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  چكيده

شـکل   يه تا حـدود یصفوة ، در دوریخیسر گذاشتن مراحل تار  ه پس از پشتین تعزییآ
پادشـاهان  ة د. تالش گستردیقاجار به اوج تکامل خود رسة افت و در دوریخود را  یاصل

ه رشد ک یلکثر افتاد به شؤمآیین  نیامل اک، در رشد و تیمراسم مذهب يقاجار در برگزار
ن شـاه بـه   یتوجـه ناصـرالد  ین دوره به باالترین حد خود رسید. ا ه دریتعز یفکیو  یمک

ـ ا ين سلسله بود. بازتـاب برگـزار  یر پادشاهان ایش از سایب یش مذهبین نمایا ياجرا  نی
ن پژوهش است. تالش شـده اسـت بـا    یموضوع این دوره، ا يها در سفرنامه یمذهبآیین 
دیـدگاه و نگـرش   قاجـار،  ة تا دورقبل هاي  ه از دورهیتعزآیین  به تکامل یخیتار ینگاه

بر اساس آثار به جا مانـده از آنهـا    ین مراسم مذهبیا يبه برگزار يان دربار ناصریخارج
  شود. یبررس
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  مقدمه
ه در یـ ارآمـدن آل بو ک يع پس از رویتش یو مراسم مذهبها  نییامل آکو ت يریگ لکروند ش

ان با ین میران برگزار شد. در ایان مردم ایش در میم و بک يصفوة بغداد شروع شد و تا دور
 يتـر  امـل کل کش یآنها، مراسم مذهب یعیشهاي  شیگرایۀ و در ساها  خاندان یت برخیحما

ـ اپیـدا کـرد. در   ه تـداوم  یدولـت صـفو   يریگ لکن روند تا شیافت. ای یم ر و ییـ تغ، ن دورهی
، از ده شدیشکها  حوزه یرات به تمامییتغپدید آمد و ران یاۀ جامعدر  یقیعم اریتحوالت بس
و  يریـ گیپ يتـر  يجده به گون یو شعائر مذهبشد شور ک یمذهب رسمیع، تشجمله اینکه 

 ،ر و تحـوالت ییـ قاجـار عـالوه بـر تغ   ۀ مدن سلسل ارآک ين دوره و تا رویاجرا شد. پس از ا
مختلـف   يهـا  د بر علـت شـد تـا حـوزه    یز مزین یالملل نیران، تحوالت بیدر داخل ا یدرون

 يشـورها کشوند. گسـترش ارتبـاط بـا     یدچار دگرگونین تحوالت، ز به فراخور ایاجتماع ن
ز یـ زمان ن شورها قرار داد و همکگر یمردم دة د و مشاهدیران را در معرض دیاۀ گر، جامعید

آنچـه  ة از خـود دربـار   يآثارین حوزه، و در اشده گر ید يها نیسرزم یران راهیاز ا يافراد
 یـک تحرموجـب   یگونـاگون هـاي   یـل گذاشتند. اهداف و تما يبر جایده بودند، ده و شنید

علت مسافرت آنها به ایران بود  یگاه تجارت و بازرگانشد؛  میران یسفر به ا يان برایخارج
هاي  حوزهین، ا وجود. با یاسیس يها زهیهم انگ یر آفاق و انفس و گاهیاحت و سیو گاه س

آنهـا   يبـرا  يو اقتصـاد  ی، فرهنگـ ی، اجتماعیاسیسهاي  هاعم از حوزیران، اۀ مختلف جامع
ان یرانیا یو اجتماع یشد. تفاوت فرهنگ می یق و بررسیتحق يبرا یار مناسبیموضوعات بس

ن امـر  یایافت.  می آنها جلوه ینییو آ یو مذهب یاجتماع يگر کشورها در رفتارهایبا مردم د
ن توجـه در آثـار آنهـا    یـ کرد. بازتاب ا میان را به خود معطوف یتوجه خارجۀ اول، در درج

ات یـ بـه جزئ همچنین آنهـا  داشت.  یآنها را در پ یرت و شگفتیابراز ح و بعضاًنمود یافت 
بـا فرهنـگ و آداب و    یو آنجا که تفاوت و شباهتپرداخته ان یرانیآداب و رسوم و فرهنگ ا

و هـا   پرداختنـد و شـباهت   مـی شـتر آن  یبـه شـرح ب  یافتنـد،   میان یرانیان ایرسوم خود در م
  شد. میان یبها  تفاوت

 ،ت داشـت یـ ان اهمیـ ار مهم که پرداختن بـه آن از جانـب خارج  یبس يها از عرصهیکی 
 یاصـل  يمجـر ین، خدا در زمة ندیان بود. پادشاه به عنوان نمایرانیا ینیو د یاعتقادات مذهب

ـ اتـر   هرچـه باشـکوه   ين عامل، برگزاریبود و ا یو مذهب ینیمراسم دو ها  ني آییبرگزار ن ی



  ۱۰۹ ن شاهيسان دربار ناصرالدينو ه در آثار سفرنامهين تعزييآ يبر اجرا ينگرش

گـر   جلـوه هـا   ن برنامـه یـ ز در ایـ مردم نۀ عام یمذهبهاي  گرایشرا به همراه داشت. ها  نییآ
د و همـراه بـا   یـ جد ییفضـا یی بود، ها ن اعتقادات و تالشیکه محصول چن ییشد. فضا می

بـه   یمسافران خارج یکیگردشگران بود. نزد احان ویس يفراوان براهاي  یب و شگفتیعجا
ک یـ داد تا از نزد میبه آنها  یار مناسبیفرصت بسین کشور، اقامت خود در ا یران طیدربار ا

ف یتوصـ را تماشا و تجربـه کننـد.   ان یرانیا یمذهبـ  یمراسم مل يو همراه با پادشاه برگزار
نـان  یافته اسـت. ا یخاص  يا لوهان جیدر آثار خارج يه در دربار ناصریمراسم تعز يبرگزار

ده و یـ د یـک آن را از نزد يتوانستند برگزار یمعلت ن یو به همبوده شاه ة ژیاغلب مهمان و
  ات آن بپردازند.یبه نگارش جزئ

  تييه: لفظ، معنا و ماهيتعز
، يه در لفـظ، عـزادار  یـ خورد. تعز میبه چشم » هیتعز«ژة وا يان لفظ و معنایم یارتباط اندک

در امـا  کنـد،   مـی ر درا در ذهـن متبـا   يزیاز دست رفتن عز ينشستن برا و در غم يسوگوار
توانـد   ینمـ  یو بـه طـور کلـ    کـه اساسـاً  شـود   گفته مـی  یمذهب ینییآبه برگزاري اصطالح 

  1.ز باشدیبخش ن يآور و شاد ممکن است خنده یگاهحتی و  ن باشدیاندوهگ
است و گذشتگان ادبود یبه  يم عزادارپاداشتن مراسي و برسوگوار يه در لغت به معنایتعز

ـ  یو مذهب ینییش آینما یدر اصطالح به نوع کـربال و شـهادت امامـان و    ۀ بر اساس واقع
  2شود. می انه اطالقیو عام يریو اساط یخیتارهاي  و داستانها  و قصه یگر مذهبیع دیوقا

 شـود.  مـی برقـرار   یقیشـعر و موسـ   یعنیان ارکان آن، یم یقیارتباط عمیه، تعز يدر برگزار
 ،شد میسروده  يدر قالب مثنویافت. در آغاز،  یادب يا هیپایه با استفاده از شعر و نظم، تعز«

در  یقیان شعر و موسـ یوند میپ 3»ز در آن به کار گرفته شد.یبند ن عیبعدها مسمط و ترج یول
 شـود.  مـی ه قلمـداد  یـ تعز یاز ارکان اساسـ  یژگین ویباالست که ا يا ه به اندازهیتعز ياجرا

ة ویدر شـ باشد، ها  ش واقعهیش از آنکه در روش اجرا و نمایب یخوان هیت و ارزش تعزیاهم«
و حرکت در  یقیسه رکن کالم، موس 4»هاست. ان درست واقعهیاشعار و بۀ خواندن هنرمندان

 ،هیـ در تعز یشـ یبـا حرکـات نما   یقیار دارند. کاربرد زبان، شعر و موسیت بسین اجرا اهمیا
دار و موزون اسـت. البتـه    وزنیه، د. کالم در تعزنفه را بر عهده دارین نقش و وظیتر برجسته

ن و یغمگ يوندی، پیقیوند کالم و موسیشود که پ میه باعث یک تعزیبار و تراژ ت اندوهیماه
کـه موضـوع آنهـا شـرح     » هـا  واقعه«ا ی یاصلهاي  هیتعز ، بخصوصها هیاندوهناك باشد. تعز
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ا یـ ک یـ تراژ يا نـه یزمۀ شـهادت اسـت،   ان واقعـ یـ سـاز کـربال و ب   قهرمانان حماسهب یمصا
جهـان بـه    یشـ یات نمایـ در ادب یکـ یتراژ  را از آثار برجسـته  هاتوان آن می ز دارند ویانگ حزن

  ر و شر است.یان خیجاودان م يا مبارزهي، وندین پیچنیۀ درونما 5شمار آورد.
ـ ا پایآن به نفـع اشـق  ۀ جیزند و نتیر و شر در ستیخ ایا یا و اولیاشق يرویدو نیه، در تعز ان ی

