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 چکیده

نام روضه ای از عزاداری بهشيعه در ايران، سبك تازهبا روی کارآمدن دولت صفويه، رسمي شدن مذهب 

ها و ها، حسينيهبا ايجاد تكيه عار و متون مرتبط با واقعة کربالخواني و  نوعي نمايش مذهبي همراه با اش

ها در دوران قاجار برای کسب مشروعيت مردمي، با شدت و وجود آمد. اين مراسم و آيين موقوفات به

کردند تا شد، در اين زمان هر طبقه و صنف برای برگزاری عزاداری سعي مي مي گسترش بيشتری دنبال

از طريق ساختن تكيه و وقف آن، اجر دنيوی و اخروی کسب کنند و نامي نيكو برای خود باقي بگذارند. 

. پس از مرگ وی، جانشينانش به دليل شرايط شاه دستور ساخت تكية دولت را دادکه ناصرالدين  تا اين

عه و حوادث مشروطه، نفوذ تئاترهای اروپايي و مخالفت بعضي از علما، نتوانستند به خوبي  ناصرالدين جام

که سرانجام  شاه در تكية دولت مراسم تعزيه را برپا کنند و تعزيه از اين زمان رو به افول نهاد، تا اين

صادر شد. ما در اين   ،زاربه منظور ساخت شعبة بانك ملي در با هـ.ش، 5231دستور تخريب آن در سال 

كيه دولت و علل افول آن برگزاری مراسم تعزيه در ت ۀ، نحومقاله برآنيم تا به انگيزه ساخت، معماری

   .بپردازيم
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 مقدمه

کردن به چيزی يا دادن و تكيهها برای تكيه به جز معنای لغوی آن )پشت نامهدر لغت

.گورستان و بقاع مشايخ صوفيان، 5قرارگرفتن بر آن( سه معنای ديگر ذکر شده است: 

. محل نگهداری فقيران و تهيدستان )کاروانسرا و منزلگاه فقيران 3عارفان و قديسان 

شود. تكيه در خواني برپا مي. جايي وسيع که در آن مراسم عزاداری و شبيه2صوفيه( 

 .است که خانقاه تعبير ديگر آن استبه معنای جايگاه درويشان  نزد درويشان

شود مي، تكيه در نزد مردم به حسينيه و محلي اطالق رواج تشيع در ايران با مرور به

شود و عبارت به صورت تعزيه يا روضه بيان مي )ع(که در آن شرح مصائب امام حسين

ه است و چهارگوش ساخته شدن سكويي گرد يا است از فضای محصوری که در وسط آ

بندد و يا رجال کشور که يا به آن آذين مينماهايي وجود دارد ها و طاقدر اطرافش غرفه

  .(665،ص5)مصاحب ، جکنند برای تماشای تعزيه از آنها استفاده مي

دانستند، به اجرای مراسم محرم را نوعي تقرب به خدا و ثواب مي از آنجا که مردم،

تعزيه به صورت يك نمايش آييني ـ مذهبي درآمد که مردم و  قاجار، خصوص در دورۀ

اجر دنيوی و اخروی ،  کردند با ساختن تكيه و وقف آنها سعي ميبانيان اين عزاداری

  به دست آورند. برای خود،

باب بود که در  1٥در اوايل سلطنت ناصرالدين شاه، تعداد تكايای تهران در حدود 

ها بعد از تكية حاج ميرزا ترين تكيه باب افزايش يافت. مهم ۵1اواخر سلطنت وی به 

خان، ولي بودند از: تكية سپهساالر، تكية آباد( و تكية دولت قديم عبارتآقاسي )عباس

شاهي، حيات خانه، تكيةتكية نوروزخان، تكية اسماعيل بزاز، تكية قورخانه، تكية دباغ

 خان، تكية پهلوان، تكية سرپولك.خانه، تكية رضاقليعودالجان، تكية زنبورک تكية

 ( 55و  53، صص(Gobineau de)؛ دوگوبينو 32)حسيني بالغي، ص

، های مذهبيعواملي مانند عالقه و استقبال شديد مردم به عزاداری و نمايش

(  در زمستان ها و همچنين سرمای هوا )در صورت برگزاری مراسمکوچكي فضای تكيه

وسيع و ای هتكينياز به ساخت ، بنابراين کردگرداني را مختل ميشبيه اجرای مراسم ،...و

فرماني مبني بر  قـ.ه533٥ناصرالدين شاه در سال  ،رو، از اينشداحساس ميمجهز 

، همايوني دولتي ةمانند تكي های ديگریکه به نامدولت ) ةبزرگي به نام تكي ةايجاد تكي

ي خان به دوستعل رادر داخل ارگ سلطنتي  (معروف بود و تكيه بزرگ شاهي قصر ةتكي

 ، مهندسان و معماران مشهور تهران را برای اينمعيرالممالك. معيرالممالك صادر کرد
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کار  ترتيببدين .دولت بود( ةبنای تكي ۀمعمار و سازند حسينعلي مهرينآورد )کار گرد

ای بالغ نيز ساخت آن با صرف سرمايه.ق ـه5321ال دولت آغاز شد و در س ةساخت تكي

 ؛51-52صص وقايعالزمان، معي رالممالك، ؛322-33۵صص )ذکاء، پايان يافت هزار تومان511بر 

 .(33،ص 5ج المآثرواآلثار، اعتمادالسلطنه،

تكايای ديگر از جمله تكية قديمي دولت )تكية حاج  دولت، ةبا ساخته شدن تكي

، 5321)روزنامة ايران، ميرزا آقاسي( از رونق افتاد و تبديل به مخزن تدارکات قشون شد 

: دولت وجود دارد ةانگيزه و زمان ساخت تكي بارۀهای متفاوتي درقولنقل  (.313ص

، جعفر (Curzon)کرزن ، (Carla Serena)گروهي از محققان چون مادام کارال سرنا 

 معتقدند که ناصرالدين شاه پس از اولين سفر (Jean Calmard)باف و ژان کالمار شهری

در  (Verona)  ورون تماشاخانة مانند نمايشي تئاترهای ديدن و هـ.ق5321سال در فرنگ به

بر  (Albert Hall, London Royal) آلبرت هال لندنساختمان کنسرت رويال ايتاليا و 

آن شد که به معيرالممالك دستور دهد که تكية دولت را با اقتباس از سبك معماری 

تاريخ اجتماعي تهران در قرن  باف،؛ شهری5۵2-565ها، صصها و آئين)سرنا، آدماروپايي بسازند. 

