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 چکیده

بای وی برای برپیاف  تدیدد در بمی ر ارکیا  جام ی  شاه، چیزی جز کوششدورا  پادشاب  ناصراددف 
قدر  و ناوذ آنا  در میا  توده مردم بود. نیست. فک  از موانع شاه برای رسید  ب  اف  امر، روحانیت و  

پرتدمل مهبی  در دربار، ضم  کسب اسمقالل دفن  بیدو    شاه س   کرد با برگزاری مراسمناصراددف 
وابسمگ  ب  علما، مشروعیت مهبی  تود را در بی  توده مردم حاظ کند. برای رسید  بی  افی  بید ، 

. در اف  مقادی ، موضیوا ابمییت تشیرفاا  میهبی  دربیار افداد ساتمار نوفن  در امور دفن  الزم بود
افم. تکی  دودیت فیس سیازهر کلییدی بیرای بر ساتمما  تکی  دودت بررس  کردهشاه را با تکی ناصراددف 

با ساتم  بنای تکی  دودت ن  بی  شییوهر م میاری   آمد. اوشمار م  شاه ب تودافسماف  مهبی  ناصراددف 
بیای میهبی  داری از م ماری غرب، نخسمی  گام را در گیهرگاه دگرگیون  آفی اسالم ، بلک  با ادگوبر

بار در تارفخ افرا ، ملزم ب  حضیور در ک  نمافندگا  سیاس  و اروپاف  برای نخسمی ای  گون برداشت؛ ب 
ه شیده حاد  در اف  بنا دفید وفژه تاندا  سلطنم  و زنا  دربار در  بای دفن  دربار شدند و جافگاهبرنام 

ای بیود کی  مراسیم بود ک  روحانیت در اف  ساتمما ، جافگاه تاص  نداشت و اف  تنها آفیی  میهبی  
 شد.بدو  وابسمگ  و نقش اصل  روحانیت برگزار م  

 شاه قاجار، ت زف ، تشرفاا  مهبی ، م ماری قاجاریدودت، ناصراددف تکی   :هاکلیدواژه
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 . مقدمه1
بای سلطنم  مهبی  در کنار کاخ و عمار  بار فس ساتمما   در دورا  قاجار، برای نخسمی 

بای مییهبی  در اسییالم، بلکیی  بیی  ساتممان  ن  ب  شیوهر م ماری سازهبم  گرفت؛ آ قرار م 
ای در سیس و ادگوی م ماری اروپاف ؛ مسئل ر مقاد ر حاضر اف  است ک  اف  بنا با چ  انگیزه 

سییما  سییاتم  شیید و چیی  پیامییدباف  در ب یید اجممییاع  و مییهبی  روزگییار حیاط کییاخ گل
شاه داشت. ناصراددف 

ک  در پندییاه ایگون ترف  پادشاه قاجارف  دانست؛ ب توا  تدددتواهشاه را م ناصراددف 
سییلطنت تییود، تاییییرا  بسیییاری در ارکییا  گونییاگو  جام یی  پدفیید آورد. گییرافش  سییال

شاه ب  نوگراف  و تمد  اروپاف ، نیازمند نزدفک  روابط افرا  و کشییوربای غربیی  ناصراددف 
با بییود. با و کنییار گهاشییم  سیینتبرای تسهیل اف  روند، نزدفس کرد  فربنگ  بود و تنها راه

شیید  از سیینت و مییهبب پشییمییان  حوال ، روحانیییت بییود کیی  ب تنها مانع در برابر اف  ت
بییا و کیی  دگرگون ای گونیی دانسییت؛ ب کییرد و مدرنیمیی  را بییا آفییی  اسییالم ناسییازگار م م 

بای اسالم در افرا  و از بی  بییرد  کرد  پاف شاه را در راسمای سست  بای ناصراددف نوگراف 
بر اف  نظر بود ک  نییوگراف ، ماییافر بییا آفییی  اسییالم   شاهدانسمند. ناصراددف مهبب تشیع م 

تنها زمینیی ر امییر نیی توا  دف  را نیز از پوسم ر سنم  تود بیییرو  کشییید. افیی   نیست و حم  م 
بسا سیب نزدفک  روابط افرا  با کشوربای اروپییاف  نیییز کند، چ تحقق مدرنیم  را فرابم م 

و مشروعیت تارج  او را تضمی  کند و سنت   شاهوتخت ناصراددف تواند تاجشود و م م 
پادشاب  افرا  پس از اسالم را، ک  بمواره در گرو مشروعیت مهبی  بییود، در بییم شییکند. 

دودت چ  بود؟ در اف  مقاد  س   دارفم علت و مابیییت و برافنییدبای میا ، نقش تکی دراف 
ند پرسش اصل  پاسییخ دبیییم شاه را بررس  کنیم و ب  چدودت در دورهر ناصراددف بنای تکی 

شییود؟ شاه ساتم  م ک  چرا بناف  مهبی  در میا  کاخ گلسما  و مرکز حکومت ناصراددف 
چنی  است، چرا در ای شد! و اگر  گیری چنی  افدهآفا سیاست کابش ناوذ علما سیب شکل

سییازه، شیییابت  کیی ای گونیی سیس م ماری آ  شابد کاربست ادگوبای غربیی  بسییمیم؟ ب 
بییاف  را شاه در اف  بنا چ  آرما تر، ناصراددف دی ب  بنابای اسالم  ندارد و از بم  مهمزفا

 کرد؟!دنیال م 



 

 

 فصلنامه تحقیقات فرهنگی ایران 
 

 
 

31 
تشریفات مذهبی دوره  

 شاه ... ناصرالدین 

 . پیشینه پژوهش2
بای بسیاری در مورد نییوا م مییاری و جانمییاف  دربارهر پیشین ر پژوبش بافد گات ک  بررس 

ندییام شییده اسییت، امییا دودت در کاخ گلسما  و نیز مراسم و شیییوهر برگییزاری آ  امحل تکی 
شمار اسییت. سیدعلیرضییا دودت و پیامدبای آ ، انگشتپژوبش دربارۀ اثرا  ساتت تکی 

دودت و کاربردبییای آ ب بیی  دالفییل سییاتت ای بییا عنییوا  هتکییی ( در مقاد 1390ابطح  )
دودت دانسم  و درواقع، دودت اشاره کرده است. وی، ت زف  را عامل اصل  ساتت تکی تکی 

( در 1393بای مهبی ، سیاس ، و اجمماع  آ  توج  نکرده است. مهدی گلدییا  )ب  جنی 
دودت را بای اجراشییده در تکییی دودت و مراسم مهبی  آ ب، برنامیی پژوبش  با عنوا  هتکی 

دودت، شییده دربییارۀ تکییی با و مطاد ا  اندامطورکل  بیشمر پژوبشبررس  کرده است. ب 
شییاه از ژوبش  دربارۀ دالفل سیاسیی  و ابییدا  ناصراددف حول محور ت زف  گشم  است و پ

 ساتت آ  و بمچنی ، تأثیر آ  بر مهبب و مراسم مهبی ، اندام نشده است. 
 

 دولت شاه از ساخت تکیهانگیزه ناصرالدین. 3

شاه، دو ددیییل اصییل  داشییت: نخسییت افنکیی   بای مهبی  دربار ناصراددف  شد  آفی  تشرفاات  
شاه در دورهر شهرفاری تود کوشش کرد، تأثیر روحانیییت را بییر دسییمگاه حکومییت و  ناصراددف  

جام   کممر کند. تشرفاا  مهبی  دربار در راسمای بمییی  سیاسییت عملیی  شیید و بیید  آ ،  
بییای  مهبی  روحییانیو  بیی  آفی    آفرفنش مشروعیت مهبی  داتل  و جلب تودهر مردم از مراسم 

کرد با اف  اقدام، از ناوذ روحانیت بر تودۀ مردم کاسم   شاه کوشش م  اددف  دفن  دربار بود. ناصر 
و درنمید ، تطرا  ناش  از کابش نقش روحانیت در دسمگاه دودت را نیییز کییابش دبیید؛ دوم  

شییاه  افنک  بازتورد ثرو  و امنیم  بود ک  درنمیدۀ س  دورهر پادشاب  قاجاربا، نصیب ناصراددف  
رسیید،  نظر م  ودیی  بیی   بای تشرفاات  بییاز گهاشییم  بییود در اجرای برنام   شده بود و دست او را 

شاه بیشمر در راسمای اجرای دو مراسم مهبی  عاشورا و تاسوعا شکل  تشرفاا  دربار ناصراددف  
عاشورا و تاسوعا    منظور اندام مراسم دودت، تنها ب  ک  ساتمما  مدر  تکی  ای  گون  گرفم  بود؛ ب  

بای محرم و صار در کنار کاخ سلطنم  ساتم  شده بود ک  مشروعیت داتل  و  ماه   بای و برنام  
 بمراه داشت. بای تارج  ب  داری پادشابا  شی   را در کنار تودنماف  سنت دف  
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تنها بر اب اد مهبی  و اعمقادی، بلکیی  شاه در تحوال ، ن شهامت و جسار  ناصراددف 
بییا و قواعیید اتالقیی  دفیی  اسییالم کیی  ار بود، زفرا آرما بر اندفش  و تاکر جام   نیز تأثیرگه

زفسم  بود و بییا آنچیی  شد، برپاف ر سادهدست روحانیو  در بدن ر جام   تزرفق و تروفج م ب 
گمییا ، تدمییال  شیید، تاییاو  داشییت. ب شاه دفده م مهبی  دربار ناصراددف   در مراسم

