات پیغمبر)ص(
بیماری حسنین

تولد حضرت زینب
تولد امام حسین

نتیجه گیری 
نویس��ندگان این مقاله پس از بررس��ی و مطالعه پنج تعزیه مورد نظر به این جمع بندی و نتیجه رس��یدند که: ارتباط 
حضرت محمد)ص( با وحی الهی، اهل بیت و مس��لمانان بس��یار کلیدی و بااهمیت اس��ت. حضرت محمد)ص( از 
طریق فرش��ته الهی)جبرئیل( پیام های خداوند را دریافت می کند و از اتفاقاتی که در آینده قرار است روی دهد آگاه 
می ش��ود. پیامبر)ص( تنها کسی اس��ت که دارای این قابلیت است و می تواند از طریق وحی پیام هایی را از خداوند 
دریافت و به اهل بیت و مسلمانان ابالغ نماید. در ادامه روابط حضرت محمد)ص(، با اهل بیتش )حضرت علی )ع(، 
حضرت فاطمه )س(، امام حس��ن )ع(، امام حسین )ع( و حضرت زینب )س(( در این مجالس بسیار چشمگیر و بارز 
اس��ت، به طوری که در جای جای صفحات این نس��خه ها به چشم می خورد. در این جا می توان نقش پیامبر)ص( را 
در رابطه با اهل بیت خود در پیش بردن تعزیه بسیار مهم و بجا دانست. کالم آخر این که در این نسخه ها که می توان 
آن را بازت��اب زندگی پیامبر)ص( در میان امت��ش )البته با توجه به در نظر گرفتن ذوق هنری و ادبی پدیدآورندگان 
نس��خه های تعزیه( دانس��ت ارتباط حضرت با مسلمانان یا رو در روس��ت یا معنوی؛ ارتباط معنوی به این صورت 
اس��ت که پیامبر)ص( از طریق دعا برای مس��لمانان و تقاضای بخشیده شدن گناهان امتش تا آن جا پیش می رود که 
حاضر می شود نوه هایش )امام حسن )ع( و امام حسین )ع(( در آینده شهید شوند به شرط آن که شافع و شفیع امت 

او در روز قیامت گردند.



56

فهرست منابع: 
- قرآن کریم

- اقبال )نامدار(،زهرا)1355(،جنگ شهادت، چاپ اول، تهران: انتشارات سروش

- بلوکباشی،علی)1390(، تعزیه خوانی )حدیث قدسی مصایب در نمایش آیینی(، چاپ دوم، تهران: انتشارات امیرکبیر

- بیضایی،بهرام)1355(، نمایش در ایران، تهران: چاپ کاویان

- چلکووسکی،پیترجی)1389(، تعزیه: آیین و نمایش در ایران، ترجمه داود حاتمی، چاپ دوم، تهران: انتشارات سمت

- ستاری،جالل)1387(، زمینه اجتماعی تعزیه و تئاتر در ایران، چاپ اول، تهران: مرکز

- ش��هیدی،عنایت اهلل)1380(، پژوهش��ی در تعزیه و تعزیه خوانی از آغ��از تا پایان دوره قاجاریه در تهران، چ��اپ اول، تهران: دفتر 

پژوهش های فرهنگی

- عاملی،عالمه س��ید جعفر مرتضی)1388(، س��یرت جاودانه )1(، ترجمه دکتر محمد س��پهری، چاپ پنجم، تهران: س��ازمان انتشارات 

پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی 

- عاشورپور،صادق)1389(، نمایش های ایرانی، جلد دوم –تعزیه، چاپ اول، تهران: انتشارات سوره مهر

- عمید،حسن)1386(، فرهنگ فارسی عمید، چاپ34، تهران: انتشارات امیرکبیر

- فتحعلی بیگی،ناصر بخت؛ داوود،محمدحسین)1378(، دفتر تعزیه )3(، چاپ اول، تهران: انتشارات نمایش

- فتحعلی بیگی،داود)1382(، دفتر تعزیه )7(، چاپ اول، تهران: انتشارات نمایش

- ناصربخت،محمدحسین)1386(، نقش پوشی در شبیه خوانی، چاپ دوم، تهران: انتشارات نمایش

- همایونی،صادق)1380(، تعزیه در ایران، چاپ دوم، شیراز: انتشارات نوید شیراز 