ـ ، جناح اولیو مذهب یو فلسف يآن از نظر معنو یبرنده واقع یولیرد، پذ می ا هسـتند. در  ی
ـ ت اولی، در مظلومیخود را در زندگهاي  تیاز مظلوم یبازتابینجاست که تماشاگر، ا ا در ی

  6ند.یب میا یمقابل اشق

  يخينگاه تار
در سـت.  یمشـخص ن  یه بـه روشـن  یـ ق مراسم تعزیو دق یگاه اصلی، پایتبارشناختبه لحاظ 

. تصور شده اسـت آن  يران باستان برایا یو مذهب یملهاي  نییدر آ یگاهیپا، ها هیغالب نظر
هـاي   واره شیآداب و شـعائر و نمـا   ین مراسـم از برخـ  یـ ا یشینماۀ نیرود که زم میاحتمال 

ه یـ شـه و ما یو امثال آنهـا ر  ایرج کینو  سیاووشنند سوگ مایان قبل از اسالم، رانیا یجمع
کهـن  هـاي   جامعـه  يریو اسـاط  ینییآهاي  و جشنوارهها  جشن ید هم بعضیگرفته باشد. شا

ـ یگـ ۀ مانند حماسـ یران، غرب ا ل آن ین و تشـک یس، تمـوز و عشـتار در تکـو   یلگمش، آدون
  7ر نبوده باشد.یثأت یب

دارنـد و   یه همخـوان یچند با تعز یاز جهات یرانیا) در سنت ي(تراژد زیانگ غم يدو ماجرا
انه کـه از  یمهاي  سده رانِیمتعلق به ا يران، اثریادگار زر، یاند. اول یپوشان اس و همیقابل ق

ـ پارتة شـه در دور یر ان به جا مانده و احتمـاالً یروزگار ساسان سـوگ  ، ان داشـت. و دوم ی
ادگـار  ینه در  یرا در سنن ماقبل اسالم هیبا تعز ين همانندیتر کینزدین همه، اوش. با ایس

  8د.ید دیبا» اوشیسوگ س« يران بلکه در تراژدیزر
شـده اسـت،   گفتـه  ران یا یه در دوران باستانیتعز يکه برا ییها گاهیو پاها  رغم سرچشمهبه 

بیشـتر  سـت.  یان نیـ نما یران بـه روشـن  یدر ا یاسالمة افتن آن در دوریت یگسترش و رسم
بودنـد   ین گروهـ یاول» نیتواب«که اتفاق نظر دارند ه یمحرم و تعزهاي  يعزادارنگاران  عیوقا

ه قـرار  یـ تعز ياجـرا  يمبنـا  را اشاعه دادنـد کـه بعـداً    ییها يقه عزاداریق طر65که در سال 
ون یو شـ  يبـه زار  نیک روز بـر سـر مـزار حسـ    یـ ک شـب و  ی ين گروه برایا 9گرفت.

ـ با توجه بـه زمـان خـود،     ين عزاداریکننده در ا پرداختند. تعداد افراد شرکت ر بـوده  یـ نظ یب
 يدن به مراسم عـزادار یت بخشیرسم يبراها  ن تالشینظرها اولاگرچه غالب اظهار 10است.
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ن مراسم قبل از یا يرسد که برگزار می اما به نظردانند،  میه یبو آلة را در دور نیامام حس
کوتـاه   یمـدت زمـان   ي، برایعباسۀ فیخل، مأموندر دوران « داشته است. ز سابقهیزمان ناین 
ش از هر یآنچه ب یگونه مراسم مذهب نیا ياجرابراي  11»محرم رواج داشت. يعزادار ياجرا
 يامر؛ بوده استآیین  نیا يبرگزاردر خصوص موضع حاکمان ر بوده، رگذایثأت يگریامر د

گر شد. پـس از   جلوه ییها نیین آیچن يبرگزارة ، درباریعباسۀ فی، خلمتوکلکه در برخورد 
و  نیاو نه تنها دستور داد مـزار امـام حسـ   ممنوع کرد. را  یشینما يمون، متوکل عزادارأم

اد شـده بـه کشـتزار    یـ بلکه به فرمان او تمام منـاطق  یب کنند، ر منازل اطراف آن را تخریسا
  12ل شد.یتبد

از جانـب   يسـوگوار  یرسـم  يبرگـزار  يبراها  ن تالشیرسد اول یبه نظر مبه هر حال، 
ه، یـ بو  آلهـاي شـیعی    شیل گرفته باشد. گـرا که شیبو ، از زمان آلیاسالمة ومت در دورکح
خـود را   یمـذهب  کمراسم و مناسـ تر  د تا به صورت آزادانهکر يارین دوره یان را در ایعیش

ی ت را در سـطح عمـوم  یق تعز 352ه در سال کش از آنیسال پ یک معزالدوله«انجام دهند. 
امبر یـ و ستمگران به خاندان پ معاویهلعن در سر در مسجد، ها  هیبا نصب اعالمبرقرار سازد، 
ت یاو در جهـت رسـم   يهـا  تکـ در بغـداد حر  معزالدولـه پس از اقدامات  13»را آغاز نمود.

در شـهر بغـداد بـه     352در ماه محرم سال  يافت. وی يشتریع تداوم بیتشآیین  دن بهیبخش
اه به عالمـت  یسۀ مردم جامکرده و ل یو تعطبسته سبه را کن کو اماها  ناکمردم دستور داد د

ه از قبـل  کـ ن روز یـ ان در ایعینـد. شـ  یبگردند و بگر یعلبن   نیو در سوگ حسپوشیده عزا 
دن آب یرده، از نوشـ کبرپا ها  مهیخها  تمام گذاشتند. در بازار سنگي بودند، ن روزیمنتظر چن

شـان  یپر يمـو داشتند؛ آنهـا بـا    یسهمحزن و اندوه،  ن مراسمِیدر ازنان نیز امتناع نمودند. 
و ه زد یش مـ یخـو ۀ نیو بر سر و سـ ه در شهر راه افتادك داده، اه و جامه چایس يرده و روک

 يهـا  نیـی ست آغـازگر انجـام مراسـم و آ   یبا می ه رایبو آلیب، ن ترتیبه ا 14دند.کرندبه آغاز 
ه در آغـاز هـم   یتعز يرسد فرم و محتوا یدانست. به نظر نم یع به صورت رسمیتش یمذهب
قبل پشت سـر گذاشـته و   هاي  را در دوره یلماکت يه روندکبلي بوده باشد، ل امروزکبه ش

عبـارت بـود از چنـد    یـه در آغـاز،   تعز« درآمده اسـت.  يل امروزکبه ش يبعدهاي  در دوره
چنـد   و متعاقبـاً  یطوالن يرثا يها ینخوا کسست و نارسا همراه با تۀ وستیزود) پی(اپ واقعه
  15»ا محادثه.یوگو  گفت
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 يود در برگـزار کـ رة تـوان دور  یان را مـ یدن صفویه تا به قدرت رسیبو پس از آلة دور
 يران آزادیـ در ا یمحل يها ار آمدن سلسلهک يلخانان و با رویچه پس از ااگر دانست.تعزیه 

ماننـد  ، هـا  ن سلسـله یـ از ا یه بعضـ کـ  ، بخصوصشود یده میدآیین  نیا يدر برگزار ینسب
هـاي   مراسمن یا يعه مذهب بودند و اجرایالن شیگ ياکی ان مازندران و آلیسربداران، مرعش

 يهـا  ا از دورهیـ ز گویان نیموریتة البته دور 16رفت. یآنها به شمار م یض اصلیاز فرا یمذهب
اثـر  ء، الشهدا روضۀتاب کع بوده است. نگارش یتش یو مراسم مذهب کمناس يرونق برگزار

  17دارد.معنا ن یت از ایاکحین دوره، در ا حسین کاشفی
 يمحتـوا شـکل و  در  يادیـ زهاي رییان تغیدن صفویومت رسکن دوره تا به حیپس از ا
 یبـا مـذهب رسـم    یار آمـدن دولتـ  ک يبا رو ن دوره ویه صورت نگرفت. در ایمراسم تعز

ه کـ ن دوره است یه از ایبه شدت رونق گرفت. تعز یو مراسم مذهبها  نییآ يع، برگزاریتش
خـاص شـاهان   ۀ اق و عالقـ یاشـت «آورد.  یخود را به دست مـ  یشیو حالت نما یل اصلکش

آیین  املکان به تین میه در اکبه وجود آورد  یو مراسم خاصها  نیین حوزه، آیدر ا يوصف
و  ممـنظ  یئتـ یل و هکشـ  ة یادشده،ن مراسم در دوریا ياجرا ظاهراً 18»رد.ک کمکز یه نیتعز

و  ی، اجتمـاع یاسـ ی، سیو عناصـر فرهنگـ  هـا   دهیـ ج بـا پد یرد و به تدرکدا یافته پیسازمان 
و امثـال   یگردان هی، شبيساز هی، شبی، نقالییگو ، واقعهیخوان همچون روضهي، گرید یفرهنگ