 بای اجییرای مراسییمود جلب کرد و بییر شیییوه آفین  دربار، کامیاب بم بود، زفرا توده را ب  ت
ک  تشییرفاا  ای  گون دفن ، چ  در زمان ر تود و چ  پس از اف  دوره، تأثیر بسزاف  داشت؛ ب 

آمیید. تدمییال  بیشییمر در اجییرای شییمار م بای بنیییادف  آ  ب مهبی ، فک  از رک   مراسم
 . آمدشمار م داری بیشمر ب مراسم، نشانۀ سرسپردگ  و دف 

 

 . مروری بر رابطۀ دین و دولت 4

جسمار دف  و دودت در کشمکش میا  علما و حاکما  بمییواره از میاحییم مهییم تییارفخ افییرا   
کیشییا  تییود را بیی  تقییوا  بوده است. تا پیش از تشکیل دودت صاوی، علمای شی   بمواره بم 

جسمند.  حکومت دوری م  ای از قدر  دنیوی و دسمگاه کردند و تود نیز تا اندازه ساارش م  
رفم  حاکمیییت را  بم کردند، اما روی اگرچ  بنا ب  مصلحت با برت  از زمامدارا  بمکاری م  

دانسییمند. بییا تشییکیل دودییت  تا زما  ظهور امام دوازدبم، نامشروا و بمراه با ظلم و سییمم م  
ت و جانشییین   وگوبا دربارۀ امامیی عنوا  دف  رسم  افرا ، گات صاوی و برگزفده شد  تشیع ب  

با برای ربیییری شییی یا  در زمییا   امام غافب ب  گامما  اصل  تیدفل شد. از بما  ابمدا، جدال 
)عج( آغاز شد، اما با سیاست شابا  صاوی، ک  تود را جانشی  امام شییی    مهدی غییت امام  

سییمند،  دان بای صوفیان  ب  ماهوم فرمییانرواف ، مرشیید کامییل م  سیب وارد شد  اندفش  و نیز ب  
بای عمل  انکار حقانیت حکومت ب  ض ف گرافید. گهشم  از آ ، تالش عادمییا  بییرای  نمید  

تأسیس و گسمرش نهادبای تود و نشر مهبب شی   در میییا  مییردم در مقیییاس گسییمرده، بیی   
بییای نهییادی  دحاظ پافگاه (. برچیی  عادمییا  بیی  48،  13۶9قدر  پادشاه وابسم  بییود )ادگییار،  

تر شد. ف  نظرف  ک  پیوندشا  با حکومت سودمند است، سست نیرومندتر شدند، ا 
کار آمد  قاجاربا، دورا  برزخ روحانیت شی   در افرا  بییود. دوره سقوط صاوف  تا روی

دور از تمییافز ب.ق( بیی 114811۶9با سیاست تسامح مهبی  و بمیسمگ  سیاس  نادرشاه )
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نادرشییاه بییا تصییر    ضیی ف نهییاددفن  میا  شی   و سن ، کارکرد روحانیییت شییی   رو بیی   
ازپیش نیازمند کرد و افیی  کییار بای موقوف ، درآمد عادما  را نیز مسدود، و آنا  را بیشزمی 

تییا  زنیید سیب شد ک  بخش  از علمییا بیی  عمیییا  در عییراق پنییاه بیرنیید. فرمییانرواف  کرفم
شی   لمای زودگهر و محدودی ب  ف ادیت عب.ق( گرچ  کوتاه بود، اما حیا    11۶31211)

 تا  دوباره دسمگاه محاکم شرا را ب  علما سپرد. بخشید و کرفم
با تشکیل دودت قاجارف ، پادشابا  قاجار تود را داعیا  دودت صاوی م رفیی  کردنیید. 

رو شییدند کیی  بیی در اجرای اف  مدعا با فس چادش بزرگ، ف ن  عدم مشروعیت مییهبی  رو
بهره بودنیید. درنمیدیی ، ند و حاکما  قاجار از آ  ب نیم  داشموای نصا گون شابا  صاوی ب 

محمدتا ، میییا  علمییا و انکار حقانیت دودت و مقام شاه، قو  بیشمری گرفت. در دورهر آقا
سیییب وضییع شخصیی  شییاه و امور دودت و سلطنت، پیوند افداد شد. میزا  افیی  ارتیییاط ب 

ب  میرزا محمدعل  بهیهان  شرافط حکومت او محدود بود. عالق  و ددیسمگ  آقامحمدتا   
 (. 241،  1380بسیار زفاد بود )بدافت،
شاه نمییود پیییدا کییرد و ددیییل آ ، تر در دورهر فمح ل رنگای کمگون اف  عدم حقانیت ب 

ج ار ندایی  بییود. شیییخ ج اییر، شاه توسط عادم نام  زمییا ، شیییختأفید سلطنت فمح ل 
شییاه تکلیییف بییا را بیی  فمح ل گ با روس شاه را نافب تود تواند و چندی ب د، جنفمح ل 

شییاه ددیل جواز مشروعیت، بییرای فمح ل (. پهفرفم  اف  تکلیف ب 49،  13۶9کرد )ادگار،  
حال، رتن ر روحانیو  دفگر بر روفدادبا فراوا  بود. عالقییۀ شییاه بیی  جلییب ناگزفر بود. بااف 

قاط یت آنا  را افییزافش رضافت علماف  چو  میرزا ابوادقاسم قم  و سیدمهدی بحراد لوم،  
بییای شاه درصدد تددفد دودت صاوی بود و  رابط ر نزدفس بییی  دودییت و گروه داد. فمح ل 

تر، دفانییت بییرای جلییب بیا  سادهعنوا  بخش  از اف  آرما ، ضرور  داشت. ب مهبی ، ب 
  افییرا  احمرام عام  سودمند فا حم  الزم بود. سر جا  ملکم نیز بر اف  نظر بود ک  پادشییابا

چیز ب  اقمدار سلطنت بیییش از علت افنک  بیچاند، ب بمیش  مالحظۀ ظابر شرف ت را کرده
(. 822،  1379دف  است، ضرر ندارد )ملکم، دانسم  رعیت ک  پادشاه ب 
شییاه، شییاه دانسییت، ودیی  ناصراددف توا  دنیادییۀ دودییت فمح ل دودت محمدشاه را م 

تنها درصدد احیای دودت صاوی نیییود، بلکیی  سیی    سیب داشم  روحیۀ تدددتواب ، نب 
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تر کند و با پشییمکار تییود، دودییت و با نزدفسکرد، حکومت و فربنگ افرا  را ب  اروپاف م 
ملم  مدرنیزه بمچو  کشوربای اروپاف  داشم  باشد؛ درنمید ، در پ  جلب رضافت بمییۀ 

دست آورده بودند، کییابش داد شاه ب رفم  قدرت  را ک  علما در دورهر فمح ل علما نیود و رفم 
و س   کرد تشنودی کشوربای اروپاف  و سارای تارج  را جافگزف  رضافت علما کنیید؛ 

درنمید ، وض یت اجمماع  علما دگرگو  شد. 
 

 شاه و استقالل مذهبیناصرالدین. 5

سییلطنت، بخییش شاه با سیاست جلوگیری از پیوند توده مردم و روحانیت بر ضد  ناصراددف 
بای زفییادی از وظییافف روحانیییت را بییر دوش دودییت گهاشییت؛ قضییاو ، آمییوزش جنییی 

شییاه حییول مهبی  ازجمل  مواردی بودند ک  تییا پیییش از دوره ناصراددف   داری، و مراسمدف 
 شییاه بییا بیید  جلییب تییوده مییردم در مراسییمچرتیدند. ناصراددف محورفت روحانیت م 

قدر  و جافگاه مهبی  علمییا را بیی  دربییار تییود بیییاورد، امییا   کوشید اندک  ازدرباری، م 
مهبب ن  ب  ماهوم سنم  آ ، بلک  با دفدی تدددتوابان ، در پ  شکسم  تابوباف  بییود کیی  

شییاه در تییالش بییود تییا بییا آمیید. ناصراددف شییمار م در میا  علمای آ  روزگار تط قرمز ب 
داری مردم پدفد آورد و با هبی  و شیوهر دف م  باف  در مراسمتشرفاا  مهبی  تود، نوآوری

وبرق و مممافز، تودۀ مردم را ب  تود جهب کند و تا اندازۀ زفادی نیز در پرزرق  اجرای مراسم
توان ، بییا تشییرفاا  و تدمالتیی  کیی  ای کیی  ت زفیی  و روضیی گونیی اف  امییر موفییق بییود؛ ب 

مقیودیییت بسیییاری فافییت بییا صییور  داده بییود، در میییا  مییردم شییاه در آ ناصراددف 
مییهبی  دربییار کشییاند.   سوی مراسمبای فراوان  را ب ( و گروه 9۶،  13۶8)اعممادادسلطن ،  

 بای دربار گرافش فافمند. سوی آفی تنها مردم، بلک  بخش زفادی از روحانیو  نیز ب ن 
ا و ای میییا  علمیی با، ب  مزاج علما توش نیامد و رقابت مییهبی داری تودهدگرگون  دف 

بای زفادی داشییت، بای دودم  شکل گرفت. اف  تشرفاا ، برای دودت، بزفن توا روض 
بزار تومییا  از ای ک  شاه، فرما  داد در تهرا  و شهربای دفگر افییرا ، زفییاده از پندییاهگون ب 