برای اطالعات بيشتر 561؛ اورسول، ص٥2٥، ص5کرزن، ج ؛512ص ؛ کالمار،1٥5، ص1سيزدهم، ج

 (31ص ،بنجامينر.ک: 

اهلل پور و عنايت، جمشيد ملكديگر از محققان چون بهرام بيضايياما گروهي 

ادين و برخي کاروانسراها و اساس طرح مي دولت بر ةشهيدی معتقدند که ساختمان تكي

 ةاسناد و مدارک معتقدند که معماری تكي ة. آنها با ارئطراحي و ساخته شده بود ،تكايا

و در سال  آغاز شد .قـه533٥العماره، در سال دولت پس از اتمام ساختمان کاخ شمس

 يعني اولين سفر .قـه5321، اين امر قبل از سال در واقع. به اتمام رسيد .قـه 5321

 (532پور، همانجا؛ شهيدی، ص؛ ملك532بيضايي، ص). ناصرالدين شاه به فرنگ بوده است

، برگزاری مراسم سوگواری بنايي با شكوه برای اجرای تعزيهبا  دولت ةتكي ،در نهايت

 بود تنخواني ايام عاشورا در تهران برپا شد که گنجايش آن حدود بيست هزار و روضه
 .(653، ص٥راوندی، ج)

، در شمال العماره اين بنا در ضلع جنوب شرقي باغ گلستان و در جنوب غربي شمس

 ،الملكبر اساس نقشة عبدالغفار نجمحدفاصل کاخ ابيض و عمارت الماس  ،ميدانسبزه

فرد، منصوری) بنا نهاده شد که قبال  در محل آن، انبار دولتي ارگ شهر مستقر بود

 .(33۵؛ ذکاء، ص5و 3، نقشة ش1۵۵ ،1۵1صص
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در واقع، ناصرالدين شاه پس از قتل اميرکبير و تصرف اموال وی، در قسمتي از 

خان که در سمت جنوبي کاخ گلستان قرار داشت و در جوار مسكوني ميرزا تقيعمارت 

شد، تكية دولت را بنا ای بود که گاهي به عنوان مجلس از آن استفاده ميآن نيز گرمابه

 . نمود

 

 مختصری از معماری ساختمان تکیه دولت

ای داشته دولت، در گسترش و شكوفايي تعزيه سهم ارزنده ةبنای تكيکه  نايبا توجه به 

های ساختماني، در تصويرگری و روشن گذشته از ارزش است، بررسي معماری آن،

ساختمان  .خواني نيز حائز اهميت بسيار استهای اجرايي شبيهساختن بسياری از ارزش

؛ ۵ص )فروغ، متر بود 2٥عرض حدودا   متر و 3٥ به ارتفاع آجری و مدور دولت تكية

)اعتمادالسلطنه، اين ساختمان، سه طبقه و با سردابه چهار طبقه داشت  .(532سلطانزاده، ص

)همان؛ فروغ، همانجا؛ رياحي، مترمربع بود  333٥مساحت آن حدود  (.3۵، ص5ج المآثر و اآلثار،

ای استوانهضلعي و از داخل به شكل ساختمان از خارج به صورت منشوری هشت (.5۵ص

 همين و بود پي بنا سست بود و بر روی خاک دستي قرار گرفته کامل طراحي شده بود.

؛ سرنا، 1۵1فرد، ص)منصوریمقاومت و ايستايي آن پديد آورد  برای مشكالتي ابتدا از امر

همين امر موجب شد که در زمان مظفرالدين شاه يك  .(36فروغ، ص؛ 562سفرنامه، ص

رو سقف را ازاين»شكل آن تخريب شود؛ طبقة ساختمان بر اثر سنگيني گنبد هاللي

ترتيب تكية دولت در زمان مظفرالدين تعويض و طبقة سوم را هم تخريب کردند و بدين

تكية دولت سه ورودی  (.52ص باف، طهران قديم،)شهری« نما شد.طاق شاه صاحب دو رديف

ورودی اصلي و بزرگ در ضلع شرقي تكيه برای مردان، با دری دو لنگه و سردری  :داشت

جناغي؛ ورودی ضلع غربي برای زنان، از سمت ميدان ارگ با سردر جناغي و شش منارۀ 

پوشيده شده بود که از تلفيق اشكال هندسي  کوچك در دو طرف با کاشي م ع ق ل

؛ ورودی سوم، راهرو پر (532؛ ذاکرزاده، ص3۵؛ اعتمادالسلطنه، ص1۵3ـ1۵5صصفرد، )منصوری

نشين تكيه را به ضلع جنوبي کاخ گلستان وصل وخم و تاريكي بود که قسمت شاهپيچ

فرد، ؛ منصوری563)سرنا، سفرنامه، صگذشت کرد و شاه برای ورود به تكيه از آن ميمي

ز که در آن زمان در ايران ساکن بودند در آثار ساموئل بنجامين و لرد کرزن ني (.1۵٥ص

)برای اطالعات بيشتر ر.ک به: بنجامين، اند خود شرحي از نما و معماری تكية دولت را آورده

 (.٥22؛ کرزن، ص35-31صص 
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 ، که اين بررت مدور ساخته شده بودوص هدولت ب ةطور که گفتيم بنای تكيهمان

های بزرگان، کاروانسراها متأثر از معماری خانه خالف شكل ساخت تكايای ديگر بود که

شد. به شكل چهارگوش ساخته مي ،کردندرا در آنجا برپا مي هاتكيه معموال  که و مياديني

هم  سقف مدور آن هشت هالل داشت که از جنس چوب بوده و با اتصاالت آهني به

ی معرق و غيرمعرق ها. نمای داخلي آن تماما  از آجر بود که با کاشيوصل شده بود

 تزئين شده بود.