  19»درآمد. ینونکه به صورت یصفوة خت و سرانجام در اواخر دوریآنها درآم
ه و یـ مراسـم تعز  يبـه اجـرا  تـر ـ    ـ البته در سطحی پایین  انیز مانند صفوین هیزندة دور

انـد   ردهکـ دن یـ ران دیـ ن دوره از ایـ ه در اکـ  یاحانیشـد. سـ   یت داده میگر اهمید يها نییآ
طرات خـود بـه ثبـت    یـران در خـا  جنـوب ا  ین مراسـم در نـواح  یـ ا ياز برگزار یفاتیتوص

 یم مقـارن بـا پادشـاه   1766ق /  1180 در سـال  یاح آلمـان یسـ ، کارستن نیبـور اند.  رسانده
روز یـۀ  و تعز یخـوان  هیران بـوده اسـت. او شـب   یـ در جنوب ا يا هیشاهد تعز، خان زند کریم

  20ل آورده است.یز به تفصیعاشورا را ن

ن شـاه  يه تا آغاز سلطنت ناصـرالد ياز دوره صفو يمذهبآيين  مراسم و يبازتاب برگزار
  ها در سفرنامه

بـا هـم داشـت. بـه      يبارزهاي  ه تفاوتیصفوة ران قبل و بعد از دوریا یخارجشکل روابط 
ز قـرار  یـ و ن نیشـ یپهـاي   دورهدر مقایسه بـا  ن دوره یران در ایا یالملل نیگاه بیر جاییتبع تغ
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ن یافت. اتري ی ران حجم گستردهی، رفت و آمدها به ایران در کانون توجهات جهانیگرفتن ا
احان و یران همـراه شـد. سـ   یـ جامعـه و مـردم ا  دربـارة   و مطالعهق یش تحقیتحوالت با افزا

 ياز خـود بـر جـا    يشدند آثـار  میران یا یمختلف راههاي  که به بهانه یگردشگران خارج
 يبـه برگـزار  هـا   ن اشـاره ی، اولـ يصفوة افته در دورین آثار نگارش یگذاشتند که در خالل ا

احان کـه  یگان و سـ  سندین نویا«این همه، . البته با خورد میران به چشم یدر ا یمراسم مذهب
کنند و آنچـه   میه نیبه مراسم تعز يا اشارهاند،  ران نمودهیش از ایاقدام به ثبت مشاهدات خو

و  ي، ندبـه و زار یزن نهی، سیخوان شتر مربوط به نوحهیاند ب نوشته یمراسم مذهبدربارة  را که
  21».انا داشتن عالئم استیاح

 آنتونیـو ه از جانب یصفوة در دور یمراسم مذهب ياحان به برگزاریسهاي  ن اشارهیاز اول
یی ایش اسـپان یک کشـ یکه در مقام  دوگواهم) صورت گرفته است. 1602ق / 1011( دوگواه

ن دوره دارد. یـ ان در ایـ رانیا یمراسم مذهب يدر باب برگزار یوصفآمد،  شاه عباسبه دربار 
مـردم در  هـاي   در ده روز اول محرم، دسـته «یسد: نو میفات خود یاز توص یدر بخش دوگواه

گردنـد و بـا آهنـگ     میها  يدهند در کو میسر  "نیا حسین یا حسی"اد یکه مرتب فر یحال
ن مراسـم بـوده اسـت در    یا ياجرا يراز شاهد برگزاریکه در ش دوگواه 22».خوانند مینوحه 
  ید:افزا میادامه 

سبز رنگ افکنـده و   يا ک پارچهپشت هریشوند که بر  میده ید یشترانیش عزاداران، شاپیپ
ـ   ـ اهللا وردي،  اند. حاکم شهر را بر آن سوار کرده یزنان و کودکان ر بزرگـان  یو سـا  خـان 

ـ  یرفتند و همگ میشان یحکومت هم از دنبال ا راز داخـل شـدند و در   یبه مسجد بزرگ ش
  23ستند.یز به همراه او گریکرد و مردم ن یخوان بر منبر رفت و روضه یآنجا مالئ

 هز مسافرت نمودیبه تبر یز که در زمان شاه صفین یاهل عثمانة سندیاح و نویس، اولیا چلبی
  :دهد میز ارائه ین مراسم در تبریا يدر باب اجراهایی  توصیفم) 1671ق / 1050(

ر و یان و اشراف شهر از صـغ یاعیز، دان چوگان تبری(عاشورا) در م در دهم محرم هر سال
کننـد.   می يدار هیدان دشت کربال تعزیشه يخرگاه بر پا ساخته و در آنجا برامه و یخیر، کب

ـ دهنـد و ن  مین به مردم آب یبلورهاي  ن مدت، سقاها در جامیدر ا ـ ی ـ از اع یز بعض ان و ی
دهند.  میو به مردم آب  هختیدر گردن آوها  قرابه نیز در راه حضرت امام حسیبزرگان ن

ـ یگلربیلس، در حضـور ب حضار در مجۀ جملین مراسم، در ا ـ تبر یگ  ز در چـادر مـنقش  ی
  24خوانند. می نیمقتل امام حس یبنند و کتاینش می

که در عهـد   ساالمون وان کوخو  شاردن، اولئاریوساز جمله  يگریاحان دین، سیعالوه بر ا
  دارند. ییها ن دوره اشارهیا یمراسم مذهب يبه برگزارکرده، ران مسافرت یه به ایصفو
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هـا، از جانـب    ه در سـفرنامه یـ مراسم تعز يبه برگزار یرسمة ن اشاریرسد اول میبه نظر 
 جعفرخـان زنـد  ه و مقارن حکومت یزندة در دور يمسافرت و« بوده باشد. ویلیام فرانکلین

در اثر  فرانکلین 25».راز ماندیم) صورت گرفت و به مدت هشت روز در ش1787ق / 1203(
راز اشـاره  یدر شـ  يا هیـ مراسم تعز يبه برگزار به ایرانمشاهدات سفر از بنگال  خود با عنوان

  :سدینو میفات خود یاز توص یدر بخش يدارد. و
ـ ۀ صحنیش درآمد، که به نما یهای ن صحنهیثرترؤاز م فرزنـد امـام   ی قاسـم جـوان،   عروس

رسد،  میاست که هرگز به فرجام ن ین ازدواجیبود. البته ا نیبا دختر امام حس حسن
ـ رسـد. در ا  میهفتم محرم در کنار فرات به شهادت  را قاسم روزیز بـر تـن    ،شین نمـا ی

ن یآورند. ا میپوشند و او را به شکل نوعروس جوان در میزنانه  یلباس عروس يا پسربچه
شت دلخراش شوهر او را که وسرن ییسرا ن نوحهیشود. در ا مین احاطه یپسر توسط حاضر

  26کنند. میبازگو  ،رقم خورده است نانید یتوسط ب
برگزار  یخوان هیه و شبیراز، تعزیاول محرم در شۀ ، در سراسر دهفرانکلینح یصرة بنابر اشار

ه اختصـاص داشـته   یـ از مجـالس تعز  یکین ماه به یاول اۀ ده يک از روزهاشده و هری می
  27است.

ي بـه اجـرا  ه، ران مسـافرت نمـود  یبه ا 1229ـ1228که در سال  گاسپار دروویل سرهنگ
  :سدینو مین اجرا یاة باردر دروویلدارد. اي  اشارهه در تهران یتعزآیین 

ـ دگان پیاست که اشک از د  یخاص يفات، مراسم عزاداریسوژه تشر ـ ی روان  یروان عل
ش یمزبـور بـه نمـا   ۀ مختلف حادثهاي  روز اول ماه محرم، صحنهنُه ش از ظهر یسازد. پ می
که  یعزادار در حالهاي  رسد. دسته یمن برنامه در روز دهم به اوج خودش ید که ایآ میدر

ـ ی«و  يپنجـاه نفـر  هـاي   به صورت گـروه زنند،  میخود ۀ نیبر سر و س ـ گو» نیاحس ان از ی
بـزرگ و منـازل   هـاي   دانیج در کوچه و بازار و میمههاي  ن صحنهیگذرند. ا میها  کوچه

  28شود. میش داده یدولتمردان نما
در روز عاشـورا   يمراسـم عـزادار   يبرگـزار فات، بـا اشـاره بـه    ین توصـ یپس از ا دروویل

  یسد:نو می
ان یاز دربار یکید. در آن روز یآ میدر روز دهم عاشورا به اجرا دریش، نماۀ ن مرحلیبهتر

بـه تعـداد همراهـان     یبـا سـواران  ي محول شـده اسـت،   به و یعلبن  نیکه نقش حس
ـ آ میدان یمت به کوفه به میبه هنگام عز نیحس ـ ناگهـان عب ، دی ـ بـن ز  اهللادی س أاد در ری
کند. من  میامتناع  يعت با ویم و بیاز تسل نیرسد و امام حس یم ن هزار سرباز فرایچند
  29رت افتادم.یبه حي کم نداشت، زیت چیج که از واقعیمههاي  ن صحنهیدن ایاز د
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ه گـزارش  یـ مراسـم تعز  ياجـرا ة دربـار دیگر سیاح ایـن دوره،   بارون فئودور کوزف روس
ن مراسـم  یـ ا ياجـرا ة باریز آمد دربه تبر محمدشاهي تعهدیوالة که در دور وفکوزدهد.  می
  یسد:نو می