بای مردم کمسبود ک  نهورا  و  داری برسد. اف  بنگام   بای ت زف عی  مادیا ، ب  بزفن 
پرداتت، در بمۀ افرا ، چیییزی در نزدفییس بیی  دو بای ت زف  را م ش بزرگ  از بزفن نیز بخ
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کردند و فس کییرور تومییا  قنیید و چییای، کرور توما  در اف  دو ماه، مردم ب  ت زف  کمس م 
 (. 129،  13۶8گردفد )اعممادادسلطن ،  تنها در تهرا  مصر  م 

تر بییود و  تر، در رقابت با علما، کامیاب رده ددیل دسمرس  ب  منابع ماد  مسمقل و گسم شاه، ب  
ای برگییزار  حاصل آ ، آفرفنش مراسم مهبی  کاماًل منحصر ب  دربار بود ک  بییا تشییرفاا  وفییژه 

سادۀ محییرم نیییز تاییراتیی  افدییاد کییرد. از دوره  سنم  و چندف   شاه در مراسم شد. ناصراددف  م  
جز اف   ب  دبۀ نخست محرم منحصر بود و ب   سیدادشهدا   شاه، مراسم صاوف  تا زما  ناصراددف  
با از اول محییرم تییا دبیی  اول  شاه، اف  آفی  شد، اما در دورهر ناصراددف  دب ، مراسم  برگزار نم  

شد و بمۀ  توج  اف  است ک  در دب  اول محرم، دودت ت طیل م  صار ادام  پیدا کرد و نکمۀ قابل 
کردنیید )اعممادادسییلطن ،  دودت حضییور پیییدا م  رجال دودت برای اندام مراسییم بافیید در تکییی  

(. موضوا مرج یت دفن  و مدمهد جامع شرافط نیز از دفد شییاه بیییرو  نمانیید. او  134،  13۶8
تواند فشار زفادی را بر دودت او وارد کنیید. تیییزش  دانست ک  اف  ابرم قدرتمند م  توب  م  ب  

بییی ، کوشییش  دراف    نمونۀ اف  مدعا اسییت تنیاکو و منع کشید  توتو  با فموای میرزای شیرازی،  
شاه برای جلب بمکاری علمای موافق دودت و روحانیو  تراز دوم و بییهل و بخشییش  ناصراددف  

در روزگییار    مهبی  دربار، مشروعیت و مقیودیییت بخشیید   با، ب  اف  سیب بود ک  ب  مراسم ب  آ  
ی دفگر، جزئیی  از افمخییارا   با شاه، دعو  از علما برای پهفرش امام جم   و منصب فمح ل  

شییاه  شد، ود  در دورهر ناصراددف  شاه بود و درواقع، موبیم  بود ک  از سوی علما نصیب شاه م  
و با سیاست تض یف قدر  روحانیت، دعو  از علما برای منصب و امامییت جم یی ، درواقییع  

اشییم  مقییام  ترتیب، وسوسییۀ گم اف  شیید؛ بیی  عنافم  بود ک  از جانب شاه شییامل حییال آنییا  م  
با و سییخنران  در  جم یی  االسالم  برای نظار  بر محاکم شرا در شهربا و انمصییاب امام شیخ 

سییوی دسییمگاه مییهبی   ای بود ک  برت  از علما و روحییانیو  را ب  مراسم باشکوه دودت، انگیزه 
 نوفسد: ادملس سپهر م  دسا    کشاند شاه م  ناصراددف  

حاج  محمد مدمهد کاشان  ک  اجل علمای افیرا  اسیت و پسیر او،  ب.ق(    1271بم در اف  سال ) 
ادسیالم،  اددف  ک  ب  درج  اجمهاد ارتقا فافم ، ب د از مراج ت از زفار  بق   رضیوی علی  میرزا جالل 

سار دارادخالف  کرد و در قرف  نیاورا ، در سرای جناب صدراعظم فرود آمد و پادشاه اسیالم را شیر   
پناه بی  بازدفید او شیمافت و او را حشیمم  بیزرگ نهیاد و  عید غدفر، شابنشاه دف  حضور فافت و روز 

 (. 1283،  1377بمرابا  او را ب  تشرفاا  ملک  و عطای تسروان  ترسند داشت )سپهر،  
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توانسییمند بیی  کردنیید و م اف  علما، حقییوق و مواجییب تییوب  را از دربییار درفافییت م 
شمییان  دربار را داشم  باشند. شاه از علمییاف  کیی  بییا قضاو  و مشاغل دفگر نیز بپردازند و پ

بای علمییای دفگییر محافظییت و حمافییت شدند، در برابر بدوم و تهمتپیوند م دربار بم
کییرد، افییزود و از افیی  راه کوشییش م بر حمافت، قییدر  آنییا  را م ک  افزو کرد؛ چنا م 

د؛ اما حم  نام  از آنا  ک  بیی  دربییار علماف  ک  در دافرۀ دربار نیودند را نیز جهب دربار کن
شد. در مقابل، علمای مخادف دودت نیز بیکار نیودند و در رقابییت ممصل نیودند، برده نم 

کردنیید. مییال بییا شییاه، بییرای جییهب دودممییردا  و شییابزادگا  از بیییچ تالشیی  درفیی  نم 
 بار ب  حاکم قزوف  گات:محمدصادح برغان ، فس

  است ک  از سلطا  منصی  داری، پیس از عیزل، بمیۀ دهافیه در حییز  حکمران  و منصب تو تا وقم 
محض افنک  مانند شیما اعییا   ادحضور در نزد حضر  آفرفدگارند. ب  فقدا  است، ودیک  علما دائم 

افی  فسیطو  تیداف  اسیت و  نمافید کنید و ت ظیم و توقیر و تکرفم م  ما را دفدفد، ما را احمرام م  
(. ۶4،  13۶8ست )تنکابن ،  برتر از بم  دهافه ا 

 
 دولت . تکیه6

مردم ب  مراسم دربار، اجرای ت زف  را کارآمدتر دانسییت،  شاه در مسیر جهب تودهناصراددف 
براف ، جهابیت فس نمافش اروپاف  را داشت ک  بم چرتید و افزو زفرا بر محور علما نم 

شییوربای بیگانیی  فییادآور توانست مردم را جهب کنیید و بییم بییرای نمافنییدگا  سیاسیی  کم 
ت زف  را ب  دربار بیییاورد   رو، شاه تصمیم گرفت مراسمبای تئاتر اروپاف  باشد؛ ازاف نمافش

تا میا  مهبب و دربار او پیوند نیرومندی افداد شود و بمچنی ، بمواره سافۀ شییاه بییر افیی  
، 13۶2ر شد )سییرنا،  ت زف  در زفر چادربا برگزا   ترتیب، مراسماف چشمگیر باشد؛ ب   مراسم

(. اما شاه در سار تود ب  اروپا و تماشای تاالربای نمافش اروپافیا  ب  اندفشۀ برگزاری 1۶1
تر مراسم ت زف  افماد و تصمیم گرفت بناف  مییهبی ، بیی  شیییوه مییدر  بسییازد؛ برچ  باشکوه 

ز باشیید؛ شیید، مممییافدست علمییا برپییا م باف  ک  ب بای سنم  و تکی بناف  ک  با ساتمما 
ای بییزرگ و تا  م یرادممادس فرما  داد تا تکی عل ب.ق ب  دوست  1284بنابراف ، در سال  

شاه س   داشییت شییکوه و ناصراددف  دودت، در میا  ارگ سلطنم  بنا کندنام تکی مدهز، ب 
گر کند؛ اف  درحاد  بود بای آ  جلوه عظمت دربار تود را از طرفق اف  ساتمما  و نمافش
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بییزار تومییا    150بر  ب.ق، برای دودییت، چیییزی بییاد   1290دودت در سال  ک  ساتت تکی 
ن ، ؛ اعممادادسلط13-15،  1390؛ م یرادممادس،  287-293،  1349بزفن  داشت )ذکاء،  

دودت وجییود دارد؛ بای ممااوت  دربییارۀ انگیییزه و زمییا  سییاتت تکییی قول (. نقل88تا،  ب 
ژا  کادمییار بییر افیی  ج ار شییهری، و  گروب  از پژوبشگرا ، مانند مادام کارالسرنا، کرز ،  

ب.ق و دفیید    1290شاه، پس از نخسییمی  سییارش بیی  فرنییگ در سییال  نظرند ک  ناصراددف 
د هتماشاتانۀ ورو ب در افمادیا و هسییاتمما  کنسییر  روفییال آدیییر  تئاتربای نمافش  مانن

دودت را بییا اقمیییاس از سیییس بالب دند ، بر آ  شد ک  ب  م یرادممادس دسمور دبد ک  تکی 
، 1384؛ کادمییار، 541، 1378؛ شهری، 1۶1-179،  13۶2م ماری اروپاف  بسازد )سرنا،  

 (. 25،  13۶3ندامی ،  ؛ ب1۶0،  1382؛ اورسول، 434،  13۶9؛ کرز ،  103
ادلیی   پور، و عنافت اما گروه دفگری از پژوبشگرا ، ازجمل  بهییرام بیضییاف ، جمشییید ملییس 

با و برت  کاروانسرابا و تکافا،  دودت، برپافۀ طرح میدا  شهیدی بر اف  نظرند ک  ساتمما  تکی  
دودت،  با با ارائۀ اسناد و مدارک، بر اف  نظرند ک  م مییاری تکییی  آ    طراح  و ساتم  شده است 