های کاریرنگ پوشانيده شد. کاشيدار آبيهای لعاببا کاشي تكيه دروني هایقسمت

رنگارنگ همراه با تزيينات حدود شصت غرفه که در سه رديف روی هم ساخته شده 

 . (61٥ص ،)پيترسون بودند، به فضای دروني تكيه چهرۀ زيبايي بخشيده بود

های ونيم متر( با ديوارها و ستونصحن، بيست طاق )هريك به عرض هفت اطراف در

های هايي در دو طبقه ساخته شده بود. اتاقها اتاقکاری قرار داشت و روی طاقکاشي

ميان  )کارپرداز کاخ، فراشباشي(طبقة اول ويژۀ وزرا و حكام واليات بود که با نظارت ناظر 

های طبقة اتاق (. 3۵؛ هدايت، ص 322، ص 5؛ مستوفي، ج521)اوبن، صشد  ايشان تقسيم مي

طبقة سوم،  (.561ص ،Orsel))اورسل )دوم ا ر سي داشت و مخصوص بانوان حرم بود 

. فرد، همانجا(؛ منصوری522)اوبن، صشد  ای حفاظت ميها بود که با نردهچيجايگاه نقاره

)بنجامين، در طبقة دوم، با ارتفاع بيشتر، سردر و سقف بلندتری جايگاه مخصوص شاه 

روی صحنه قرار داشت و در سمت راست آن، ابتدا جايگاه عموهای شاه و روبه (332ص

صدراعظم و پس از آن به ترتيب محل نشستن وزيرمختار انگليس و وزيرمختار روسيه و 

 و  های شاه، همسر صدراعظمديگران قرار داشت. در سمت چپ جايگاه مادر شاه، زن

 همسر وزيرمختار روسيه قرار داشت.

رفع در اثنای نمايش، با پذيرايي مستمر با چای، قهوه و قليان، خستگي تماشاگران  

کشيدند )مستوفي، تعزيه پردۀ توری سياهي در برابر غرفة شاه مي اجرای هنگام . شد... مي

طريق راهروهای پشت آنها صورت ميگرفت  ورود به اتاقها و خروج از آنها از همانجا(.

تماشاگران عادی در چندين رديف دايرهوار دور صحنه مينشستند و  (.32۵)ذکاء، ص

 ايستادند.ها ميعدۀ کمي پشت زن

ای و يك پارچه از سنگ مرمر نصب کرده بودند پله در صدر تكيه، منبر بزرگ بيست

رفتند و به شرح مصيبت بر باالی منبر ميها خوانکه پيش از شروع مراسم تعزيه، روضه

ها، ها، سوارها و فيلپرداختند. در گرداگرد تخت نمايش، راهي نيز برای حرکت دستهمي
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ديگر ساخته بودند. در وسط تكيه  ها، و ورود و گردش صفوفها و اسبشترها و درشكه

ند و بازيگران گفتمي« تخت»سكويي از سنگ به بلندی يك متر ساخته بودند که به آن 

هايي که در چهار طرف آن بود، بر باالی سكو رفته، نقش خود را پله ها ازخوانو شبيه

ها پوشاند که با بستچوبي مي تيرهای و الوار از داربستي را مرکزی صحن .کردنداجرا مي

های آهني درهم چفت شده و بر روی ديوارهای بنا تعبيه شده بود و سقفي و تسمه

که در مواقع ضروری چادر کرباسي ضخيمي بر  دادمي تشكيل بر روی صحن گنبدی را

 ؛ اعتمادالسلطنه و فروغ، همانجا(.1۵3فرد، ص)منصوریکشيدند روی آن مي

فرمان  به فرانسوی مهندسي شكست، جا چند از هابستکه چوب پس از آن 

های قوسگذاشت. نيمهای چوبي کار جای قوسهايي آهني بهقوسمظفرالدين شاه نيم

آهني دوازده عدد بود که هريك از پنج تكة مجزا تشكيل و با پيچ و مهره به هم وصل 

)ذکاء، های تكيه احتياجي نبود بندهای آجری در سقف  اتاقشد و ديگر به پشت مي

  (.1۵6فرد، ص؛ منصوری32٥ـ322ص

رفت که فشار پوشش باعث چون بيم آن مي ،در زمان سلطنت مظفرالدين شاه

)مستوفي، همانجا؛ ذکاء و خرابي بنا شود، برای کاهش فشار، طبقة آخر را خراب کردند 

ونيم متر و ارتفاع در وسط صحن تكيه، سكوی گردی به شعاع تقريبي نه (.3سمسار، ج

متر با ازارۀ سنگي منقوش با قاب و شمسه قرار داشت که سطح آن آجرفرش تقريبي يك

هايي تعبيه شده بود که به احتمال قوی به زيرزمين گشوده ر اين ازاره دريچهبود. د

در دو طرف سكو دو پلكان (. 1۵1ـ  1۵٥فرد، همان، صص؛ منصوری32٥)ذکاء، همان، صشد  مي

دور سكو،  (.2ـ6، تصوير 3؛ ذکاء و سمسار، ج1۵1فرد، همان، ص )منصوریای قرار داشت پلهسه

های موسيقي منظور ها و دستهبي شش متر برای عبور اسبای به عرض تقريمحوطه

آمدگي دورتادور صحن و متصل به شده بود. پلكاني در شش رديف با يك پيش

ساختمان مدور تكيه قرار داشت که مشرف بر صحن مرکزی و سكوی آن بود. اين 

 .(33؛ هدايت، ص 211)فروغ، همانجا؛ اورسول، ص  بخش، مخصوص زنان بود

قرار )فروغ، همانجا( عقيدۀ برخي چهارده پله  ای و يا بهپلهتكيه، منبری بيستدر 

داشت که دو ديوارۀ جانبي آن از مرمر يكپارچه بود. بلندی آن حدود يك طبقة تكيه بود 

اين  (.1۵٥فرد، ص؛ منصوری32۵)ذکاء، صو به سفارش معي رالممالك در يزد ساخته شده بود 

ب مشروطه از تكيه خارج کرده و در ميدان توپخانه گذاشته بودند و منبر را در زمان انقال

در چهار طرف تكيه،  .(565ص ،)هدايتکرد الل ه نوری بر آن سخنراني ميشيخ فضل
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نوجواناني با لباس عربي، غالبا  بر اساس نذر والدينشان،  وآبي قرار داشت  های پرحوض

در زمستان برای تأمين گرما  (.525ن، ص)اوبسقايي  حاضران در تكيه را برعهده داشتند 

 (561)سرنا، همان، صشد در چندجا منقل گذاشته مي

توان گفت که هايي که از فضای داخلي تكية دولت برجای مانده، ميبر اساس وصف 

 ... .داشته است و اهميت بيروني تزئين درون آن بيش از معماری کلي و نمای

شد  که چندی با نيروی برق روشن مي چلچراغي در وسط سقف قرار داشت

ويژه سكوی  بخشي از نور تكيه، به (.فروغ، همانجا ؛٥2٥، ص5؛ کرزن، ج323)بنجامين، ص 

شد  کردند، تأمين ميمي ها حملهای الله فنری با کاسة بلور که فراشوسط، از چراغ

هايي که در تعداد شمع (.61٥ص ،ر.ک: پيترسون ؛ برای اطالعات بيشتر326، ص5ي، ج)مستوف

های سوخته آوری پيه و گچ شمعشد، به حدی بود که با مقاطعة جمع تكيه افروخته مي

 .(212)همان، ص گرديد خواني تأمين ميسوخته، بخشي از مخارج روضهو نيمه

های گرانبها های گل، آيينه، پارچه و قاليگذشته از منابع نور، داخل تكيه را با تاج

ها برعهدۀ تزئين هريك از طاق(. 322؛ اورسل، ص 562ص ها،ها و آئينآدم، )سرنا آراستندمي