ـ دارند. در ا میبر پا  ياه بلندیس ياول محرم در نقاط مختلف شهر چادرها يدر روزها ن ی
ان یبار را ب بتیمص ين روزهایاۀ خچیبلند تار يرود و با صدا میبر سر منبر  ییچادرها مال

  30کنند. میه یز همراه با سخنان او گریکند و مردم ن می
  :کند میه در روز عاشورا اضافه یتعز مراسم يسپس در باب اجرا کوزوف

رد. تمـام  یگ میدان بزرگ شهر انجام یدر م یاصل یخوان هیدر روز دهم ماه محرم مراسم شب
د یتقل یقیو حق يجد کامالً ییها در چهره نیط و اوضاع و احوال شهادت امام حسیشرا
ـ  ة د و ورود خاندان به اسارت گرفته شـد یزین بارگاه یشود. همچن می بـه   نیامـام حس
  31د.یآ میش درینما

 ناصـرالدین شـاه  دن یاست که تا قبـل از بـه سـلطنت رسـ     یاحانین سیاز آخر اوژن فالندن
 ياز اجـرا هـاي خـود، توصـیفاتی     شو در گـزار کرده ران مسافرت یم)، به ا1840ق/1256(

فات خـود  یاز توصـ  یدر بخشـ  فالنـدن دهـد.   مـی ارائـه   محمدشـاه ة دوره در یـ مراسم تعز
  :سدینو می

ان یبود که م یجنگي خود جلب نمود، توجه مرا به سو يگریش از هر امر دیکه ب يا منظره
ن منظره چنان اثرگذار بود که انسان به ید اتفاق افتاد. ایزیو لشکر  نیروان خاندان حسیپ

و ها  گران با آهنگ، حالتیبه صورت شعر نوشته شده که بازها  امهن هین تعزیافتاد. ا میه یگر
  32.کند می جانیجاد شور و هیخوانند و در مردم ا میمخصوص هاي  حرکت

  كيفيتت و يقاجار: تحول در كمة ه در دوريتعز
از  بـاً ین تحول که تقریه بود. نخستیمراسم تعز ياجرا یفیو ک یتکامل کمة قاجار، دورة دور

ة کـه در دور هـا   هیـ ه بـود. تعـداد تعز  یش شمار مجالس تعزیآغاز شد، افزا شاه فتحعلیزمان 
همچنـین گفتـه    33د.یبه چهل تا پنجاه مجلس رسـ  ،ش از ده تا دوازده مجلس نبودیان بیزند

  شده است:
ع کربال و مصائب مربوط به ی، عالوه بر وقاشاهمحمدو زمان  شاه علیحفتاز اواخر سلطنت 

ساخته شـد.   ییها هیز تعزین یخیو تار یگر مذهبیع دیو وقاها  ، از داستانامبریخاندان پ
خوانـده   یاصلهاي  هیا در ضمن تعزیدر مقدمه  که غالباً» ها گوشه«ا ی یفرعهاي  هین تعزیا

  34و مستقل درآمدند. یاصلهاي  هیشتر به صورت تعزیل بیبعدها با شرح و تفصشدند،  می
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  :خود را در اجرا پشت سر گذاشتندة ن دوریبهتر يناصرة دور ازها  هیز تعزین یفیبه لحاظ ک
ـ تعز یو ادب ییقایو موس يشعرهاي  نهیافت. زمیز ادامه یمشروطه نة ن تحول تا دوریا ه در ی
ـ قبـل از ا  يرا از سر گذراندند. در اجراهـا  يادیو تحول ز ین دوره، دگرگونیا ن دوره، ی

ـ  ،داشت و حرکت و عمل محدود بوده یشتر بر گفتار و کالم تکیبیع، ان وقایجر ن یو همچن
به  يناصرة اما در دوریه داشتند، در تعز يتر رنگ خوانان نقش کم ا و مخالفیم، اشقیدر قد

یـز،  ا و مخالفـان ن یشـتر شـد. اشـق   یتر و حرکـت و عمـل ب   ه کوتاهیدر تعزها  بعد، مکالمه
  35.افتندی يشتریو ببهتر  یشی، مقام و موقع نمایشهادت و حماسهاي  هیدر تعز بخصوص

ان بـه  یـ ان و اشراف و شـاه و دربار یاعۀ ش و عالقی، گرايا هیما ن تحوالت درونیعالوه بر ا
  کرد.جاد یه ایمراسم تعز يدر اجرا يگریتحول دیه، مراسم تعز ياجرا

حكومت يه برايت تعزياهم  
ة شـاهان دور ر یش از سـا یه او بـ کد یآ یمي برمانده از عهد ناصر يبه جا كاز اسناد و مدار
  :ن مراسم عالقه نشان داده استیا يقاجار به برگزار

ـ در اید، تراش یح میتفر يبرا يا لهیوس يزیه از هر چکن شاه یناصرالد ـ ن ی  یار هـم سـع  ک
وه و جالل سلطنتش کش شیاظهار تجمل و نماۀ لیرا وس یخوان هیفراوان به خرج داد و شب

  36.رد و آن را به مقام صنعت رساندک
ـ ییش آین نمـا ید آنان به ایشد یمردم و دلبستگۀ ان عامیه در میرواج تعزگسترش و  و  ین

ن گروه با نشان دادن عالقه بـه  یان و اشراف. ایشاه و اع يبود برا یز مناسبیوا، دستیمذهب
هم توجه، عالقـه و احتـرام   خواستند،  یها، م ين نوع عزاداریو مشارکت در ا یخوان هیتعز

خـود را در جامعـه    یو اجتماع یاسیبدارند و هم مقام و موقع سمردم را به خود معطوف 
  37.ت بکنندیتثب

ن بـود کـه   یا یبه طور کل یمذهب يشاهان قاجار در برخورد با مذهب و علما یاسیروش س
دند با نشان دادن عالقه به آداب یکوش میرو  نیاز ا، عه نشان دهندیبان مذهب شیخود را پشت

سلطنت خـود بـه   تأیید  ه ویرا در توج یمذهب يت علمایا، حمیمذهبهاي  رسوم و سنت و
مراسـم   يون در باب اجرایاز جانب روحان ییها مخالفت ن راه بعضاًیدر االبته دست آورند. 

ن یـ ا ياجـرا  يون بـرا یت روحـان یـ جلـب توجـه و حما   يبرا ناصرالدین شاهشد.  میه یتعز
حضـور   ،گـر یشـود. از طـرف د  ش، روضه خوانـده  ینما يمراسم، دستور داد تا قبل از اجرا

 ياجـرا  يتماشـا  يبرا ییاروپا هاي تندگان دولیه و دعوت از نمایان در مجالس تعزیخارج
را یـ زبـود،   ناصرالدین شـاه  جمله برايشاهان قاجار و از  يبرا يگریه، مشکل دیمراسم تعز
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ش شکوه و عظمت حکومت خـود در  ینما ین مراسم در پیاتر  چه باشکوهي هربا اجرا يو
ان از ییـ اروپاهاي  تیبود. روارو  روبهبا مخالفت علما یگر، و از جانب دییان بود، شم اروپاچ

بـه آنهـا    یرا زمـان یـ زیان علما و پادشاه بود، انگر ارتباط میب يه تا حدودیمراسم تعز ياجرا
ت اصـول و  یـ ز حضور آنها را منـوط بـه رعا  ین یشد و گاه میحضور در مراسم داده ة اجاز
  38کردند. می یط خاصیشرا

ه و یـ ان و اشراف بـه تعز یشاهان قاجار و اعۀ د پنداشت که توجه و عالقینباهمه،  ینبا ا
هـاي   داشته اسـت. اعتقـاد بـه مـذهب و سـنت      یو مصلحت یاسیسۀ جنب صرفاً یخوان هیتعز

ن پادشاهان بـود. بـه هـر    یاز اعتقادات ا یبار کربال جزئ بتیع مصیداشت وقامیو گرا یمذهب
ت از یـ آمد و اشراف بـا حما  میبه شمار  یمذهبهاي  ياز عزادار یا نوعی یبخش هیحال، تعز

آن در منازل خود، ضمن نشـان دادن احسـاس و اعتقـاد     ییو برپا یو سنت ینییش آین نمایا
در  يا وجههگذاشته ش یز به نمایخود را ن یاسیسـ  یت اجتماعیخود به مردم، موقع یمذهب

    39کردند. میان مردم کسب یم
رسـد.   یز جالـب بـه نظـر مـ    یـ ن مراسم از زبان اعتمادالسـلطنه ن یا يت برگزاریان اهمیب

ن یـ المه را مـروج ا ین دیسالطی، مذهبآیین  نیاۀ به گذشت يمختصرة اعتمادالسلطنه با اشار
ن یـ ا يدر برگـزار ، بودنـد  ين جعفـر ییه مروج آرا که ین دانسته و تالش پادشاهان صفوییآ

  سد:ینو می در دوره قاجارآیین  نیا يت برگزاریدر ادامه در باب اهم يد. ویستا می مراسم
ع یع اسـاب یام و جمیه در تمام اکه رواج گرفته ین سنت سنیچندان ایه، ن دولت علیاما در ا