  1290ب.ق آغییاز شیید و در سییال    1284اد ماره، در سال  پس از پافا  کار ساتمما  کاخ شمس 
ب.ق، ف ن  نخسمی  سار شاه ب  اروپییا،    1290ب.ق ب  پافا  رسید. درواقع، اف  کار پیش از سال  

(.  183،  1380؛ شییهیدی، 129، 13۶۶پور، ؛ ملییس 129، 1344اندام شده است )بیضییاف ، 
دودت و  (. بندییامی ، تکییی  ۶12،  1374بزار ناییر بییود )راونییدی،  دودت، بیسییت گندافش تکی  

 (. 28۶،  13۶3کند )بندامی ،  تئاتربای قدفم  فونا  تشیی  م  نمافش ت زف  را ب  آما  
قسییمت بیرونیی  آ    عظیم  بود  توج  آ ، بنای دحاظ وس ت و اب اد قابل اف  ساتمما ، ب  

ای  بییای وفییژه از آجر بود و داتل آ ، شکل فس سیرک وسیع را داشت ک  دورتادور آ ، جافگاه 
،  13۶2روی بم و در فس سطح بودند، ساتم  شده بییود )سییرنا،  بای گوناگو  ک  روب  با اندازه 

ید، تکی ، سقف و بییام  پافا  نرس ددیل مشکال  فن  ب  (. چو  کار بام و سقف اف  سازه ب  1۶2
شد و اف  تنها وج  مشییاب  بییا تئاتربییای  ترتیب، ت زف  زفر سقف باز اجرا م  اف  بم نداشت؛ ب  
شییاه در اروپییا  (. ازآنداکیی  ناصراددف  1۶2،  13۶2بییا بییود )سییرنا،  بییا و روم  باسمان  فونان  

نمش سییاتم   ای کیی  در دورا  سییلط تاالربای نمافش مسقف دفده بود، عالق  داشت کیی  تکییی  
شود، سقف و بام داشم  باشد و چو  از دست م مارا  افران  در افیی  مییورد کییاری سییاتم   م  
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نیود، از مهندسییا  اروپییاف  فییاری طلیییید. ادیمیی  مهندسییا  اروپییاف  نیییز اجییرای افیی  کییار را  
گاه بییرای افیی  بنییا سییقا  سییاتم  نشیید و تنهییا راه چییاره،  ناپهفر دانسمند و درنمید ، بیچ اندام 

(. 1۶3،  13۶2شد )سرنا،  ای سقف انداتم  م  دافره ادری بود ک  بر روی چند تیرآب  نیم چ 
 دولت، نماد تشریفات مذهبی دربار ناصری. تکیه1-6

شاه، تأثیرپهفری تییود را از بای سنم  افرانیا  بود، در دوره ناصراددف ت زف ، ک  فک  از آفی 
بییای مییهبی  اروپییا پیییدا کییرد. نخسییمی  بیشمری بییا آفی دنیای غرب نمافا  کرد و شیابت  

کارگیری آ  مانسمگ ، بیرو  آمد  اجرای مراسم مهبی  از دامنۀ ناوذ کشیشا  در اروپا و ب 
 زادگا  بود و اف  درست بما  راب  بود ک  ت زف  در سیر تکامل تود پیمییوددست ندیبب 

 با بود:بمانندی دفگر، در محل اجرای اف  آفی 
منظور مشیابده اجیرای نمیافش و نییز درنظیر  صحن  سکوی برجسم  و دوره نمود  آ  توسط مردم ب  

با کی  افیراد سرشیناس بیر روی آ  بی  تماشیای مراسییم  بنیدی گیرفم  مکیان  مرتایع بیر روی چوب 
انگیز ب  تکیی  محیل اجیرای ت زفی  دارد و نییز  پردازند، ازجمل  مواردی است ک  شیابم  شگات م  

توا  ب  آ  راه فافت و چیادر  اندازدار م  بای دست کزی و گرِد تکی ، ک  از دو طر  با پلکا  سکوی مر 
 (. 178تا،  دارندب )چلکوفسک ، ب  باف  ک  آ  را نگ  م  بزرگ و تیرک 

شییاه، مدییال  طلییب ناصراددف  گهرا  و تدمل ت زف  در عصر ناصری، با توج  ب  روحیۀ توش 
اف  روزگار، تاندا  سلطنم  نیز بمچو  مردم، ب  برگزاری چنییی     در   مامنم  برای شکوفاف  فافت 

بای اجممییاع  دفگییر،  بمراه مردم از الف  مناسک  پافیند بودند. شاه و زنا  حرم و دربارفا  دفگر، ب  
(.  70،  1387کردنیید )اشییر  و بنییوعزفزی،  دودت شییرکت م  طور مییداوم در ت زفیی  تکییی  بیی  

آ     فافت و بواتواب  تود را از ت زف  و مراسم دودت حضور م  کی  شاه در تمام مراسم ت ناصراددف  
ب.ق    1288شنی ، پییانزدبم محییرم  در شماره دوم تود ب  تارفخ پنج   روزنامه ایران داشت.  درف  نم  

 پردازد: داری سیدادشهدا م  نوفسد، پادشاه در افام محرم بیشمر ب  کار ت زف  م  
پیردازد. در  داری م  فرما گشم  و بی  دیوازم ت زفی  دودت تشرفف اقدس شابنشاب ، غادب افام ب  تکی  
دودت، ان یام و ادمایا   سرای بمیافون  و تکیی  و تدام ت زفت   روز بامم محرم، ب  برفس از ذاکرف  

 (. 15میهول و عنافت فرمودند )روزنام  افرا ، شماره  
بای اعلیی  و باف  در س  طیق  سییاتم  شییده بییود کیی  بییا قادیچیی در پیرامو  تکی ، غرف 

رفس چراغ آراسم  بودند. ببای رنگارنگ و جار و چهلبای ممماز و زری و مخملشالطاق 
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با را ب  بزفن  تود زفییور بای طیقۀ اول، مم لق ب  فک  از وزفرا  فا اشرا  بود ک  آ از غرف 
تناسب جاف  ک  داشت، از دوسییما  و آشیینافا ، بییر شییب دعییو  و پییهفراف  دادند و ب م 
فراتور دوسییم  (. وزفرا  و حکام والفا  و توانگرا  شهر، ب 27، 1340کردند )صدفق، م 

آمدند و بیشمر دعو  م نمابا با فراتوا  و ب ر حاکم فا رفاقت با وزفر، ب  اف  طاقبا پیشکا
تییر ای ک  از بم  بزرگ (. غرف 293،  1388شد )مسموف ،  با داده م اوقا ، نابار بم ب  آ 

؛ سییرنا، 29،  1340سییرا بییود )صییدفق،  تر بود، مخصییوش شییاه و حرم تر و مدللو افراشم 
کشیدند و بر غرف ، مم لییق بیی  فکیی  از زنیوری م بای فوقان ، پرده (. بر غرف 1۶4،  13۶2

نابییار بای تییود را کیی  از تییانواده اعیییا  بودنیید، بییرای با بم مهما بای شاه بود ک  آ ز 
بای وزفر (. تکی 293،  1388توردند )مسموف ،  کردند و نابار را در اندرو  م دعو  م 

کرد، ظییرو  و بلوربییای شد. دودت میاد  فراوان  ترج م و شاه با فرنماف  وفژه آراسم  م 
تورد و بییازفگرا  کیی  در نقییش عمییال و چشم م با ب قیمت تزانۀ سلطنم  بر فراز پاف گرا 

عل  پیییروز شیید، بودنیید حمیی  جییوابر سییلطنم  را )ادیمیی  تحییت فزفد، ف ن  کس  ک  بر آل
تصوش آمدند؛ ب کشور ب  تهرا  م   توانا  از تمام مناطقروض   زدندنظار ( بر تود م 

گرفمنیید توانا  کاشا  ک  شهر  فراوا  داشمند و برای بر جلس ، مزدبییای گییزا  م روض 
بییاف  شاه، دعییو  از فرنگ ترف  تاییر در دورهر ناصراددف برجسم (.  234،  13۶8)پوالک،  

د، زفرا بییاور بمگییان  بییر مهبی  را نداشمن از اف  دوره، حق پانهاد  ب  مراسم  بود ک  تا پیش
با ندس بسمند و ورودشا  ب  اف  مراسم، ناپاک توابیید بییود. افیی  روفییداد، اف  بود ک  آ 

ت؛ ارنست اورسل، جهانگرد بلژفک ، فکیی  بمراه داشبا را نیز ب تشم علما و مخادات آ 
با   اف  آفی تنها ببای اروپاف ، ن (. نمافندگا  دودت339،  1382از اف  افراد بود )اورسل،  

شد، با درنظر گرفم  م دودت برای حضور آ ای در تکی شدند، بلک  جافگاه وفژه دعو  م 
شیید )شیییل، نزاکم  شمرده م تر، اممناا از حضور در اف  مراسم، ددیل  بر ب و از بم  مهم

دودت واجییب شیید بای تکییی بای سیاسیی  در ت زفیی (. در آفنده، حضور بیئت۶8،  13۶8
باف  تکی  قرق بود و اشخاش تارج را ک  م مواًل در (. حم  شب240،  1839رابام،  )وفلی

بای کشییوربا کیی  در تهییرا  بودنیید، در دادنیید، امییا نمافنییدهنشسمند، راه نم سطح تکی  م 
(. 298،  1388آمدند و جای مخصوش داشمند )مسموف ،  نمابای بزرگ م طاق
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 های مذهبیتحوالت آییندولت و  . نقش تعزیه در تکیه2-6

