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  1فصل 
  كلّياتي دربارة هنر نمايش

  
  
  

  مقدمه
تـأثير   زندگي بشر را تحتدر ابعاد گوناگون ، ارتباطي خاص شيوة  عنوان يك      به شنماي

 ابزار مناسبي براي  در اعصار مختلفتجربه نشان داده كه اين هنر. خود قرار داده است   
براي طـرح مـضامين   ترين قالب  فرهنگي و مناسبات فكري، ملموس     تعامالتبرقراري  
  . بوده است و كيهاني در موضوعات انسانيترين طرق تعمق  و عقيدتي و مهمفلسفي

واسـطة   امـروزه زنـدگي انـسان بـه    . اي فراگيـر و جهانـشمول اسـت      نمايش پديـده  
هاي نمايشي قرار گرفته  دستاوردهاي تكنولوژيك ارتباطي، در محاصره و سيطرة رسانه    

يافتـه بـا اصـول ارتبـاطي نمـايش،       سو و وحدت هاي هم  نظر از اين رسانه     صرف. ستا
هرچنـد ممكـن   . اي سراغ گرفت  نمايشي را در هر جامعهگوناگون بيانوان اشكال  ت  مي

ا  ،شدة نمايش تفاوت داشـته باشـند    مرسوم و پذيرفتهقالب با بيانياست اين اشكال    امـ 
 از جمله مشتركات بنيادين همة و مشاهده) بازنمود( هاي ماهوي چون نمايشگري مؤلّفه

 كه در آن شـكلي از  تصور كرداي را  رسد نتوان جامعه نظر مي به. آيد حساب مي ها به   آن
 وجود نداشته باشد يا انساني را يافت كه در -ترين سطح حتي در ابتدايي  -ينمايشبيان  

 و  زندگي خود در معرض پديدة نمايش قرار نگرفته و نتواند تعريفي ساده     طول دوران 
  .  از نمايش ارائه دهدپا افتاده پيش
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مبـين  شناسي و اسناد و مدارك تاريخي  هاي باستان    يافته ه از  نظريات برآمد  وانگهي
پردازان بزرگ هنرهـاي   يكي از نظريه.  كه نمايش هنري كهن و قديمي است     آن هستند 

نمايش عمري به قدمت انسان دارد و مثل همـزاد بـا اوسـت،       «نمايشي معتقد است كه     
هنر نمايش . ه شده استاي به وديعه نهاد چون بازي نمايشي در وجود هر موجود زنده   

 ژاپن، يونان و النهرين، مصر، ايران، هند، چين، نهاي كهن شرق و غرب نظير بي در تمدن
اي، اسـاطيري و شـعائر    با مبادي افسانهاغلب اي ديرينه برخوردار بوده و      روم از سابقه  

  .جغرافيايي پيوند و قرابت داشته است-هاي فرهنگي مذهبي آن حوزه
نوان پيش نياز ورود به بحث هنر نمايش در ايران، كلّياتي دربـارة     ع  در اين فصل به   

هاي فكـري و فرهنگـي جوامـع     ها و پايگاه ترين كانون هنر نمايش در مقام يكي از مهم 
  .بشري ارائه شده است

  
  مفهوم نمايش و تئاتر

صاحبنظران هنرهاي نمايشي براساس بينش و استنباط خود تعاريف متعدد و كم وبيش  
 نيز در بيان تعريف نمايش نامه ها فرهنگبيشتر . اند ارائه كردهي از نمايش و تئاتر مشابه

هرچنـد  . انـد  در نظـر گرفتـه  معني يكديگر  و تئاتر معموالً اين دو واژه را مترادف و هم   
 ايـن دو  سـاني   و هـم بر مـشابهت ها در گام نخست  بررسي اين تعاريف و دقّت در آن      

ا  ،گذارند پديده صحه مي   هـر يـك  كـار آفـرينش هنـري     و  شـناخت و درك سـاز     امـ ،
  تاريخيرغم خاستگاه نمايش و تئاتر علي. سازد آشكار مي ها را     آنهاي مفهومي     تفاوت