ن مجلس و محافـل  یچندیعه، ش کمشهور از ممالۀ هر شهر از شهور و در هر شهر و قصب
  40گردد. یپر غصه متجدد مۀ ست و آن قصده این مصائب هائل منعقد گردیر اکبه ذ

 ن دورهیگونه مراسم در ا نیا يبرگزار يبرا یدولت يها نهیهز ةدربار، اعتمادالسلطنههمچنین 
  یسد:نو می

اده از پنجاه یزیران، ر بالد و امصار ایچه در تهران و چه در سااز طرف دولت روزافزون، 
ـ رسد. و البته در تمام اقطـار ا  می يدار هیات به مخارج تعزین مالیهزار تومان از ع ران در ی

  41رسد. یم یالشهدا خوانروضۀبه مصارف  يچا رور تومان قند وک یک باًین دو ماه تقریا
ش شکوه ی، نمایو مراسم مذهبها  نییآ يپادشاهان قاجار در برگزارۀ د متعصبانیدر کنار عقا

 ناصرالدین شاه. شد میان ینما ین مراسم به روشنیا يو عظمت پادشاه و قدرت او در اجرا
ش یاز قـدرت و عظمـت حکومـت خـو     يا ن مراسـم را نشـانه  یاتر  چه باشکوهي هربرگزار
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ۀ ان عامـ یـ در م یگـاه مسـتحکم  یپای، اول به لحاظ مـذهب ۀ که در درج يامرکرد؛  میقلمداد 
گسـترش روزافـزون    یخین دوره به لحـاظ تـار  یگر ایت دی. اهمکرد میاو فراهم  يمردم برا

ش بارهـا بـه ممالـک    یخـو  یدر طول زمان پادشاه ناصرالدین شاهبود.  یالملل نیارتباطات ب
ن افراد در ید. وجود ایز در دربار خود دیرا ن يادیاحان و گردشگران زیسفر کرد و س یغرب

ن ممالـک  یـ ران بـا ا یـ دربـار ا ة ارتباط گسترد يایگوون، گوناگهاي  و منصبها  قامت شغل
بود. انجام امور  یمملو از شگفتی، احان و گردشگران خارجین سیا يران برایاۀ . جامعاست
 احان بود که بعضاًین سیاۀ مورد عالقهاي  حوزه از جملهی، نیدهاي  ي آیینو برگزار یمذهب

  توان گفت: با توجه به این نکته میدادند.  میبدان توجه نشان ها  ر حوزهیش از سایب
از  یاما نامیران نوشته شده باشد، اة ه به بعد درباریصفوة ست که از دورین يا چ سفرنامهیه

و تکامل  يتحول عزادار يمایمردم در ماه محرم در آن برده نشده باشد. س يمراسم عزادار
ـ در اي بـزرگ،  ایبا شکوه در تکایۀ به مجالس تعز» یروضه خوان«آن از  یعیآرام و طب ن ی

  42ان است.یآثار نما
ن یـ از زبـان ا  ناصـرالدین شـاه  ۀ ومت پنجاه سـال کدر دوران ح یخوان هیمراسم تعز يبرگزار
از  ییبـا یار زیفات بسـ یبـا توصـ  شدند،  یران مین ایسرزم یمختلف راه يها ه به بهانهکافراد 

، از داشـت  یمـذهب ۀ جنبـ شـد. مراسـم،    میاز جانب آنها همراه ین مراسم، ا يات اجرائیجز
را  ییهـا  نیـی ن آیچنـ  يل اجـرا یـ خـود، دل  يبر کنجکاوبناارد مو یسنده در بعضینورو،  این

ۀ مـورد  جامعـ  ینـ یدهـاي   د و ارزشیـ از عقایی هـا  ن امر او را با گوشـه یو همکرده  یبررس
ان در یفرانسـو  یفرهنگـ  -یاسـ یر سیسـف ها  که سال دوگوبینوساخت. کنت  میآشنا مطالعه، 

طـور   آن را بـه یـۀ  دانـد و درونما  یمـ » انیرانیا یپرست وطنۀ نییآ«ه را یتعزي بود، دربار ناصر
قلمداد » گانگانیان از بیرانیا يزاریو ب يزیست ، ظلمی، وطن دوستیمان و اعتقاد مذهبیا« یکل
  43کند. یم

  و محتواشكل  يكيان: نزدياروپائ يمذهبهاي  شيه و نمايتعز
و مراسـم  هـا   نامه شیاز نما یخیتارهاي  ه در طول دورهیتعزي آیین ریرپذیثأکه از ت یهنگام
از  یاقتباسـ این آیین به صـورت کامـل،    ست کهیشود بدان معنا ن میان بحث ییاروپا یمذهب

ها  است که منابع و عناصر آن قرن یینوزاۀ ه خود گونیتعز«بلکه گونه مراسم بوده باشد،  ینا
 ران ازیـ ه در ایـ تعزي آیـین  اجرا يریپذیرثأدر باب تو  44»ران به وجود آمده استیش در ایپ
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قبل از هاي  ه و سالیصفوة ست به دوریبا میآن، به احتمال فراوان  ییمشابه اروپاهاي  نمونه
 ين آثار از راه مرزهایاز ا ییها هیتوان احتمال داد که ما یانقالب فرانسه رجوع شود. البته نم

، لیـ ن قبیـ از ا یرسومو  یزن نهیسي، آنجا مراسم سوگواریران شده باشد، زیرا وارد ا یعثمان
  45شود. میکفر و الحاد محسوب 

توان به چند نمونـه اشـاره    میدر اروپا  یه با مراسم مذهبیتعزهاي آیین  در باب مشابهت
آن از  يشـان در اروپـا و اجـرا   ینفـوذ کش ة از حـوز  یمراسم مـذهب  يرون آمدن اجرایکرد. ب

ه در یـ تعزآیـین   مود کـه یرا پ یدرست همان راهگان، زاد بیمتوسط و نجۀ جانب افراد طبق
ان یحیمسـ  ین شباهت جالب توجه مراسم مذهبیاولین، خود از سر گذراند و ا یر تکاملیس
(مسـیح)  هایی با این مضمون، زندگانی منجـی   نامه عالوه بر این، در نمایش 46تعزیه است.با 

هـاي   معجزه شود. گردد، بازسازي می کودکی آغاز و به شهادت و مرگ منتهی می هکه از دور
دهند تـا   میرخ دردناك احساسات ة ندیط فزایو در محشده ا دقت و ظرافت بازگو ب یلیانج

ن و اشـعار و  ین امر با مضامیانجامد. ا میبت یش سراسر رنج و مصین نماین ایان خونیبه پا
ن دو گونه یشباهت ا 47کنند. مینش را القا یک روش و بیها  هیگفته شده در تعزهاي  صحبت

  :ان استیآشکار و نما ز کامالًینها  نامه شینمان یا يمراسم در محل اجرا
ز یو ن شینما ياجراة برجسته و دوره نمودن آن توسط مردم به منظور مشاهد يسکوۀ صحن

 يآن به تماشا يکه افراد سرشناس بر روها  يبند چوب يمرتفع بر رو یدر نظر گرفتن مکان
محـل  یـۀ  ز با تکیانگ شگفت یاست که شباهتي از جمله مواردپرداختند،  میمراسم  ياجرا
ـ و گـرد تک  يمرکز يز سکویو ن، ه داردیتعز ياجرا هـاي   ه کـه از دو طـرف بـا پلکـان    ی

ـ افـت و چـادر و بـزرگ و ت   یتوان بدان راه  میدار انداز دست کـه آن را نگـه    ییهـا  ركی
  48دارند. می

آن نهفتـه اسـت.    يز و تـراژد یـ انگ ت حـزن یـ گر در ماهیکدین دو مراسم با یگر ایشباهت د
درسـت ماننـد مراسـم    کنـد،   مـی ن را منتقـل  یز و اندوهگیانگ حزن یانیه که جریتعز ياجرا
، ت داردیـ اهمین نکته، ح. توجه به ایآالم و مصائب مسۀ فاجع یعن؛ یان استیحیمس یمذهب
جـان  یه و خنـده و ه یـ واال همراه بـا گر  يا شهیواداشتن مخاطب به اندیه، هدف در تعززیرا 

ن یان ایب 49شود. میده یانه دیمهاي  ان سدهیحیمس ینیش دیز در نماین اهداف نیهمو است، 
شـباهت   ادوارد بـراون شـود.   مـی ده یاحان دیان و سیخارجهاي  فیدر توص بعضاًها  شباهت

ان یحیان را بـه مسـ  یعیشـ  يدارد و به لحاظ اعتقاد میاروپا از نظر دور نهاي  اترئه را به تیتعز
  داند. می کینزد
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ـ ان ایعیگردد که ش میمعلوم یخ وارد شده، ن تاریع که در ایوقا یز بعضا ران بـالاراده بـا   ی
ـ ، ان شباهت دارندیحیمس را  نیاز آن جمله اعتقاد به شفاعت است که شفاعت امام حس
  50دانند. یم يامت ضروریش گناه در روز قیطلب بخشا يبرا

هـاي   بـاره معتقدنـد تفـاوت    در ایـن گفتنی است اعتقاد شیعیان به شفاعت با آنچه مسیحیان 
  اساسی دارد.