بای فربنگ  تارفخ افرا  اسییت کیی  در فربنییگ تشیییع، نمافش مهبی  ت زف ، فک  از پدفده
تواند  اشیی ار در شود. چو  ابمیت بنرمندان عنوا  فک  از مراسم ماه محرم شناتم  م ب 

وان  تتوان ، ت زفیی باسییت، آ  را در قیییاس بییا روضیی ت زف ، بیش از اجرا و نمافش واق  
(. با روی کار آمد  دودت صاوی و رسییم  شیید  مییهبب 31،  1380گوفند )شهیدی،  م 

با و ممییو  مییهبی ، در توان ، بمراه بییا نمییافش و سییرودهشی   در افرا ، عزاداری و روض 
مراسم عزاداری در افرا  عصر صاوی، دالفل وفییژۀ سیاسیی    با مرسوم شدبا و حسینی تکی 

توان ، درحقیقیییت، تیییالش توان  و روضییی مقاتیییلداشیییت. حمافیییت صیییاوف  از 
رو، دودییت، توان  تلاا در ابییل سیینت بییود؛ ازافیی ای در برابر بنیاد فضافلمهبی یسیاس 

(. 57،  13۶8تشرفاا  و تدمال  بسیاری را برای مدادس عزاداری دحاظ کرد )بمافون ،  
مشروعیت مردمیی  بییا بای عاشورا و تاسوعای حسین  در دوره قاجار، برای کسب سوگواری

شد  و گسمرش بیشمری دنیال شد، در اف  دوره، طیقا  مممول جام   با برگزاری عزاداری 
با، در پ  کسب پاداش دنیوی و اتروی بودند، تا نام  نکییو نیییز بییرای تییود و ساتت تکی 

ری گیشاه، شابد شکل، اجرای ت زف  بود. در دورهر فمح ل باق  بگهارند. فک  از اف  مراسم
ای ک  بمۀ طیقا  و اصنا  اجمماع  در گون مهبی  بسمیم؛ ب یت زف  برپافۀ سن  حماس 

کردند و ساتت تکافییای ثابییت و مییدو  سییاتم  تهی  و تدارک مراسم عزاداری مشارکت م 
با در جنگ و فربنگ شهاد ، ازجمل  تأثیرا  ت زف  بود )اسییکندرنژاد ای از ت زف مدموع 

 (. 115،  1394و تاک ،  
وجود آمد ک  دربردارندۀ تییدوف  ممییو  در دورهر محمدشاه، تاییرات  در برگزاری ت زف  ب 

بای درام بییود؛ بمچنییی ، در افیی  دوره، شییابد آغییاز وسیلۀ نخسمی  چاپ سیینگ ت زف  ب 
رقابت شابزادگا  و ندیا در برپاف  تکی  و مراسم عییزاداری و نیییز شییرکت گسییمردۀ زنییا  در 

توان ، حییاج ترف  مشوق و بان  ت زف بسمیم )بما (. در اف  دوره، بزرگ مدامع ماه محرم  
کندمیرزا آقاس ، صدراعظم است ک  برساد  تکیۀ بزرگ  در کنار تان  تود بنا م 

بییا، تحییت تییأثیر شییاه پییس از سییار بیی  اروپییا و بازدفیید از اجییرای نمافشناصراددف 
، نمییافش ت زفیی  را بیی  شییکل و سیییاق بای اروپاف  قرار گرفت و تصییمیم گرفییتنمافشنام 
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افیی  تشییرفاا  و   بای اروپاف  درآورد و شکوه و عظمت ت زف  را دوچنییدا  کنییدنمافشنام 
کوب در فادداشم  دربارۀ ت زف  ماه محییرم ت لقا ، تا آندا گسمرده بود ک  عیدادحسی  زرف 

صییر  درآمیید شییکل نمافشیینامۀ تئییاتری شییاه، ت زفیی  ب نوفسیید، در دوره ناصراددف م 
توان  نیز وسیلۀ اظهار تدمل و شکوه و (. نمافش مهبی  فا شیی 314،  1337کوب،  )زرف 

(. 400،  1387تانۀ دودم  نیز در کار نمافش وارد شیید )شییمیم،  جالل سلطنم  شد و نقاره
با و اجرای موسیق ، تود دالفل  برای مخادات فقهییا بییا ت زفیی  شیید )محدییوب، بمۀ اف 

کردند و م مقد بودنیید در ک  علما غادیًا در مدادس ت زف  شرکت نم ای  ون گ(؛ ب 8،  1377
شود. آنا  مردم و نزدفکا  تود را نیز از دفیید  ت زفیی  منییع ت زف ، وقافع تارفخ  تحرفف م 

صییراحت ( از مدمهییدا  تییراز اول، ب 1231کردند، ود  میییرزا ابوادقاسییم قمیی  )ممییوف   م 
ای، تیال شاه را برای برگزاری مراسییم ت زفیی  آسییوده و تا اندازه  برگزاری ت زف  را جافز شمرد 

وفژه در سا  ک  پیداست، پس از صاوف  ممییداول شیید، در دورۀ قاجییار، بیی ت زف  ک  آ   کرد 
 (. 103،  1384شاه، راه پخمگ  را پیمود )محقق،  زما  ناصراددف 

عییزاداری و   در اواتر عهیید ناصییری، تدمییل و تاییرفح نمییافش مییهبی ، بیییش از جنیییۀ
باف  ماننیید هدرلادصیید ب و ت زفییۀ امیرتیمییور و با و داسییما سوگواری آ  شد و حم  قص 

ت زفۀ حضر  فوسف و عروس  دتمر قرفش، ک  بیچ ارتیاط  با واق ۀ کییربال نداشییت، در 
صور  فس صن ت و بنر تییاش ساما ، نمافش مهبی  ب اف  بنر نمافش  وارد شد و بدف 

ماف  و اجرا ( و در روند تکامل  تود در دورهر ناصری، ازنظر ب 400،  1387درآمد )شمیم،  
صییور  نمافشیی  آفینیی  و ملیی  درآمیید )بمییافون ، تر شد و درنمید ، ب تر و جهابنیز غن 
ای داده شیید و توان  ابمیییت وفییژه شاه ب  ت زفیی (. در دورهر پادشاب  ناصراددف 71،  13۶8

ای ک  افیی  دورا  را هعصییر گون تر شد؛ ب مافش، تکمیلتر و وسافل ننمافش ت زف ، طوالن 
انیید. حمافییت شییاه و دربییار از اجییرای نمییافش ت زفیی  و سیاسییت طالف  ت زفیی ب نییام نهاده

کرد اسییمیداد را در دیییاس تشییرفاا  در اجییرای ت زفیی  و نوع  س   م شاه ک  ب ناصراددف 
بای اعمقییادی، بر جنییی ، افزو بیت، در جهت اذبا  عموم  جام   حاظ کندعالق  ب  ابل

بییای مییردم بییود شاه و جلییب دلای برای نشا  داد  جالل و شکوه سلطنت ناصراددف بهان 
 (. 240،  13۶9)ادگار،  
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گسمرش و رواج ت زف  در میا  توده مردم و ددیسمگ  شدفد آنا  ب  افیی  نمییافش آفینیی  و 
اف  گروه بییا نشییا  داد  عالقیی  بیی    مهبی ، دسماوفز مناسی  برای شاه و اعیا  و اشرا  بود. 

با، در پ  جلب توج ، عالق ، و احمرام مییردم و گون  عزاداریتوان  و مشارکت در اف ت زف 
بمچنی ، تثییت مقییام و جافگییاه سیاسیی  و اجممییاع  تییود در جام یی  بودنیید )فییرانکلی ، 

کیی  ای ونیی گشیید؛ ب (. تمام مراسم ت زف  بییا تشییرفاا  تاصیی  برگییزار م 74-۶9،  13۶9
شییدند، در اثنییای نمییافش بییا پییهفراف  دودت م ای وارد تکییی با با نظم وفژه با و گروه دسم 

(. ۶8،  13۶9شیید )فییرانکلی ،  پیوسم  با چای و قهوه و قلیا ، رفع تسییمگ  تماشییاگرا  م 
تمییام عهده داشمند و در  چیا  در بنگام اجرای ت زف ، وظیاۀ نوازندگ  را ب براف ، نقارهافزو 

(. اف  نکم  را بم بافیید فییادآوری کییرد 341،  1333ماندند )تادق ،  مد  ت زف  در تکی  م 
دوسییم  و شییاه بیی  عیییش و عشر  شاه و ناصراددف سیب توج  فمح ل ک  در عصر قاجار ب 

رواج مراسم روض  و ت زف  و عالقۀ اعیا  و اشرا  و رجییال دربییاری بیی  افیی  تشییرفاا ، و 
 وفژه تواننییدگ ، رواج و رونییق فافییت  قرار داد  آ ، بنر موسیق ، بیی اسیاب تدمل و تان
ای شد و بر شب با تشرفاا  و مراسم وفییژه بای دب  اول محرم اجرا م ت زف  در تمام شب

 نوفسد:ب.ق م   1288تارفخ پندم محرم  تود ب   79بمراه بود. هروزنام  افرا ب در شماره 
دودت و تلیو  صیندوقخان  در حضیور بمیافو   روز را در تکیی   سیاد  ده در اف  افیام عاشیورا، بم  