هايي نيز شد. بخش ها منجر مييكي از رجال بود و رقابت ميان آنان به شكوه بيشتر آرايه

شد  به درويشان اختصاص داشت که با تخت پوست، کشكول، بوق و تسبيح تزئين مي

 (.5٥1)هدايت، صة دولت را تدارک ديده بود و شاه نيز اثاث خاص تكي( 215)مستوفي، ص

 

 کردن و انجام مراسم عزاداری در تکیة دولتنحوة آماده

خواني آماده برای تعزيه مانده به اول محرم، چندروزالحجه، تكية دولت را در اواخر ذی

البكا و با همكاری ناظم النظارۀ دربار )سرپرست و مدير امور تشريفاتي(،نايبکردند. مي

شكل چادر تكيه را روی سقف هاللي ،نخستکردند. تكيه را آماده مي ،کارکنان و فراشان

های سياه، بر ديوارها و جرزهای طاقکردند و سپس پارچهکشيدند، تكيه را تميز ميمي

های رنگارنگ و کشيدند و جايگاه مخصوص شاه را با قالي، قاليچه، پارچهنماهای آن مي

نماها عهدۀ کساني بود که طاق نماهای ديگر برآرايش و بستن طاق آراستند.چلچراغ مي

 ها(. را در اختيار آنان گذاشته بودند )افرادی نظير حكام واليات يا يكي از وزارتخانه

روز مانده به آن شروع و تا روز تاسوعا،  خواني از اول ماه محرم يا يكمراسم روضه

دهم و دوازدهم يا چهاردهم نيز ادامه داشت و نيز شد و گاه تا  در تكية دولت برگزار مي

که تا آخر محرم و گاهي تا  شدمي برگزار روز و شب نوبت دو در معموال  خوانيتعزيه مراسم
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خواني هايي غير از محرم و صفر، تعزيهصفر نيز ادامه داشت و برخي اوقات نيز در ماه آخر

 از قبل ساعتنيم تا سه از عصر يكي روز،شبانه نوبت دو در تعزيه نمايش شد. برقرار مي

 ،البكا معين .شد مي برگزار گذشته، شب از ساعت شش و پنچ تا دو از ديگری و غروب

 و آمد، بدون چونهايي که در تكية دولت بايد به اجرا درميدر انتخاب نهايي نوع تعزيه

بودند، زير نظر خوان دولتي خوانان در حقيقت، تعزيه. تعزيهچرا تابع نظر شاه بود

خوانان تكية تعزيه خواندند. لباسدر برابر شاه و درباريان، تعزيه مي ی دربار،«البكامعين»

خودهای شد؛ برای جنگجويان، سپرها و شمشيرهای مرصع و کالهدربار تهيه مي در دولت

الي های عسعد، عمامه و قباهايي با ترمهجواهرنشان و برای بازيگران نقش يزيد و ابن

ها هرساله در دهة اول محرم پس از ساعت ،کردند. در اين تكيهتهيه ميشده زردوزی 

شان خاطرۀ رقصي دفيله ابهت که غلبة جنبة تماشايي و های بزرگ و پرگرداندن دسته

ای روی صحنه ميهای تعزيهترين نمايشترين و مجلل بزرگبرد، عزاداری را از بين مي

ها از دو تا پنج روزها از دو ساعت بعد از ظهر تا نزديك غروب و شب (.63)بيضايي، صآمد 

شد و در شب چندين هزار چراغ و شمع ـ شش ساعت از شب گذشته، تعزيه اجرا مي

هايي )معيرالممالك، يادداشت فزودابه مراتب بر جالل و شكوه مجلس ميشد که افروخته مي

 ،هادولت به عنوان محل خاص انجام تعزيه تكية(. ٥1ص  ،از زندگي خصوصي ناصرالدين شاه

البكايي های معيننامههای اجرا شده در آن به شبيهنظر ارگ سلطنتي بود و تعزيه زير

آمد و در معروف بودند. ناصرالدين شاه معموال  از روز دوم يا سوم محرم به تكيه مي

نشست. بود، مي جايگاه مخصوص خود که پردۀ زنبوری آبي يا مشكي در جلويش آويخته

دربارۀ علت نشستن ناصرالدين شاه در پشت پردۀ زنبوری آبي يا مشكي، گروهي 

معتقدند که اين کار برای آن بوده که حاضران مجلس او را در حال گريستن و تغيير 

، 5)مستوفي، جهای مردم باقي بماند حال نبينند تا هيبت و شكوهش همچنان دردل

خواسته ميحاج سياح معتقدند که شاه با اين کار  چون تعزيه مخالفان از گروهي و (322ص

 (22: حاج سياح ، صک)برای اطالعات بيشتر ر.ا کند. ها را تماشخانم

شد که های بسيار با شكوه و مجللي برگزار ميها و تعزيهدر تكية دولت، عزاداری

تزئينات و ية دولت، کردند. البته عالوه بر اسم و رسم تكمردم از آن استقبال زيادی مي

شد. چادر بزرگ تكية دولت چادر بزرگ تكية دولت، باعث جذب تماشاگران فراوان مي

که نقش شيرهای ايستادۀ شمشير به دست و شيرهای خفتة خورشيد به پشت که نور 

ها... را ها و برگها و گلکشيد و نقش طاووسخورشيد از ستيغ هالل آنها ن ت ق مي
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در اين  (.33)اسكويي، ص کشيدشتاقان بسياری را به تماشای خود ميهرساله مداشت، 