  :ندیب می ییها در انگلستان شباهت یه و مراسم مذهبیان تعزیز مین لیدي شیل
 یـک ان آن را به صورت یه جرکر قرار داده است یثأان را تحت تیرانیا ين واقعه به قدریا

ر جاها در صحنه یدر انگلستان و سا یه انجام شعائر مذهبیاند و شب آوردهی درشیبرنامه نما
 51نند.ک یاجرا م

 يان دربار ناصريه از نگاه خارجيمردم و مراسم تعز
  افتیان مردم یم یخاصۀ جاذبین دوره، ه در ایتعز

ه یشـب «خواندنـد.   مـی  زین» ه درآوردنیشب«ا ی» هیشب« را یخوان هیا تعزیه یتعزین دوره، در ا
ـ ن تفاوت یبا ا» درآوردن يباز«و » د درآوردنیقلت«بود مشابه با  یاصطالح» درآوردن ه ک

و » دیتقل« يها ، و اصطالحیمذهب یشینما يهنرهاۀ نیدر زم ه درآوردن معموالًیاصطالح شب
  52رفت. یار مکبه  یمذهبیرغ یشینما يدر مورد هنرها» درآوردن يباز«

و  یمحلـ  يهـا  هکیـ در تتـر   وهکچه باشیه را هردند تا مراسم تعزیوشک یمدر این دوره مردم 
قاجــار از مراســم ة دور یننــد. اســتقبال مــردم مــذهبکســراها برگــزار  اروانکــو هــا  دانیــم

بـازار  : ه اوالًة قاجار از آن سبب شد کـ ان و رجال دوریت شاه و درباریو حمای، خوان هیتعز
ب و صـاحب ذوق  یـ اددر مـواردي  ه کـ ه یـ گرداننـدگان تعز : اًیـ ابد و ثانیرونق  یخوان هیتعز

  53پدید آورند.ه یتعز ياجرا يل و محتواکدر ش یر و تحولییتغ ،بودند
ف یجـدا از توصـ  ي، ه در عهـد ناصـر  یـ ان در باب انجـام مراسـم تعز  ییاروپا يها نوشته

اوضاع مردم ة دربار ییبا و جزیز يها اشارهـ ران  یحاالت و مراسم اجرا شده توسط پادشاه ا
مختـار انگلسـتان   یرهمسر وز، لیدي شیلدهند.  یمنان به دست یام و انجام مراسم این ایدر ا
بـا  ، ده بـود یشـ که به همراه همسرش در مدت اقامتشان در دربار به همـه جـا سر  کران یدر ا

ان یـ رانیآداب و رسـوم و فرهنـگ ا  ة را دربـار  یاستفاده از اطالعات همسرش مطالب جـالب 
در انگلسـتان   یمـذهب شباهت بـه انجـام مراسـم     یب شیلد یه از دی. تعزه استردک يگردآور

  نویسد: وي میست. ین
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ه با وجـود  کان بود یرانیا يماتم و ندبه و زارة دور یعنیمصادف با ماه محرم، بر، ماه دسام
هـم محسـوب    یماه استراحت و سرگرمیران، طبقات مردم ا یتمام يز بودن برایانگ محنت

ـ بـه عنـوان    یان مراسمیعیشین ماه، شد. در ا یم ـ ادبود ذی ـ ک ـ  بت یر مص و  نیامـام حس
  کنند. یربال برگزار مک ياش در صحرا خانواده

از  نیت امـام حسـ  کحر یربال و چگونگۀ کواقعة دربار يح مختصریدر ادامه با توض شیل
  یسد:نو می گونه نیآداب مردم اة عراق، دربار يه به سوکم

ـ حرن یب داده شده است و همچنین واقعه ترتیا يادآوری يه براکرا  ییها د صحنهیبا ات ک
مداوم ناله همراه بـا   يرد. از هر گوشه صداکامل تصور کد تا بتوان وضع را یان را دیرانیا

  54شود. می دهیت شنین جناین ایبکن و دشنام نسبت به مرتینثار نفر
بـاره   نیان متفاوت اسـت. در همـ  یرانیا یو مل یمذهبهاي  نییآ ين افراد به اجراینگاه االبته 

ان یـ در اثـر خـود ب   یف جـالب یز توصـ ین ناصرالدین شاهدربار  کشز، پیاکوب ادوارد پوالك
مـاه محـرم   یۀ ن انجام مراسم تعزیرا ح يان مردم عادییگر اروپایدهمانند ه ک پوالكند. ک یم
  یسد:نو یگونه م نیباره ا نیدر ایده است، د

ـ  اد شهادت آلیه به یه در آن مراسم تعزکده روز اول ماه محرم را  یعنیام عاشورا، یا  یعل
ـ ن روزها یرد. در اکمحسوب  یام رسمیتوان جزو ا یمشود،  یربال انجام مکدر   يه عـزا ک

در شهرها ها  ند. دستهک یبر میاه درسۀ س جامکت است، همه کدر ممل يو سراسر یعموم
ن) در آن به گـوش  یحس ين،آیحس يح (آیه ترجکز یانگ غم يها افتند و با آهنگ یبه راه م

ـ    یر یم کدان اشین سلطان شهیاهاي  رسد بر رنج یم ح، یدن تـرج یزند. بـه هنگـام فـرا رس
 یزنند، در حـال  یگر میدیکموزون بر  یرا به صورت یجهند و حلقه چوب یان از جا مکودک
دور به گـوش   يا آن تا فاصله يه صداک وبندک ینه میف دست چنان بر سکه بزرگترها با ک
  55رسد. یم

در روز : «جالب توجـه اسـت   کارالسرناام از زبان ین ایات مردم در اکف حرین توصیچنهم
ه کـ  یدر حال یگروه؛ رسد یبه اعال درجه م نیاد مرگ حسیان به یعیش يدهم محرم، عزا

  56گذارند. یر پا میشهر را زدهند،  ین سر میا حسی نیا حسی

  آفرينان تعزيه نقشبه ان ينگاه خارج
متفـاوت  در مـواردي  ان یـ رانیانب ااز ج يمراسم سوگوار يبرگزارة ان درباریواکنش خارج

هـم از انجـام اعمـال     یو گـاه سـتوده  مراسـم را   ياجراهاي  ییبایموارد ز ی. در بعضاست
در  ییسـندگان اروپـا  یه نوکـ  یجالبهاي  اند. از نکته کرده یکنندگان در آن ابراز شگفت شرکت
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عصـر   یمـذهب هاي  تیمحدودسبب ه به کته است کن نیاند ا ردهکاد یخود از آن  يها نوشته
هـاي   در نقـش مردان و پسـران بـوده اسـت.    ة ن مراسم بر عهدینقش زنان در ا يفایقاجار ا
و یاران و بسـتگان او،  و فرزندان و  یعلبن  نیاز جمله حس ییها نقشین مراسم، اخوب 

 ءدالشهدایه با سکوفه کمرانان او در کو سرداران و ح )ياموۀ فیخل( معاویهبد، هاي  نقشدر 
  57گرفتند. یقرار مارد جنگ شدند، و

 :سـد ینو یمـ کـرد،   را ایفـا مـی   یزیـد ة کسی که در این مراسم نقـش  دربار پوالكادوارد 
 ،گـذرد  مـی  ند و چنان با تمام وجود با آنچه در صحنهیگر ینند و مک یگان هق هق مشنوند«

هاي  واکنشز ین لیدي شیل 58»نند.کرا قطعه قطعه  یزیدن است نقش که ممکشوند  یم میسه
  گوید: کند، می را بازي مینقش شمر ة شخصی که درباررا تماشاگران 

مـردم قـرار    ينقش شمر مورد ناسـزا ة نندیفاکه اکرسد  یم يجانات مردم به حدیه یگاه
ضـربات   آلود و مخصوصاً غضب يها تواند خود را از شر نگاه یرد و او به زحمت میگ یم

  59مشت و لگد زنان در امان دارد.
مختلـف و   ،اجـراي مراسـم  در بـاب   یاحان خـارج یف سینظر و توصهر صورت، اظهاردر 

ده اسـت،  کـر ک مشـاهده  یـ ه را از نزدیـ ز کـه مراسـم تعز  یـ ن س.ج.و بنیـامین متنوع اسـت.  
  :کند یف میتوص يشتریات بیه را به دقت و با جزئیتعزهاي  تیشخص يپرداز نقش

میرزا غـالم حسـین اجـرا    به نام  يحضرت عباس را مرد یعن، ینینقش برادر امام حس
و متعلق بـه   یمیقد يخود بلند داشت. کاله ين و قدیموقر و مت يرفتار، ن شخصینمود. ا

ـ ز، در دسـت داشـت   یپهلوانان چند قرن قبل را بر سر گذاشته بود و پـرچم سـبزرنگ   را ی
  60کربال بود. يدار برادرش در صحرا پرچم

  يانه و نگاه خارجيزنان در تعز
زنان اند،  به آنان داشته يا  ژهیان در آثار خود توجه وییه اروپاکران یا یقشار اجتماعاز جمله ا

ان را بـه خـود   یـ اروپا توجـه خارج در مقایسه با ران یمتفاوت آنان در ا یزندگی است. رانیا
و  ید مـذهب یز با توجه به عقاین یل در شرح مراسم مذهبین دلیمعطوف ساخته است. به هم