 (. 79آورند )روزنام  افرا ، شماره  نمافند و شیی  بیرو  م  توان  م  روض  
 نوفسد:ب.ق نیز م  1289تود ب  تارفخ فکشنی ، چهاردبم محرم    80در شماره 

پناه تلدادل  ملکی   اسالم   در اف  چند روز افام عاشورا، در حضور میارک سرکار اعلیحضر  شابنشاه 
با را از روز چهارم تا روز عاشورا در عمار   داری و سوگواری برپا بود. شب و سلطان ، مدادس ت زف  

م رو  ب  صندوقخان  ک  در اف  اوقا  موافق دسموراد مل عالءاددود ، تیازه عمیار  شیده اسیت و  
جیا  سیلطنم   از بلورتانی  و چین  شافسم  بر نوا پهفراف  و بر قسم مدلس است و باکمال زفنت 

با و اجیزای شییی ، از تیالا و  توا  شد. روز نهم، جمییع روضی  آرافش داده بودند، شیی  توانده م  
 شدند. مند م  ان اما  ملوکان  بهره 

آورد و بییر شییکوه سییلطنت وی بای سرگرم  شاه را فرابم م بر افنک  زمین ت زف ، افزو 
گیری ت زفیی  بمراه داشت. شهیدی، درباره بم یلیاات  را نیز ب افزود، مقاصد سیاس  و تم 

شییمارد، تحییول کمیی ، کیایی ، و در اف  دوره، س  تحول عمده را در اف  گونۀ نمافشیی  برم 
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فکیی  از دالفییل   دگرگونی اجتمااا ی(. وی در کماب  10۶-109،  1380اجمماع  )شهیدی،  
  در برتییورد بییا مییهبب و علمییای پشمییان  شابا  قاجار از ت زفیی  را روش سیاسیی  افشییا

رو، داند ک  بمواره س   داشمند تود را پشمییا  مهبب شی   نشا  دبند؛ ازافیی مهبی  م 
سیین  مییهبی ، درواقییع بییرای جییهب وکوشش شابا  قاجار برای نشا  داد  عالق  ب  آداب

شکوه و تشرفاا  مدییادس ت زفییۀ   حمافت مهبی  و درنمید ، تأفید و توجی  سلطنمشا  بود
چنی  مراسم نهاد و مردم  ک  اف شاه، وی را در تحت سیطره ی اسالم پناب  م ناصراددف 

بیییت اش، پیییرو ابلنشسییمند، شییاه را بییا بمییۀ سییمم و تودکییامگ نظاره م سوگواری را بیی 
ه داشییت. در نیییود فافمند ک  در توسل ب  ائم  و ازجمل  امام شهید، با افشا  اشمراک عقیدم 

کییرد تییا رادفو و تلوفزفو ، مدادس ت زف ، مدال مامنم  را برای دسمگاه حکومم  فرابم م 
کمس نمافش سرسپردگ  ب  اسالم، جافگاه سیاسیی  و اجممییاع  تییود را تیلییی  و اسییموار ب 

ف  اد ابییدشاه از افنک  دتمر تود را ب  عقد حاج میییرزا زف شس، انگیزۀ ناصراددف ب   کنند
( چیییزی جییز 5۶، 1387جم یی  تهییرا  درآورد )اشییر  و بنییوعزفزی، ظهیراالسییالم، امام

کیی  بییا اسمحکام اقمدار سیاس  نیوده است؛ چیرگ  مطلق  شاه و دسمگاه سییلطنم ، بنگام 
توانست اقمدار شییاه را بیی  آمیخت، م قدر  و ناوذ بسیار قشر مهبییا  در اف  روزگار درم 

ددیل شییرافط جام یی  و شاه، جانشییینانش بیی ند. پس از مرگ ناصراددف باالترف  جافگاه برسا
داری کننیید. از افیی  دودت ت زف شاه در تکی روفدادبای مشروط  نموانسمند مانند ناصراددف 

افیی  سییازه، در   شد  از تشرفاا  آ  کاسم  شییدبنگام، ت زف  دچار افول و تنزل گردفد و ب 
 ، ساتمما  بانس مل  احداث شیید. امییروزه از افیی  بنییای جای آدورهر پهلوی تخرفب، و ب 

جای مانده است. باف  ب توانست میراث بنر م ماری افرا  باشد، تنها عکسبنری ک  م 
نمید  افنک  عملکرد شاه برای رجال، سرمشق شد. شابزاده و دربارفا  بم از شاه پیروی 

بای بای سرمحل ک  پیشییمربا ت زفیی کم تکی کم  انداتمندم راه  توان  ب کردند و ت زف م 
دحاظ نسخ  و تدمل، از بزرگا  پیروی کرده و برفس تواندند، ب عامیان  قدفم  تود را م 

کم تدمییل و شییکوه را در افیی  عییزاداری وارد کردنیید؛ وب  فراتور تواناف  ابل محییل، بیییش
اش بیییش از توان  تدمییل و سییرگرم اه، ت زفیی شک  در پافا  سلطنت ناصراددف ای  گون ب 

توان  را اسیییاب (. توانگرا  و ربیرا  مملکت، روض 288،  1388عزاداری شد )مسموف ،  
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کییید بییر نمییافش شییکوه و  تودنماف  و تدمل قرار دادند و رقابم  بم بی  آنا  افداد شیید. تأ
 ود. روشن  نمافا  بعظمت پادشاب  و قدر  او در اجرای اف  مراسم ب 

ای از قدر  و شکوه حکومت  تر اف  مراسم را نشان  شاه، برگزاری برچ  باشکوه ناصراددف  
دحاظ مهبی ، برای او پافگاه اسییمواری  آورد؛ امری ک  در درجۀ نخست، ب  شمار م  توفش ب  

دحاظ تییارفخ ، گسییمرش  کییرد. ابمیییت دفگییر افیی  دوره بیی  را در میا  تییوده مییردم فییرابم م  
بار بیی   شییاه در درازنییای شییهرفاری تییود، سیی  ادمللیی  بییود. ناصراددف  یاطا  بی  روزافزو  ارت 

 کشوربای غرب  سار کرد و گردشگرا  و جهانگردا  فراوان  را ب  دربار تود راه داد. 
کنده از شگام  بود. اندام امییور مییهبی  و  جام ۀ افرا ، برای اف  گردشگرا  تارج ، آ

ای موردعالقییۀ افیی  جهییانگردا  بییود کیی  گییاب  بیییش از ببای دفن ، از حوزهبرگزاری آفی 
ای تییوا  گاییت، بیییچ سییارنام بای دفگر ب  آ  توج  داشمند. با توج  ب  افیی  نکمیی  م زمین 

بییای شییده باشیید، ودیی  نییام  از آفی ب یید دربییاره افییرا  نوشم نیست کیی  از دوره صییاوف  ب 
مای عزاداری و تکامل آرام و طیی یی  سوگواری مردم در ماه محرم در آ  برده نشده باشد. سی

توان  ب  مدادس ت زفۀ باشکوه در تکافییای بییزرگ، در افیی  آثییار نمافییا  اسییت آ  از روض 
شاه، باوربییای مییهبی  بای مهبی  ناصراددف (. در نمیدۀ سیاست201،  13۶8)بمافون ،  

تییوا  گاییت، رفمیی  م بمبای ظابری آ  افزوده شد. رویدر جام   کابش فافت و ب  نشان 
شیامگ  ب  جنیۀ ظابری دف  در افیی  دوره بسیییار زفییاد شیید و افیی ، نشییانۀ کییابش شییوق و 

شاه ب  شکوه و جالل و تشرفاا ، ب  طیقۀ بای ناصراددف حرار  مهبی  نیود، بلک  گرافش
 دست نیز تسری پیدا کرد؛ رقابت شدفدی میا  ممموال  جام   بییرای برگییزاری مراسییمپافی 

بضاعت ب  اسییمااده از تشییرفاا  چنییی  مراسییم  جود آمد و نیز گرافش مردم ب ومهبی  ب 
بییر شییاه، افزو مییهبی  ناصراددف   (. مراسییم31۶،  1388شد  افزافش فافت )مسموف ،  ب 

وگهاربای وی بییود. ای سرگرم ، مانند شکار و گشییتنمودی از فر و شکوه شهرفاری، گون 
ای کیی  در پافییا  دورهر گونیی یت و حکومت را زفاد کرد؛ ب اف  امر تنها فاصلۀ بی  طیق  روحان

باف  اندامییید کیی  در آفنییده، با بیی  نییزاا و شییورش شاه، اف  ناسییازگاریسلطنت ناصراددف 
ساز جنیش مشروط  شد. زمین 
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 گیریبحث و نتیجه. 7

گسییمردۀ سیاسیی  و توا  دورهر تاییرا  و نییوگراف  دانسییت. روابییط  شاه را م دورۀ ناصراددف 
تداری با دنیای غرب و گرافش شاه ب  نییوگراف  سیییب شیید کیی  افییرا  در افیی  دوره، شییابد 

بای بنیادف ، گسمرش بای فراوان  در بمۀ ارکا  جام   باشد؛ فک  از اف  دگرگون دگرگون 
 شاه بود. شاه برای جلب توده مردم و برت  از علما و نیییزتشرفاا  مهبی  دربار ناصراددف 

دودت را رو، فرما  ساتت بنای تکی مشروعیت تارج ، ب  اف  تدمال  نیاز داشت؛ ازاف 
توا  نخسمی  ساتمما  مهبی  بیی  شیییوه م مییاری اروپییاف  در دودت را م صادر کرد. تکی 