کردند و چون خوبي استقبال ميهای تكية دولت بهها و عزاداریميان، مردم از تعزيه

ها از صبح زود، بلكه قبل کردن جای نشستن در تكيه به سختي امكان داشت، زنفراهم

شد، ورود و جمعيت چون درها بسته ميآمدند و به دليل کثرت از آفتاب به آنجا مي

گيره خودشان را ها تقريبا  به طور عموم ناهار و دهانخروج برايشان امكان نداشت، زن

بسا که وسيلة قضای حاجت خويش را چيزهايي مانند مشربه يا آوردند و چههمراه مي

 (.556باف ، ص )شهری بردندقلقلك يا کوزه قليان دنبال مي

البكا گرفت و در اين زمان معينصورت مي نزاع ميان اين در گاهگاهي که است بديهي

مستوفي،  ک:ت بيشتر ر.ا)برای اطالعآورد کرد و به سكوت ميرا آرام مي هانز با نگاه خود،

 اما. گرفتنمي صورت راحتيبه دولت تكية به غيرمسلمانان ورود .(31اسكويي، ص ؛322ص

شرط خاصي نداشت و آزاد بود؛ به اين دليل که جمعيت  يهتك به ورود شهر مردم برای

 .(2۵1)اعتمادالسلطنه، المآثر و اآلثار، ص ها بودبيشتر، دليل بر مقبوليت برنامه

شكوه مراسم و فضای تكية دولت تا آنجا بود که با وجود احتياط ايرانيان در پذيرش 

نادرست آنان، شاه و درباريان با ورود بيگانگان به مراسم تعزيه به سبب نگراني از واکنش 

؛ ظهيرالدوله، 3٥٥الگار، ص) آسودگي خاطر سياحان فرنگي را به تكية دولت دعوت ميكردند

توان به نامة مشيرالدوله به ناصرالدين شاه اشاره کرد که در مي ،به عنوان مثال .(5۵٥ص

ای که در تكية او از شاه تقاضای شرکت افراد سفارت روسيه را در مراسم تعزيه ،آن

کند و ناصرالدين شاه هم با شرط اجرای مراسم در شب و شده است، ميدولت برگزار مي

؛ 525)جابر، صپذيرد نمای اين عده، آن را مياستفاده از پردۀ زنبوری برای جلوی طاق

های ها نيز، تكيهشدن تكية دولت، شاهزادگان و بازاری بعد از ساخته. (53٥شهيدی، ص

خانه، تكية تكية قهوه برپا کردند؛ ازجمله، تكية منيرالسلطان مادر کامران ميرزا،خود را 

 اسماعيل بزاز و تكية سيد نصرالدين.

 

  های تکیة دولتخوانیبرنامة تعزيه

های رايج و معمول شد، همان تعزيههايي که در روزهای دهة اول محرم خوانده ميتعزيه

هايي که در    ع اصلي و مهم روز عاشورا بود. تعزيهيعني شهادت شهيدان کربال و وقاي

شد مربوط به حوادث های دهة اول محرم يا در بقية ايام محرم و صفر برگزار ميشب

های حماسي و اساطيری و گوشهو يا تعزيه)ص( فرعي واقعة کربال و مصائب خاندان پيامبر
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البكا )گردانندۀ تعزيه( و نظر معينهای تكية دولت با نظر ها بود. معموال  موضوع تعزيه

کرد و برای اطالع مردم از البته گاهگاهي برنامة عزاداری تغيير مي شد.دربار تعيين مي

های شد و بر در بزرگ تكيه و ديوارهايي تهيه ميغالبا  اعالننام تعزيه و زمان اجرای آن، 

 .(532)شهيدی، ص شد نصب مي آن

 

    تکیة دولتخوانی در چگونگی تعزيه

های تكية دولت با مراسم و تشريفات زيادی همراه بود. جای رجال دولت، خوانيتعزيه

نماهای زير و جای زنان و مردان و همسرانشان و مهمانانشان در  اعيان و اشراف در طاق

سطح  رديف پنج در و طبقة دوم و سوم بود. عامة مردم هم در داخل تكيه، روی زمين

مستوفي،  ؛3٥٥-3٥1صص ،)الگار نشستند. جای مردان و زنان جدا بود مي تكيه دورتادور پله،

 ،هايي از زندگي خصوصي ناصرالدين شاهيادداشت؛ معيرالممالك، 3۵-33؛ هدايت، صص 322، ص5ج

در روز نهم، انعام و خلعت  .(556، صتاريخ اجتماعي تهران در قرن سيزدهمباف، ؛ شهری٥1ص 

شد. روزنامة ايران در يكي خوانان تقسيم ميتعزيه و تعزيه ،شاه، ميان گردانندگان تكيه

 ضمن درج اخبار رسمي دربارۀ حكومت، نوشته است: های خود،از شماره

...به تعزيت خامس آل  الحرام و ايام عاشورا، خاطر خورشيد مظاهر بندگان،دهة اول محرم»

الشهدا ارواحنا له الفدا بود. تكية مبارک دولت را از طرف دولت روزافزون حضرت سيد عبا،

 به رسم سنوات ماضيه با نهايت شايستگي و شكوه طاقبندی کرده... و روز آخر به رسم هر

دالدوله ساله مواهب کاملة شهرياری شامل حال خدام تكية مبارکه دولت گرديده و اوال  مج

خوانساالر که نظم و ترتيب ادارۀ تكيه راجع به معزی اليه است... را به يك ثوب ترمه شمسة 

خانه خاصه مخلع و سرفراز فرمودند و ثانيا  جميع ذاکرين و واعظين و... را به مرصع از جامه

زنامه )رو «خالع مهر شعاع و عطايا و انعامات وافر سربلند و دعاگو و شكرگذار فرمودند...

 ؛ هدايت، همان( 655، ص521٥ايران، 

در ايام عزاداری، از صبح تا ظهر مردم و تماشاگران به انتظار شروع تعزيه در تكيه 

های سپس دسته ؛شدخواني شروع مينشستند و حوالي ظهر، ابتدا مراسم روضهمي

دو يا سه دادند و حدودا  از آمدند و مراسم عزادای را انجام ميمختلفي به تكيه مي

های شبانه، شروع  در تعزيه (.٥1وقايع الزمان ،ص)معيرالممالك، شد بعدازظهر تعزيه، آغاز مي

شد و  کرد و معموال  از اوايل شب شروع مي مراسم با توجه به فصول مختلف سال فرق مي

 ،؛ مستوفي2٥شهيدی، ص  )برای اطالعات بيشتر ر.ک:انجاميد  تا سه يا چهار ساعت به طول مي

 (.322-321 صص
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زن با علم و    نويسد: چندين دسته سينهخصوص شروع تعزيه مي مستوفي در