مطالـب   ،ن دورهیـ ا یاجتمـاع هـاي   آنان در حـوزه هاي  تیز محدودیران و نیزنان در ا ینید
  اند. ردهکنقل  یمذهب  حضور آنان در مراسمجالب توجهی در خصوص 

 يو يه براک یام محرم و تخت مخصوصیگاه پادشاه در ایف جایهنگام توص لیدي شیل
  یسد:نو یحضور زنان مة دربارشد،  می در نظر گرفته
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ـ  ین هزار نفر میه تعداد آنها به چندکشد  یت مییاز جمعتمام محوطه پر  از  ید. قسـمت یرس
ن اجتمـاع بـه   یینـان از طبقـات پـا   یه اغلب اکان به زنان اختصاص داشت یتماشاچ محلِ

ـ  يدر رویده بودنـد،  چیدر چادر پ امالًکه خود را ک یآمدند. آنها در حال یحساب م ن یزم
 ،مناسـب  يردن جـا یداکپ يها برا ن زنیوشش اکو  یسعیش، نشستند. قبل از آغاز نما یم

  بود. یدنید واقعاً
جار و  یاز آنها پس از مدت یه بعضکبلشد،  یاد و فحش تمام نمیار فقط به داد و فرکن یا

فـش بـه سـر و صـورت     کوفتن لنگه کو ي ارک کتکجنجال اغلب به جان هم افتاده و با 
ـ در  یسـع شـد،   یم یز منتهیردن چادر نکبه پاره  یه گاهکگر یدیک مناسـب   يافتن جـا ی

خود را بر  يها یرحمانه چوب دست یز بیز فراشان حاضر در صحنه نیان نین میداشتند. در ا
  61کرده باشند.نان را ارام یایله، ن وسیوفتند تا بدک یگران م زهین ستیاۀ لکسر و 

ف یتوصـ یـه،  حضور زنـان در مراسـم تعز   یف چگونگیو در توصباره  در این ادوارد پوالك
  :ندک یان میب يتر جالب

ـ دار  خنـده  يهـا  صـحنه ینـد،  آ یمراسم م يه به تماشاکت حاضر یین جمعیدر ب م اتفـاق  ک
گـاه بـا   انـد،   زانـو زده  یقال يازدحام بر رو يدر تنگناها  ه ساعتک يریافتد. زنان فق ینم
ن بـه  نـا یشـود. ا  مـی  ح خاطر عامین امر باعث تفریه اکشوند  یبان میگر دست به گریدیک

 یدارند و تـا هنگـام   یسر و صورت هم برم يرو وبند، روبندها را ازک یگر میدیکصورت 
ه شاه خود کع است یشند. شاک یدست از مجادله نمکرده باشند، ران دربار دخالت نکه نوک

  62نند.ک یکب و تحریترغ يارک کتکه زنان را به کدارد  یرا وا م یچند مفت
ک به دربار و همسران مقامات ین دوره، زنان نزدیاجتماع در اتر  نیخالف زنان طبقات پائبر

ن یـ ه در ایـ گسـترش تعز : «کردنـد  میه را برگزار یکشور به صورت مستقل مراسم تعز يباال
 يخـوان را بـرا   هیز زنان تعزیز باب شد و آنها نیان زنان نیباال گرفت که در م يدوره به حد

 63».کردند میمراسم به منازل خود دعوت  يارزبرگ

  يانخارجهاي  فيتوصة نيا در آيتكا
ت قـرار  یاهم نخستۀ ان در درجیاحان و خارجیس يران برایدربار شاه اهاي  دادیبازتاب رو

رفت و آمد آنها را به دربـار  ین امر، شدند و هم شمرده میمهمانان شاه  نان معموالًیداشت. ا
 يشـتر یات بیـ شاه بـا جزئ ۀ ال روزانو اعمها  بازتاب رفتارین اساس، ساخت. بر هم میآسان 

ـ یگاه و اهمین دوره جایه در ایمراسم تعز ين آثار آمده است. برگزاریدر ا  يبـرا  یت فراوان
ش شـکوه و  یو هـم بـه منظـور نمـا     یدتیـ هم به لحاظ عقین مراسم، ا يشاه داشت. برگزار
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ابعـاد مختلـف   ان بـه  یتوجه خارجفراوان داشت. ت ی، اهمیجالل دربار شاه در انظار عموم
مراسـم   ين مکـان در برگـزار  یتـر  ا به عنوان مهـم یشد. تکا مین مراسم در دربار معطوف یا

ان داشـت. در بـاب احـداث    یـ در نظـر خارج  یخاصة شکوه و جلوي، ناصرة ه در دوریتعز
وتـاه،  کمختصـر و   ییها در نوشته ییسندگان اروپای، نویمراسم مذهب يمحل اجرا يها هکیت

  اند. ردهکاشاره  ناصرالدین شاهن توسط کان امیجاد ایبه ا
خـود بـه دربـار    ۀ از سـفرنام  یدر بخشوي آمده است. کارالسرنا  در اثرها  ن نوشتهیبهتر

دولـت  کیـۀ  جـاد ت ین ایدر دربـار و همچنـ  ها  تعزیه يو اجرا یدر باب مراسم مذهبي، ناصر
  سد:ینو ین میچن

ـ م ،ده بودیرا دها  هکیمسقف از نوع ت يها ه در اروپا ساختمانک ناصرالدین شاه ل داشـت  ی
د. بـر  یاز همان نوع به حساب آ ي ساخته شده بود، یکیه در زمان سلطنت وکن بنا یه اک

ن و یه را ببکیاز آنها گفت: برو ت یکیشود. او به  یم ییمتوجه معماران اروپاین اساس، هم
ـ یا نه؟ اگر نظرت مثبت بود، رد کشود آن را مسقف  یا میه آکبه من گزارش بده  آن ة ویش

دستور خواهم داد گردن که ساختمان قابل سقف زدن نباشد،  یز به من بگو. در صورتیرا ن
  64آن را بزنند. صبح فردا در انتظار جواب شما خواهم ماند.ة معمار سازند

  سد:ر یه جالب به نظر مکیت يظاهر يها یژگیوة ز دربارین یاح ژاپنیس، فورو کاواف یتوص
ـ دولت) کیۀ (همان ت ل گردکست به شی اعمارت بزرگ یباغ شاهۀ در محوط  ه معمـوالً ک

چادر ي سقف، رهایعاشورا بر ت يام عزاداریاما در ایم، نیب یسقفش را از دور م يرهایفقط ت
ـ    یداخل اپوشند،  ید میسف ننـد و در آنجـا   ک ین عمارت را با چند هـزار چـراغ روشـن م

ند و موعظـه را  یآ یان و بزرگان حرم، همه میرود. شاه و اع یبر منبر م يخوان معتبر روضه
  65نجا ممنوع است.یان به اکشنوند. ورود مشر یم

ا بـه دسـت   یاکجاد تین ایو همچن» ه دولتکیت«ا همان ی یشاهکیۀ وه و عظمت تکشة دربار
  سد:ینو ین باره میخود در ا يها از نوشته يگریدر قسمت د کارالسرنا مردم عامه،

ـ ست. امـا ا ی اشاهکیۀ ها ت هکین تیوهمندترکش ـ   ی ـ شـود   ین امـر مـانع آن نم ـ اکه تک  يای
ن که در اماینباشد، تعز يا هکیه تکوه برخوردار نباشد. آنجا کز از جالل و شینها  تیشخص
ن یه در عک گردد یها برگزار م انکگر میا دیات منازل یل رواق و مسجد و حیاز قبی، عموم

ـ ه ثروت کهم  یسانکداشته باشد.  يادیز یتیجا دادن جمع يبرا یحال وسعت  يبـرا  یافک
ـ  یکگران شریا نداشته باشند با دیاکجاد تیا ـ یزمیـن امـر،   ا يبـرا  یشـوند. گـاه   یم را  ین

را هر یزی است، ، عمومیشاهکیۀ ا مانند تیاکتۀ نند. همک یمحرم اجاره م يا برای يداریخر
  رد.یگ ین قرار میمورد تحسشتر یه بکیشتر باشد صاحب تیت بیچه جمع
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ۀ نـ یف«د یـ شوند با یدعوت مها  شین نمایه به اک یانییه اروپاکشود  یادآور می سرنان یچنهم
ت یـ ند به جمعکن يروین سنت پیاز ا یسکبر سر گذارند. اگر  یرانیا» ۀلب یاله بک«ا ی» کیتر

بـود و از   ناصرالدین شـاه مخصوص  که چند سال پزشک فووریهدکتر  66رده است.کن یتوه
 فووریـه ه به قـول خـود   دارد ک یبا و نابیپادشاه بود، مطالب زۀ روزان یشاهد زندگیک، نزد

 يان دربـار ناصـر  یگر خارجیز مانند دیند. او نکدا یدست پها  توانسته بدان ینم يچ مسافریه
  :ر درآورده استیتحرۀ به رشت یشاهکیۀ تدرباره  یف جالبیتوص