بای تییارفخ اسییت، بلکیی  بییا تنها در شیوۀ م ماری جییزو نخسییمی تارفخ افرا  دانست ک  ن 
بار در افییرا  و برگزاری ت زف ، روفدادبای بسیاری را بییرای نخسییمی   ف ادیت تود در مراسم
ازاف  از نظییر علمییا ندییس ک  تا پیییشبا ییتنها توانست پای تارج رقم زد. تکیۀ دودت، ن 

تری نسیت ب  علمییا بسا زنا  دربار را از جافگاه وفژه مهبی  باز کند، چ   یی را ب  مراسمبودند
مییهبی  فییرابم کنیید؛   ، توانست زمینۀ اسییمقالل شییاه را در مراسییمبرتوردار کرد و بمچنی 

کردنیید. بمچنییی ، دودت افاییا م تکییی  کیی  علمییا، کممییرف  نقییش را در مراسییمای گونیی ب 
بای تود توانست میا  روحانیت شکا  افداد کند و برت  شاه با بهل و بخششناصراددف 

توانسییمند بیی  جافگییاه و کیی  تنهییا علمییای دربییار م ی  اگون از آنا  را ب  دربار وابسم  کرد؛ ب 
تنها در دوره تشرفاا  مهبی  دربار ناصییری، نیی   منصب برسند و حقوق ثابت داشم  باشند

کیی  گسییمرۀ تدمییال  و جای گهاشییت؛ چنا تود، بلک  تا امییروز نیییز تییأثیرا  تییود را بیی 
بای اد  سیییب صییر  بزفنیی تشرفاا ، نشانۀ اراد  بیشمر ممود  ب  ائم  اطهار شد و برسیی 

شد. بای مخملف تهرا  و افرا  برای برگزاری مراسم محرم م گزا  در قسمت
توا  نادفده گرفت. دودت در رسید  شاه ب  ابدافش و جهب توده مردم را نم نقش تکی 

دودت با قرار گرفم  در کنار ارگ سلطنم  از مصونیت برتوردار بود و در زفر سییاف  افیی  تکی 
ت توانست رتدادبای بسیاری را در تارفخ افرا  رقم بزنیید. سییاتت بنییاف  مییهبی  بیی  امنی

بای اد ماره کیی  نمییاد سییاتمما زاف  مهبی  در جوار شییمسشیوۀ اروپاف  برای مشروعیت
حییال کیی  در سییودای فییر و کرد کیی  درعی شاه را آشکار م اروپا بود، تنها روحی  ناصراددف 

بما  ادل  داشت و اف   نگاب  نیز ب  مقام سلطان  در ردای ظل  شکوه سالطی  اروپاف  بود،
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گییاه نموانسییت از آ  ربییاف  شد  وجود داشییت و بیچک  در تمام دورا  وی ب تناقض  بود  
سادگ  پادشییاب  با و میا  برگزاری جش  پنداهک  در گیرودار اف  دوگانگ ای  گون فابد؛ ب 

با  اسییالم  بیی  زفییار  شییاه عیییداد ظیم رفییت و تود ب  شیوۀ اروپییاف ، بیی  شیییوۀ پادشییا
بیی  شییاه کیی  سییاتم  بییود، دودت قمل رسید و در بما  تکی دست فس رعیت ب میا ، ب دراف 

ازآ  دفگییر کیی  پییسشهید ملقب شیید و واپسییی  مراسییم باشییکوه را در آندییا رقییم زد. چنا 
فرما  رضییاتا  بیی   دودت ب  آ  جالل و شکوه دوره ناصییری بازنگشییت و در پافییا  نیییزتکی 

 تخرفب شد. 
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 منابع 
، 12،  دولت و کاربردهاا  نن  فصالنامه ناتا تااری تکیه(.  1390فر، احمد )علیرضا؛ کامران ابطح ، سید
80-۶3. 

تارفخ  افیرا  عصیر قاجیار در یتیأثیر عوامیل اجمماع (.  1394)  تاک ، محمدرضیاو  نژاد، غزل؛  اسکندری
.109-120، 10، مطالعات تطبیقی هنر مجله   شکوفاف  ت زف  عهد ناصری

 ترابی سیهیال ممرجم:  طبقات اجتما ی دولت و انقالب در ایران(. 1387بنوعزفزی، عل  )و اشر ، احمد؛  
تهرا : نیلوفر.

جا. ب  کوشش افرج افشار( تهرا : ب    ؛ اول جلد  )   چهل نال تاری  ایران .   ( 13۶2)   تا  اعممادادسلطن ، محمدحس  

 )تصحیح: افرج افشار؛ جلد اول(. تهرا : انمشارا  اساطیر   الماثر واآلثار (.  13۶8تا  ) اعممادادسلطن ، محمدحس  

)تصحیح عیدادحسیی  نیواف  و میرباشیم محیدث(.   البلدانمرنت.  (13۶8)تا   اعممادادسلطن ، محمدحس 
انمشارا  دانشگاه تهرا  تهرا 

پژوبشگاه علوم انسان  و   تهرا   .اصار س یدی(عل   :)ممرجمنفرنامه قفقاز و ایران  .  (1382)اورسل، ارنست  
مطاد ا  فربنگ 

جاوفدا  تهرا  .محمدحسی  کردبچ ( مترجم:) ایران و ایرانیان (.13۶3) دبلیوج بندامی ، اس

 کاوفا  تهرا نامه  : با شصت تصویر و طرح و یک واژه نمایش در ایران(.1344)بیضاف ، بهرام 

 تهیرا  .کیکیاووس جهانیداری( ممیرجم:)والک؛ایران و ایرانیاان نافرنامه  ا(.  13۶8)  پوالک، فیاکوب ادوارد 
انمشارا  توارزم 

علمی  اسالمی  تهرا  .العلماءقصص(. 13۶8) سلیما تنکابن ، محمدب 

 تهیرا   .محمدمحسی  جاوفیدا (ممیرجم:  )  تعزیه نمایش و نیایش در ایاران(.  137۶)  چلکوفسک ، پمر، ج 
گ انمشارا  علم  فربن

جاب  تهرا  (.جلد اول) نرگذشت مونیقی ایران(. 133) ادل تادق ، روح

 (. تارفخچ  ارگ سلطنم  تهرا  و کاخ گلسما . تهرا : سایرا .1395ذکاء، فحی  )

امیرکییر تهرا  (.4جلد) تاری  اجتما ی ایران(. 1374) راوندی، مرتض 

.310-314(، 4)9، مجله نتا تعزیه ماه محرم ٔ  یادداشتی درباره   (.1337) کوب، عیدادحسی زرف 

 کییانار(. تهیرا بی  ابممیام جمشیید  ؛  3و1جلید  )  تاری  قاجاریاه؛  التواری نان (.  1377)سپهر، محمدتق   
انمشارا  اساطیر