نمای شاه، سينه زدند و خارج شدند. از نظر مستوفي روی طاقخوان آمده و روبهنوحه

رسيد. مستوفي در ادامه از تر به نظر ميتر و با هيمنهها از همه سادهدستة بروجردی

ها، زن کاشي، دستة بروجردیزن، مثل دستة سنگچند دسته سينهزني چگونگي سينه

کند و مرتب ها و سپس دربارۀ آغاز تعزيه صحبت ميچيها و دستة زنبورکدستة فراش

گويد و استادی و مهارت او را در اجرای تعزيه و البكا بدون بردن نام او، سخن مياز معين

بنجامين هم از کساني است که از  (.32٥)همان، ص ستايدبرقراری نظم در تكيه، مي

های تكية دولت، گزارش کاملي بيان کرده است؛ او پس از برشمردن خوانيتعزيه

های غربي، صحبت از ازدحام جمعيت و خصوصيات تكيه و تعزيه و مقايسة آن با نمايش

« انخوبچه»ها و مناظر مختلف تكيه، به ستايش و تعريف از آواز بحث از معماری، صحنه

 نويسد: پردازد و ميمي

های مخصوص عزای خود را نواخت... خارج شد و در آخرين دستة موزيك سلطنتي که آهنگ»

در سكوت  شدند...همين موقع در مدخل تكيه دستة ديگری مشاهده شد که آماده ورود مي

بلند شد. صدا ها خوانند، از يكي از پسربچهها ميمطلق، ناگهان صدايي شبيه پرندگاني که شب

آهنگ آن سوزناک بود... که گويي هشداری برای تماشاچيان داخل  کامال  صاف و آسماني بود...

های تاريخ، يعني شهادت امام حسين)ع( و تكيه بود که خود را برای ديدن تأثرآورترين صحنه

ن هماهنگ کردند. در اين هنگام، صدای ديگری از پسربچة دوم بلند شد و با آيارانش آماده مي

 (223-322)بنجامين، صص .«دهنده و مؤثر بود... شد و... صدای آنها بسيار تكان

خوانان و حرکات آنها به سازد که صدای تعزيهوی در جای ديگر خاطرنشان مي

کرده است که واقعا  در صحرای کربال حضور قدری نافذ و مؤثر بوده که او احساس مي

نيز از کساني  52 سرنا، از نويسندگان و جهانگردان قرن مادام کارال (.2۵٥)همان، ص دارد

است که نمايش تعزيه را در آخرين دورۀ شكوهمندی در تكية دولت مشاهده کرده و 

به چاپ رسانده است. او در کتاب خود،  هـ.ق(5215م )5332های خود را در سال ديده

 ديد دقيقي از نمای ساختمان و چگونگي نمايش و فضای تاالر دارد: 

شود. شاه، زنان و اطرافيانش، تعزيه نزديك ظهر آغاز و به هنگام غروب آفتاب تمام مي مراسم»

ايي که روی سكو، درآمد تعزيه، تمام آنهکردند. به عنوان پيشتا پايان مراسم، تكيه را ترک نمي

روند. جمعي راه ميشوند و به طور دستهنقشي برعهده دارند، مدتي در برابر مردم ظاهر مي

اند. بعد از ها و استرها که بر پشتشان سواران نشستهقيمت، اسبهای گرانشترها مزين به پارچه

شوند. وارد ميرود، مي صحنه روی آنها افراد مشخصي که پيشاپيششان يك دسته موزيك نظامي

زنند... در آخر بند هر خوان، سينه ميای نوحهرسد. عدههای مذهبي مينوبت به اعضای هيئت
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رفته تأثر ها، رفتهها و گامها، ضربهشود... هماهنگ با نوحهنوحه، صدای حسين حسين بلند مي

 .«شود... نيف مييابد و آنگاه نمايشنامه تازه، تصتماشاچيان و ابراز احساسات آنان شدت مي
 (.٥36 – ٥6٥)سرنا، سفرنامه، صص

 دهد:بنجامين دربارۀ موسيقي تعزيه گزارش مي

موزيك عبارت است از يك دسته که در پشت تكيه ايستاده بودند. از خوشبختي جای آنها دور »

انگيز بود، زيرا که اسباب آنها عبارت بود از چند نقاره و کرناهای دراز و صدای آنها خشن و حزن

نوشت که در روز آخرت صدای کرد، نويسندۀ کتاب انجيل وقتي ميبود که مرده را بيدار مي

ها را زنده خواهد کرد، مسلما  چنين کرنايي را در نظر کرنايي مسموع خواهد شد و جميع مرده

 (3٥)بنجامين،ص « داشته است.

 

 افول تکیة دولت و تعزيه 

خصوص در تكية دولت، رواج کاملي داشت و اين امر تا تعزيه در زمان ناصرالدين شاه، به 

هنگام مرگ ناصرالدين شاه کماکان با شكوه فراوان ادامه داشت. در زمان سلطنت 

 و مظفرالدين شاه به سبب اوضاع سياسي و اجتماعي زمان و حوادث مشروطه، تعزيه
رغم به (.526ص )شهيدی،خود را از دست داد  اعتبار و ارزش ای،اندازه تا خوانيشبيه

خواهان با تعزيه، مظفرالدين شاه مشروطه ت برخي از روحانيون، روشنفكران ومخالف

خواست مراسم و سنتچون از دلبستگي و عالقة مردم به تعزيه، آگاه بود و همچنين مي

رو، دستور داده داد. از اينبه تعزيه عالقه نشان مي های درباری پدر خود را حفظ کند،

خواني نيز برگزار کنند خواني، مجالس تعزيه و شبيههمراه با روضهبود که در دربار، 
  (.52۵ص ،)همان

فرانسوی در « پاته»در زمان مظفرالدين شاه، فرستادگان مؤسسة فيلمبرداری 

 (515بيضايي، ص). تهران، يك فيلم مستند از مراسم تعزية تكية دولت تهيه کردند

 آنها جنازه (هـ.ش5336)و مظفرالدين شاه  هـ.ش(53۵1) شاهپس از مرگ ناصرالدين 

 .(٥5۵)کاتوزيان تهراني، ص کردندبه تكيه دولت برده و از آنجا به عتبات منتقل  را

خواني در تكية های تعزيهدورۀ سلطنت محمدعلي شاه و احمدشاه آخرين سال

اطالعات بيشتر در اين ی )برا خواني در اين تكيه تعطيل شددولت بوده و پس از آن تعزيه

، 5وزارت امور خارجه روسيه، ج ؛311شهيدی،  ؛٥٥٥، ص٥صدر سيدجوادی و ديگران، ج ک:زمينه ر.