بخشي و ارتباط  آفريني و تجسمنظير بازو مشخص  از اصولي ثابت مندي  مشترك و بهره
دند كه اولي به سنن وو تماشاگر، دو مسير متفاوت را پيم    ميان بازيگر  واسطة  زنده و بي  

  . ختم شد غربي و ديگري به جهان تغيير و تحوالت عظيم تئاترديرپاي نمايش شرقي
. ترين تعاريف از نمايش توسط ارسطو ارائه شده است رسد يكي از قديمي نظر مي به

» عمـل  تقليد«نمايش را » فن شعر«او در سدة چهارم پيش از ميالد در اثر ماندگار خود   
  .معرفي كرد
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 در يونـاني  dramaواژة نمـايش  «: نويـسد  مارتين اسلين نيز در تعريف نمايش مي 
نمايش كنشي تقليدي است، كنشي براي تقليد و يا بازنمايي . صرفاً به معناي كنش است

  .»رفتار بشر
محل «به معناي   ) theatron(»تئاترون«نيز از واژة يوناني     ) theatre(اصطالح تئاتر 

شود كه در آن رويدادي واقعي   برآمده است و به مكاني گفته مي      » تماشاخانه«يا  » تماشا
ده و به نمايش يا تخيلي گذشته، در زمان حال و در برابر چشم تماشاگران بازسازي شو

  .گذارده شود
در نقش ] بازيگر[ن كه عبارت باشد از الفآترين حد  اريك بنتلي تئاتر را در ساده «
  .»كند تعريف كرده است  آن را تماشا مي]رتماشاگ[در حالي كه ج]شخصيت نمايشي[ب

هـاي نمـايش و تئـاتر     تعاريف ارائه شده، واژه    در برداشت نخست از بررسي نمونه     
ــم ــديگر  ه ــي يك ــرادفمعن ــدادي و مت ــا  روي ــدي ي ــده  تقلي ــازي ش ــط  بازس  توس

. دنشـو  ، استنباط مـي گيرد  كه در معرض ديد تماشاگران قرار مي )آفرينان  نقش(بازيگران
 در شده نمايشي ي حوادث و رويدادهايعرضة كه همانا ندمشتركثابت  يلو اص دراين دو

 و در نهايت لمس تجربة جمعي مشتركي از   تماشاگران بهبعد واحدي از مكان و زمان       
 زيـرا هـم نمـايش و هـم تئـاتر      ، اسـت  و درسـت  اين برداشت كامالً صحيح   .  است آن

 و بـا   توسـط بـازيگران   وظـايف اي از كارها و    يا اجراي مجموعه   آفريني  براساس نقش 
  .شوند عرضه مي  اجرا فرآيندبه مشاركت درتماشاگران و يا دعوت هدف ديده شدن 

هـاي مفهـومي    اما درك ساز و كار آفرينش هنري و اجرايي نمايش و تئاتر، تفاوت      
تـوان بـه تفـاوت و تمـايز بيـنش و       از اين طريق مي . ه است  روشن كرد  اين دو واژه را   

 پي برد و در برخورد و مواجهه با اين پديدههنگي جوامع شرقي و غربي هاي فر ديدگاه
در ) تئـاتر (و غـرب ) نمايش( در شرقبا دو مسير اصلي بلوغ و تكامل هنرهاي نمايشي   

  . شدطول تاريخ حيات آن آشنا
  كار آفرينش هنري و مقايسة نمايش و تئاتر از نظر ساز

  )theatre(تئاتر  )drama(نمايش
  استواقعيت ملموس و تجربي هدف آن نمايش   دهد ها را نمايش مي ديدهذات و ماهيت پ

  بر پاية انديشة فلسفي استوار است  از انديشة ديني و مذهبي نشأت گرفته است
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  معموالً بر مضامين انساني و اجتماعي داللت دارد  ت و ديني متكي اساطيرياي، اس بر مضامين افسانه
  راي آن مداوم و هميشگي استاج  تاس) موسمي(اجراي آن مناسبتي

  شود معموالً در تاالرهاي نمايشي اجرا مي  اجراست در هر مكان و فضايي قابل
  و وسايل فني نيازمند استپردازي، نور  به صحنه   دكور اجرا شود وآرايي توان بدون صحنه مي