http://ensani.ir/file/download/article/20120329153038-5057-24.pdf
http://ensani.ir/file/download/article/20120329153038-5057-24.pdf
http://mth.aui.ac.ir/article-1-210-fa.html
http://mth.aui.ac.ir/article-1-210-fa.html
http://opac.nlai.ir/opac-prod/search/briefListSearch.do?command=FULL_VIEW&id=1080031&pageStatus=0&sortKeyValue1=sortkey_title&sortKeyValue2=sortkey_author
http://opac.nlai.ir/opac-prod/search/briefListSearch.do?command=FULL_VIEW&id=1080031&pageStatus=0&sortKeyValue1=sortkey_title&sortKeyValue2=sortkey_author
http://opac.nlai.ir/opac-prod/search/briefListSearch.do?command=FULL_VIEW&id=539155&pageStatus=0&sortKeyValue1=sortkey_title&sortKeyValue2=sortkey_author
http://opac.nlai.ir/opac-prod/bibliographic/1234849
http://opac.nlai.ir/opac-prod/bibliographic/1234849
http://opac.nlai.ir/opac-prod/search/briefListSearch.do?command=FULL_VIEW&id=568165&pageStatus=0&sortKeyValue1=sortkey_title&sortKeyValue2=sortkey_author
http://opac.nlai.ir/opac-prod/search/briefListSearch.do?command=FULL_VIEW&id=568165&pageStatus=0&sortKeyValue1=sortkey_title&sortKeyValue2=sortkey_author
http://opac.nlai.ir/opac-prod/search/briefListSearch.do?command=FULL_VIEW&id=568165&pageStatus=0&sortKeyValue1=sortkey_title&sortKeyValue2=sortkey_author
http://opac.nlai.ir/opac-prod/search/briefListSearch.do?command=FULL_VIEW&id=697310&pageStatus=0&sortKeyValue1=sortkey_title&sortKeyValue2=sortkey_author
http://opac.nlai.ir/opac-prod/search/briefListSearch.do?command=FULL_VIEW&id=697310&pageStatus=0&sortKeyValue1=sortkey_title&sortKeyValue2=sortkey_author
http://opac.nlai.ir/opac-prod/search/briefListSearch.do?command=FULL_VIEW&id=697310&pageStatus=0&sortKeyValue1=sortkey_title&sortKeyValue2=sortkey_author
http://opac.nlai.ir/opac-prod/search/briefListSearch.do?command=FULL_VIEW&id=697310&pageStatus=0&sortKeyValue1=sortkey_title&sortKeyValue2=sortkey_author
http://opac.nlai.ir/opac-prod/search/briefListSearch.do?command=FULL_VIEW&id=518982&pageStatus=0&sortKeyValue1=&sortKeyValue2=
http://opac.nlai.ir/opac-prod/search/briefListSearch.do?command=FULL_VIEW&id=518982&pageStatus=0&sortKeyValue1=&sortKeyValue2=
http://opac.nlai.ir/opac-prod/bibliographic/860385
http://opac.nlai.ir/opac-prod/bibliographic/860385
http://opac.nlai.ir/opac-prod/bibliographic/573034
http://opac.nlai.ir/opac-prod/bibliographic/573034
http://opac.nlai.ir/opac-prod/bibliographic/573034
http://opac.nlai.ir/opac-prod/bibliographic/573034
http://opac.nlai.ir/opac-prod/search/briefListSearch.do?command=FULL_VIEW&id=741462&pageStatus=0&sortKeyValue1=sortkey_title&sortKeyValue2=sortkey_author
http://opac.nlai.ir/opac-prod/search/briefListSearch.do?command=FULL_VIEW&id=741462&pageStatus=0&sortKeyValue1=sortkey_title&sortKeyValue2=sortkey_author
http://opac.nlai.ir/opac-prod/search/briefListSearch.do?command=FULL_VIEW&id=2150091&pageStatus=0&sortKeyValue1=sortkey_title&sortKeyValue2=sortkey_author
http://opac.nlai.ir/opac-prod/search/briefListSearch.do?command=FULL_VIEW&id=2150091&pageStatus=0&sortKeyValue1=sortkey_title&sortKeyValue2=sortkey_author
http://opac.nlai.ir/opac-prod/search/briefListSearch.do?command=FULL_VIEW&id=2150091&pageStatus=0&sortKeyValue1=sortkey_title&sortKeyValue2=sortkey_author
http://opac.nlai.ir/opac-prod/search/briefListSearch.do?command=FULL_VIEW&id=534871&pageStatus=0&sortKeyValue1=sortkey_title&sortKeyValue2=sortkey_author
http://opac.nlai.ir/opac-prod/search/briefListSearch.do?command=FULL_VIEW&id=534871&pageStatus=0&sortKeyValue1=sortkey_title&sortKeyValue2=sortkey_author
http://opac.nlai.ir/opac-prod/bibliographic/4561557
http://opac.nlai.ir/opac-prod/bibliographic/908115
http://opac.nlai.ir/opac-prod/bibliographic/908115
http://ensani.ir/file/download/article/20120514080541-6081-614.pdf
http://opac.nlai.ir/opac-prod/search/briefListSearch.do?command=FULL_VIEW&id=512113&pageStatus=0&sortKeyValue1=sortkey_title&sortKeyValue2=sortkey_author
http://opac.nlai.ir/opac-prod/search/briefListSearch.do?command=FULL_VIEW&id=512113&pageStatus=0&sortKeyValue1=sortkey_title&sortKeyValue2=sortkey_author
http://opac.nlai.ir/opac-prod/search/briefListSearch.do?command=FULL_VIEW&id=512113&pageStatus=0&sortKeyValue1=sortkey_title&sortKeyValue2=sortkey_author
http://opac.nlai.ir/opac-prod/search/briefListSearch.do?command=FULL_VIEW&id=512113&pageStatus=0&sortKeyValue1=sortkey_title&sortKeyValue2=sortkey_author
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زوار  تهرا   . اصار س یدی( عل  ممرجم: )   ها در ایران و نئیا ها  ندم ؛ نفرنامه مادام کارالنرنا (.  13۶2)   سرنا، کارال 

بهزاد تهرا  قرن نیزدهم و نیمه اول قرن چهاردهم ایران در دوره نلطنت قاجار(. 1387) اصارشمیم، عل 

تدما  فربنگ  رسا تهرا  (.جلد پندم) تاری  اجتما ی تهران در قرن نیزدهم(. 1387) هری، ج ارش

بای فربنگ نشر پژوبش تهرا  خوانی ژوهشی در تعزیه و تعزیه(. 1380) اد شهیدی، عنافت

نشر نو حسی  ابوترابیا ( تهرا  :)ممرجمخاطرات لید  شیل (. 13۶8مری دئونورا )شیل، 

شیرکت  تهیرا  (.جلید اول) خاطراتی از نرگذشت دکتر  یسای دادی ؛ یادگار  مر(. 1340)  صدفق، عیس 
سهام  طیع کماب

وحید سهراب امیری( تهرا ممرجم: ) ده نفرنامه(. 13۶9) فرانکلی ، وفلیام

ر علمنش )ترجم  عیاس اقیال آشمیان ( تهرا نه نال در دربار ایران. فوورف ، ژوآنس 

و   نئایا  تعزیاه  ،چلوونکی  در  یتر  اقامه تعزیه، اطال اتی مقدماتی برا   ژوهش جامع.  (1384)کادمار، ژا   
انمشارا  علم  فربنگ  داوود حاتم ( تهرا ممرجم: ) نمایش در ایران

ل  جمهوری کمابخان  م تهرا  (جلد اول، دوم و سوم) روزنامه ایران(. 1374کمابخان  مل  جمهوری اسالم  )
اسالم  افرا 

  اانمشیار غالم ل  وحید مازندران ( تهیرا ؛ ممرجم: 1جلد) ایران و قضیه ایران(. 13۶9) کرز ، جرج ناتیل
علم  فربنگ 

 تهیرا   ابوادقاسیم سیری(ممیرجم:  )دیا و دولت در ایران، نقش  المان در دوره  قاجاار(.  13۶9)  ادگار، حامد
 انمشارا  توس

هاا   لاوم دولت و مرانم مذهبی نن  فصلنامه  ژوهشتکیه(.  1393افشار رضائ ، سپیده )و  گلدا ، مهدی؛  
 .105-122(، 1)۶، تاریتی

انمشیارا   تهیرا   .ها  نمایشی نن در تعزیاهتأثیر تئاتر ارو ایی و نفوذ روش(.  1377)محدوب، محمدج ار  
علم  فربنگ 

با وگوی تمد  ادملل  گات مرکز بی    تهرا    تأنیس دارالفنون  لوم محضه از نغاز دفویه تا  (.  1384)   محقق، مهدی 

زوار  تهرا    (. 2و 1جلد  )   زندگانی ما یا تاری  اجتما ی و ادار  دوره قاجاریه   شرح (.  1388) مسموف ، عیدادل   

 . تهرا : نشر تارفخ. رجال  صر نادر (. 1388م یرادممادس، دوسم ل  )

جهاد دانشگاب  تهرا  خوانی و تعزیهنیر تحول مضامیا در شبیه(. 13۶۶) پور، جمشیدملس

افسو  تهرا  (.جلد دوم؛ میرزا اسماعیل حیر   ممرجم:) تاری  کامل ایران(. 1379)ملکم، جا  

http://opac.nlai.ir/opac-prod/search/briefListSearch.do?command=FULL_VIEW&id=862655&pageStatus=0&sortKeyValue1=sortkey_title&sortKeyValue2=sortkey_author
http://opac.nlai.ir/opac-prod/search/briefListSearch.do?command=FULL_VIEW&id=862655&pageStatus=0&sortKeyValue1=sortkey_title&sortKeyValue2=sortkey_author
http://opac.nlai.ir/opac-prod/search/briefListSearch.do?command=FULL_VIEW&id=3411718&pageStatus=0&sortKeyValue1=sortkey_title&sortKeyValue2=sortkey_author
http://opac.nlai.ir/opac-prod/search/briefListSearch.do?command=FULL_VIEW&id=3411718&pageStatus=0&sortKeyValue1=sortkey_title&sortKeyValue2=sortkey_author
http://opac.nlai.ir/opac-prod/search/briefListSearch.do?command=FULL_VIEW&id=592203&pageStatus=0&sortKeyValue1=sortkey_title&sortKeyValue2=sortkey_author
http://opac.nlai.ir/opac-prod/search/briefListSearch.do?command=FULL_VIEW&id=592203&pageStatus=0&sortKeyValue1=sortkey_title&sortKeyValue2=sortkey_author
http://opac.nlai.ir/opac-prod/search/briefListSearch.do?command=FULL_VIEW&id=591518&pageStatus=0&sortKeyValue1=sortkey_title&sortKeyValue2=sortkey_author
http://opac.nlai.ir/opac-prod/search/briefListSearch.do?command=FULL_VIEW&id=591518&pageStatus=0&sortKeyValue1=sortkey_title&sortKeyValue2=sortkey_author
http://opac.nlai.ir/opac-prod/search/briefListSearch.do?command=FULL_VIEW&id=550207&pageStatus=0&sortKeyValue1=sortkey_title&sortKeyValue2=sortkey_author
http://opac.nlai.ir/opac-prod/search/briefListSearch.do?command=FULL_VIEW&id=550207&pageStatus=0&sortKeyValue1=sortkey_title&sortKeyValue2=sortkey_author
http://opac.nlai.ir/opac-prod/search/briefListSearch.do?command=FULL_VIEW&id=858251&pageStatus=0&sortKeyValue1=sortkey_title&sortKeyValue2=sortkey_author
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تشریفات مذهبی دوره  

 شاه ... ناصرالدین 

اساطیر   تهرا    . کیانار( ب  تصحیح جمشید  ؛  8جلد )   الصفا  نادر  تاری  روضه (.  1380)   تا  بدافت، رضاقل  

نوفد شیراز تعزیه در ایران(. 1368) بمافون ، صادق
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