 (.135- 116باف، تاريخ اجتماعي تهران در قرن سيزدهم، صص؛ شهری51٥ص

که تكية  و به قدرت رسيدن سردار سپه، برای اين هـ.ش5322به دنبال کودتای  

هايي را که در دستور داد خرابي شهـ.5213سال  در رضاخان نماند، دولت بدون استفاده
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وجود آمده بود تعمير کنند و آنجا را به نمايشگاه  بودن تكيه به های بستهطي سال

های نخستين سلطنتش به تشكيل کاالهای وطني اختصاص داد و همچنين در سال

در سال  (.٥32ـ ٥2٥طهماسبي، صص )امير  پرداختدر آن جا جلسات سربازگيری ارتش 

مجلس مؤسسان )عزل احمدشاه و انتخاب رضاخان به عنوان شاه ايران( در  هـ.ش521٥

 .(262)هدايت، ص محل تكية دولت تشكيل شد

رفته ، تعزيه رفتههـ.ش521٥های آغاز سلطنت رضاشاه، يعني پس از سال  در سال

روستاها و شهرهای دورافتاده نيز، ممنوع شد و پای به دوران افول خويش نهاد و در 

پيمود که در اين ميان عوامل زيادی دخيل بودند؛ در سال دوران انحطاط را مي

با ممنوع شدن تظاهرات مذهبي، اجرای تعزيه نيز يكسره موقوف گرديد. بر  ،شهـ.5255

اين عوامل بايد انقالب مشروطه، نفوذ فرهنگ اروپا در ايران و ترجمه و اجرای 

های خارجي را نيز افزود. چنين شد که تعزيه، که در آستانة پروردن تئاتر ملي نامهنمايش

اندک روی به فراموشي ايران در درون خود بود، موقعيت خود را از دست داد و اندک

اين در حالي است که تا قبل از سال  (.٥٥٥، ص٥)صدر سيدجوادی و ديگران، جنهاد 

های خوانيرسما  تعطيل نشده بود، رضاخان روضه، که عزاداری ايام محرم شهـ.5255

کرد، به تكية دولت آورده بود دوران سردارسپهي خود را که در دفتر قزاقخانه برگزار مي

)شهيدی، کرد و خود نيز در مجالس عزاداری يا فقط در عزاداری روز عاشورا، شرکت مي

بعد از  هـ.ش5231که در  اينمخروبه بود تا ها متروک و نيمهتكية دولت، سالو  (31۵ص 

 ،ساخت شعبة بانك ملي در بازاربه منظور تكية دولت  ،سال، به دستور محمدرضا شاه۵1

 ؛5٥؛ شهيدی، ص251)ذکاء، صو بيشتر عرصة آن زيربنای بانك گرديد شد به کلي تخريب 

 .(۵1پور، صملك

 

 نتیجه 

خواني، ثابت برای انجام روضههميشه نياز به مكاني  از دوران صفويه تا زنديه و قاجار، 

های  شد، اين امر سبب شد که تكايای متعددی در دوره خواني احساس ميتعزيه و شبيه

مختلف تاريخ ايران، به خصوص در دورۀ قاجار ساخته شود. يكي از تكايای مهم، عظيم و 

تكية دولت است که دستور ساخت آن را ناصرالدين شاه و به  با شكوه دورۀ قاجار،

 قهـ.533٥در سال  ،العماره خان معيرالممالك در جنب کاخ شمسمباشرت دوستعلي

توان افزايش جمعيت تهران و فقدان شدن آن را ميصادر نمود. درحقيقت، علت ساخته
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گنجايش کافي در تكايای قديمي، اظهار فضل و تجمل ناصرالدين شاه در مقابل فرهنگ 

و هنر تئاترهای غربي، عالقة شديد وی به تعزيه و نمايش و استقبال مردم و حمايت 

اعيان و اشراف از تعزيه دانست. گروهي از سياحان اروپايي و برخي از مورخان و 

لدين شاه پس از اولين سفرش به فرنگ در سال نويسندگان ايراني معتقدند که ناصرا

تماشاخانة ورونا »و « ساختمان رويال آلبرت هال لندن»، و ديدن تئاتر هـ.ق5321

تأثير قرار گرفت که دستور ساخت تكية دولت را در تهران صادر به قدری تحت« ايتاليا

كية دولت قبل از شدن تنمود. در مقابل، گروهي از نويسندگان ايراني معتقدند که ساخته

دارای شيوۀ خاص مهندسي  اولين سفر ناصرالدين شاه بوده است. معماری تكية دولت،

های اجرا شده در دورۀ قاجاريه است و برخالف ساير تكايا، مدور و گرد بوده است. تعزيه

البكا بوده البكا و معينتكية دولت، تحت نظارت و سرپرستي ارگ سلطنتي دربار و ناظم

خوانان را هم گروهي از اشراف و اعيان بر های پذيرايي و حقوق کارکنان و تعزيهنهو هزي

محرم و مجالس مذهبي تكيه  ةدولت به جز مراسم عزاداری ده ةاند. در تكيعهده داشته

کردند. خواني آماده ميتعزيه برای محرم، اول به مانده روز الحجه، چندذی اواخر در را دولت

ماه محرم يا يك روز مانده شروع و تا روز تاسوعا در تكية دولت  از اول يخوانروضه مراسم

خواني شد و گاه تا دهم، دوازدهم و چهاردهم نيز ادامه داشت. مراسم تعزيهبرگزار مي

شد و تا آخر محرم و گاهي تا آخر صفر نيز نوبت در روز و شب برگزار مي دومعموال 

شد. خواني برقرار ميهايي غير از محرم و صفر، تعزيههاوقات نيز در ماداشت و برخي ادامه

دورۀ طاليي و اوج شكوه تعزيه، در دورۀ قاجار و در زمان ناصرالدين شاه بوده که در 

شده است. پس از مرگ ناصرالدين شاه، جانشينانش به دليل تكية دولت برگزار مي

مخالفت برخي از شرايط و اوضاع خاص جامعه و گسترش و نفوذ فرهنگ غربي و 

تدريج کار به روحانيون نتوانستند آنچنان که بايد و شايد، از تعزيه حمايت کنند و به

خواني در زمان رضاخان، ممنوع جايي رسيد که عمال  هرگونه تظاهرات مذهبي و تعزيه

، تكية دولت به نمايشگاه امتعه وطني مبدل شد و در شهـ.5213شد. سرانجام در سال 

جای آن بانك ملي شعبه بازار ساخته شد. امروزه از تخريب و به شهـ.5231حدود سال 

اين بنای تاريخي و مهم، فقط مقداری اسناد و مدارک تاريخي و تعدادی عكس و يك 

دهندۀ طراحي و تنها، نشانالملك، باقي مانده است. بنايي که نه نقاشي رنگي اثر کمال

مراسم پرجالل و شكوه تعزيه در مقطعي از معماری يك دورۀ تاريخي است، بلكه مبين 

 باشد.دورۀ قاجار مي
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 منابع

 .52۵3، نشر آناهيتا، تهران، تاريخ تئاتر ايران اسكويي، مصطفي،

 ، تهران،سال تاريخ ايران(چهلالمآثر و اآلثار )الدوله(، اعتمادالسلطنه، محمدحسنخان )صنيع