ه یم. و تعزیه برویتعز يدولت به تماشاکیۀ ه با هم به تک(پادشاه)  ردکف یلکامروز به من ت
 ياندن احوال و داستان امامان و شـهدا ینما یما در قرون وسط یمذهب يها شنامهیمانند نما
یـۀ  ام محـرم را در مسـافرت بـود، مراسـم تعز    یعه است. البته امسال چون شاه ایمذهب ش

ـ  يبه عقب انداخته و به جاحضرت  یانه را به انتظار مراجعت اعلیسال اول محـرم در  ۀ ده
 یدولت در ارگ واقع است و جـزو قصـور سـلطنت   کیۀ آخر صفر به انجام رساندند. تۀ ده

ـ توان د ین را از همه طرف میتمام سنگ مهین ين بنایشود. ا یه محسوب میقاجار د. سـقف  ی
قـرار   یل آهنکش یقوسهاي  لهیآن م يبرداشته و به جای ندارد، امکه چندان استحکرا   آن

اسـت و سـه طبقـه دارد و     كریه به سین بنا شبیآن بگذارند. ا ياند تا چادر را بر رو داده
ـ در وسط ت یتحتانۀ شده است. در طبق يارک سنَرْقَم ی،اشکآن با  يوارهاید ـ  ،هکی یی وکس
ـ م یـک و  یخواب آهن آن سه تخت يه روکن باالتر یمتر از سطح زم یکست مدور، ا ز و ی

اند. دورادور  ربال) نهادهک يصحرا يها انگر شنی(نما اهک يت و مقدارکمیو ن یصندلچند 
ـ سـت  ي اقسمت بلندکیه، تیۀ اسب روست و در حاش ین، راهیسطح زم يموازکو، س ه ک

ـ انـد. و پـنج رد   تماشا گرد آمده يزن و بچه در آنجا برا يریثکجمع  ف پلـه را چـراغ و   ی
  67.اند دهیز چیشمعدان و آو

  يان دربار ناصريت خارجيدر حضور شاه و رواتعزيه مراسم  ياجرا
را بـه وجـود    یبـا شـکوه   يه فضـا یـ مراسم تعز يان در محل برگزاریاستقرار مردم و دربار

  :شاه قرار داشت یان و مهمانان خارجیار شاه و درباریدر اختها  ن مکانیآورد. بهتر می
سمت راسـت   حنه قرار داشت وص يرو ل مخصوص در باال و روبهکگاه پادشاه به شیجا

رمختار یمحل نشستن وزیب، اعظم و پس از آن به ترتي شاه و صدرگاه عموهایآن ابتدا جا
 يهـا  گاه مادر شـاه، زن یز جایگران بود. در سمت چپ نیر مختار روس و دیس و وزیانگل

ش بـا  ینمـا  يدر اثنـا . ه قرار داشتیر مختار روسیشاه، همسر صدراعظم، من و همسر وز
  68.شد یتماشاگران م یان رفع خستگیو قهوه و قل يچاۀ لیمستمر به وس ییرایپذ

  کند: یگونه نقل م نیاتمام مجلس، اة دربار
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 یکیه کان یچ یکو موزها  کینظام و زنبور  ادهیسواره نظام و پیافت، ان یه پایه تعزکن یهم
لت، ن حای. در اشاه گذشتند ينواخت، از جلو میرا » آتش نشانان«شان سرود معروف یاز ا

  69رسد. می چهار ساعته با غروب آفتاب به اتمام یطوالنۀ ن جلسیخاست و ا یمشاه بر
 بنیـامین ن مراسم در اثر خود آورده اسـت.  یا يارزاز برگ یز شرح مبسوطین س.ج.و بنیامین

کنـد کـه از    مـی اضـافه  یع، و اعتقادات مذهب تشـ ة آیین دربار یحیدر آغاز با مختصر توض
پس از ورود به  بنیامینبه مراسم دعوت شده است.  ناصرالدین شاهداماد ، ظهیرالدولهجانب 

هـا   ن نمـود یه، ایه و تعزیمختلف تکهاي  مناظر و صحنهة ه در روز پنجم محرم و مشاهدیتک
را به خود جلـب   بنیامینتوجه یب، خوانان به ترت هیکند. ورود تعز میسه یمقا یرا با هنر غرب

خـود را  یـۀ  کـه آهنـگ مخصـوص تعز    یک سـلطنت یـ موزۀ ن دسـت یآخر« د:یافزا میکرده و 
آمدن به صـحنه  ة باالآمادیگر، دۀ خاص از صحنه خارج شد و دست یبیبا نظم و ترت ،نواخت
  70».شدند

ت یـ بـاز روا  يدر فضـا  يه را در دوره ناصریمراسم تعز يبرگزار یآلمان هنري بروگش
شده است. بنـابر شـرح    میاوران برگزار یدر ن هیصاحب قرانین مراسم در جلو کاخ کند. ا می

خـود را   یمهمانـان خـارج  یـن مراسـم،   ا ياجرا يشاه به روال مرسوم برا، بروگشمبسوط 
سـفارت دعـوت کـرد تـا در مراسـم       ير پروس و اعضایاز سف ناصرالدین شاه د.کردعوت 

ـ ا، بروگشه از زبان یمراسم تعز يبرگزارۀ ف صحنیه شرکت کنند. توصیتعز گونـه ادامـه    نی
  :ابدی می

سـتاده  یبرهنـه ا  يل قاجار که از اقوام شاه بودند، پـا یک دسته از افراد ایساختمان  يجلو
آنهـا نوحـه    يبـرا یستاده بود، از قاجار که در وسط ا يدیش سفیزدند. ر مینه یبودند و س

  71نمودند. میاو را تکرار هاي  ز گفتهیگران نیخواند و د می
  :شود میف یگونه توص نیا بروگشزبان  ان مراسم باشکوه ازیپا

ـ که در وسـط م  ییها مهین شاه با آتش زدن خیروز عاشورا در حضور ناصرالدیۀ تعز دان ی
را آتش ها  مهیکه خ یرسد. هنگام میان یبه پاکرد،  میر یبرپاشده بود و دشت کربال را تصو

یون از تمام حضار ش ه ویگر يگر صدایک بار دور شدند، ی د بر آنها حملهیزی يزدند و قوا
ـ بر ين موقـع، مجسـم نمـودن سـرها    یدر اها  خوان هیبزرگ تعز یینمابلند شد. هنر ده و ی

 ،بدن خود را در خاك فرو بـرده ها  خوان هیاز تعز يا اران امام بود. عدهیبدون سر هاي  بدن
بـدون   يگونه سـرها  نیا سر خود را پنهان کرده بودند و يا هرون بود و عدیفقط سرشان ب

ـ  ين کار در گرمایدادند. البته ا میبدون سر را به مردم نشان هاي  بدن و بدن ار یتابستان بس
  72قرائت نمود. يا خطبهیار بلند داشت، و بس يقو ییک نفر که صدایان، یسخت بود. در پا
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  يريگ جهينت
 يد. مراسم سـوگوار یامل خود رسکاوج و تۀ به نقط ناصرالدین شاهقاجار و ة ه در دوریتعز

هرچـه   يت بـود و در برگـزار  یـ ار با اهمیران بسیران در ماه محرم از جانب پادشاه ایمردم ا
هـاي   بازتاب يان سفرکرده به دربار ناصرین امر در آثار خارجید. اکر میآن تالش تر  باشکوه
ن یگونه و باشکوه آن توجه خاص ا شینما ينوع اجراسبب ه به یتعز یافته است. یگوناگون

مراسـم   يو اجـرا ها  نامه شیه با نمایتعز يان اجرایکه م ییها يهمانند پی داشت. را درافراد 
ن یـ ا ياز برگـزار  يشـتر یات بیـ ان جزئیـ ان از نگاه آنها وجود داشت، سبب بییاروپا یمذهب

 يت اجـرا یـ ف اهمیمراسـم، توصـ   يات برگزاری. توجه به جزئه استمراسم توسط آنها شد
ان یـ مراسم، و ب يف حضور طبقات مختلف در اجرایار، توصپادشاه و درب يبراها  ن برنامهیا

ان بـه مراسـم   یـ نگـاه خارج هـاي   یژگیباره از و نیخود در ا یاحساسات و تصورات شخص
ن مراسـم  یـ ا ين برگـزار یران حـ یـ مردم ا یو مذهب ینید يو باورهاها  است. گرایشه یتعز

. تالش شده استرت همراه یحو  یبا ابراز شگفتدر مواردي نویسان  سفرنامهدر آثار  یمذهب
آن پرداختـه و علـت    یابیـ  شـه یبـه ر  هشده کن حوزه باعث یشتر در ایفهم ب يان برایخارج
  نند.کوجو  را جست ین مراسمیچن يبرگزار
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۱۳۲       ،۱۳۹۰ام، تابستان  دوم، پياپي سيشماره شتم، سال ه  

  .1340زوار، تهران، قاجار)، چ دوم، ة دور يو ادار یخ اجتماعیمن(تار ی، حمداهللا، شرح زندگانیمستوف
  .1354ا، کتوتهران، ، یز رجبیپرو نیبور، ترجمه  ارستن، سفرنامهکبور، ین

  .1368نوید، ، شیرازران، یه در ای، صادق، تعزیونیهما
  م.1958، ینعانک. یا. ببیروت، ، يطبرالخ یتار  لمۀتک، محمدبن عبدالحلک ،یهمدان