 .5262، نشر اساطير، تهران، 5چاپ ايرج افشار، جلد هـ.ق؛ 5216دارالطباعه خاصه دولتي، 

، نشر اميرکبير، تهران، روزنامة خاطرات اعتمادالسلطنهاعتمادالسلطنه، محمدحسن خان، 

52٥1    . 

، مترجم: ابوالقاسم سری، توس، دين و دولت در ايران، نقش عالمان در دورة قاجارالگار، حامد، 

 .5262تهران، 

 .5213، ترجمة علياصغر سعيدی، بي جا، م(5112سفرنامة اورسل )اورسل، ارنست، 

، (5101ـ5101های سفیر فرانسه در ايران )ايران امروز، سفرنامه و بررسیاوبن، اوژن، 

 .5263اصغر سعيدی، زوار، تهران، ترجمه و حواشي و توضيحات از علي

 ، نشر دانشگاه، تهران ،حضرت رضاشاه کبیرتاريخ شاهنشاهی اعلیامير طهماسبي، عبداله، 

5211. 

، ترجمة محمدحسين کردبچه، نشر جاويدان، ايران و ايرانیان، بنجامين، ساموئل گريل ويلر

 .5262تهران، 

 .52٥٥، نشر کاويان، تهران، نمايش در ايرانبيضايي، بهرام، 

اوود ، گردآورنده: پترچلكووسكي، ترجمه: دتعزيه و هنرهای مربوط به آنپيترسون، ساموئل، 

 .526۵حاتمي، نشر علمي فرهنگي، تهران، 

، ترجمة داوود نمايش بومی پیشرو ايران )تعزيه هنر بومی پیشرو ايران(چلكووسكي، پتر، 

 .526۵ ،حاتمي، علمي فرهنگي، تهران

 .52٥6، به کوشش حميد سياح، نشر ابن سينا، تهران،خاطرات حاج سیاححاج سياح، محمدعلي، 

 .5211نا، قم، ، بيتاريخ تهرانالحجت، حسيني بالغي، سيد عبد

، قلم، ای از آداب و رسوم مردم طهران(سرگذشت طهران )گزيدهذاکرزاده، اميرحسين، 

 .52۵2تهران، 

، سلسله های ارگ سلطنتی تهران و راهنمای کاخ گلستانتاريخچة ساختمانذکاء، يحيي، 

 . 52٥2انتشارات انجمن آثار ملي، تهران، 

 .52۵6سروش، تهران،  ، عكاسي علي خادم،تهران در تصويرذکاء، يحيي، سمسار، محمدحسن، 

، نشر مقامي، به اهتمام جهانگير قائمالتواريخ )قاجاريه(ناسخسپهر، محمدتقي )لسانالملك(، 

 .522۵تهران،  اميرکبير،

 .52۵٥تهران، کبير ، امير، ٥، جلد تاريخ اجتماعی ايرانراوندی، مرتضي، 

 .5263اصغر سعيدی، نشر زوار، تهران، ، ترجمة عليهاها و آئینآدم سرنا، کارال،
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تهران،  ،ونشر ن ، ترجمة غالمرضا سميعي،های ايران(سفرنامه )مردم و ديدنیسرنا، کارال، 

5262 . 

 .5263، نشر آگاه، تهران، گیری شهر و مراکز مذهبی در ايرانروند شکلزاده، حسين، سلطان

 .52۵5، نشر معين، تهران، 3، جطهران قديمباف، جعفر، شهری

، نشر مؤسسة فرهنگي رسا، 1، جلدتاريخ اجتماعی تهران در قرن سیزدهمباف، جعفر، شهری

 .5263اسماعيليان، تهران، 

های فرهنگي، ، نشر دفتر پژوهشخوانیپژوهشی در تعزيه و تعزيهاله، شهيدی، عنايت

 .5231تهران،

، سفرنامة ظهیرالدوله همراه مظفرالدين شاه به فرنگستانظهيرالدوله، علي بن محمدناصر، 

 .52۵5چاپ محمداسماعيل رضواني، تهران، 

، جشنوارۀ سراسری تئاتر فجر، های آئینی و مذهبیخوانی گنجینة نمايششبیهعناصری، جابر، 

 . 52۵3تهران، 

جمة غالمعلي وحيد مازندراني، نشر علمي و فرهنگي، ، ترايران و قضیة ايرانکرزن، جرج ناتانيل، 

 .5233تهران،

مشاهدات و تحلیل اجتماعی و سیاسی از تاريخ انقالب کاتوزيان تهراني، محمدعلي، 

 . 52۵2، تهران، مشروطیت ايران

زوار، ، 5، جلد )تاريخ اجتماعی و اداری دورة قاجاريه ( شرح زندگانی منمستوفي، عبداهلل، 

 .52٥1تهران ، 

اکبر ، نشر عليهايی از زندگی خصوصی ناصرالدين شاهيادداشتخان، معيرالممالك، دوستعلي

 .5215علمي، تهران، 

، چاپ خديجه نظام مافي، تهران، الزمان )خاطرات شکاريه(وقايعخان، معي رالممالك، دوستعلي
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جهاد دانشگاهي،  ، نشرخوانی و تعزيهسیر تحول مضامین در شبیهپور، جمشيد، ملك
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 .52٥٥ ، تهران، زوار،خاطرات و خطراتخان )مخبرالسلطنه(، قليهدايت، مهدی

 مجموعه مقاالت

، شهريور، ۵5، دورۀ جديد، شمارۀهنر و مردم، «هنرهای زيبا در ايران امروز»رياحي، محمدامين، 
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 هاروزنامه
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 الله کوشش به ايران بست جهاني تئاتر، مجلة جوانان، دربارۀ تعزيه و تئاتر در چلكووسكي، پيتر، بن

 .5216 سال تقيان،
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 .52۵2، تهران، ٥جلد 
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