   است و معينمتكي بر اعمال و گفتار مشخص  پردازي استوار است گويي و بداهه بر بداهه
  ندحركات، گفتار و مفهوم در آن نقش مهمي دار  ايما، رقص و آواز در آن نقش مهمي دارد

  برخوردار است  پيچيدهياز ماجراها  از خط داستاني و روايتي ساده برخوردار است
  نوشته است متكي بر متن نمايشي از پيش  فاقد متن نمايشي از پيش موجود است

  هاي ادبي است متن آن داراي ارزش  فاً اجرايي استهاي صر ارزشمتكي بر متن آن 
  گيرد از زبان خاص ادبي و گاهاً منظوم بهره مي  گيرد  بهره ميسادهاز زبان عاميانه و 

هاي  هاي نمايش فاقد پيچيدگي شخصيت
  شناختي است شناختي و جامعه روان

هاي عميق  هاي تئاتر از ويژگي شخصيت
  وردارندشناختي برخ شناختي و جامعه روان

  هاي متفاوتي هستند بازيگران آن قادر به ايفاي نقش  هاي خاص مهارت دارند اجراگران آن در ايفاي نقش
  متكي بر خالقيت و نوآوري بازيگر است   استاجراگر صوتي و بدني  متكي بر مهارت

  هستندطرف  تماشاگرانش ناظري منفعل و بي  كنند ت ميتماشاگرانش فعاالنه در اجرا مشارك
   يا روشنفكران هستندنخبگانتماشاگرانش معموالً   عامة مردم هستندطبقات تماشاگرانش معموالً از 

  
البته بيان اين نكته ضروري است كه مقايـسة مفهـومي نمـايش و تئـاتر بـر مبنـاي           

امروزه حدود و مرزهاي . هاي رسمي و سنتي نمايش و تئاتر صورت پذيرفته است مؤلفه
توان خط قاطعي  كه نمي طوري رات جدي شده است، بهخوش تغيي  نمايش و تئاتر دست   

اي ماننـد هپنينـگ،    هـاي تـازه   با ظهـور پديـده  عنوان مثال     به. ديده كشيد ميان اين دو پ   
هـاي نمايـشي در غـرب طـي      و سـيرك  هاي مدرن اي، رقص   هاي چندرسانه  نمايشواره

اينكه آيا بايد اين اشكال هاي اخير، مباحث بسياري دربارة حدود و مرزهاي تئاتر و  دهه
  .نوظهور را تئاتر ناميد يا خير مطرح شده است

 آن بـه فرهنـگ و تفكـر    سابقة باعث شد تئاتر در غرب كه حال عواملي چند با اين 
رسد، به عنـصري پويـا تبـديل شـود كـه بـا گذشـت زمـان و            يونان و روم باستان مي    

.  تغييرات عظيمي را تجربـه نمايـد  ،دورهتأثيرپذيري از باورها و اعتقادات رايج در هر          
اي سـيال و   مدار توانـست بـه پديـده    گيري از فرهنگي تحول دليل بهره ه ب در غرب تئاتر  

خاطر   بهتئاتر.  و هرگز در حصار انجماد افكار و عقايد بازنايستدپذير بدل گردد انعطاف
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وانـسته  فرد خود همـواره از منـابعي خـارج از خـود تغذيـه شـده و ت       ماهيت منحصربه 
هـاي آفريننـدگانش بـسط و     هـا و نـوآوري   مرزهاي خود را بر مبناي خالقيت، بـدعت     

مفهومي كه حتماً بايد ( از مفهوم اصالت سنتي  آزادسازي خود گسترش دهد و از طريق      
همچنين بخش مهمي از تئاتر . به اصالتي نوين دست يابد) چنين باشد و نه طور ديگري

 و پيوند آن بـا نـوع   فلسفيهاي  آن بر نگرش استواري   واسطة  به  در دوران باستان   غرب
ترتيـب از خطـر     و بـدين حفظ شده، از دوران كهن   )ادبيات نمايشي (خاصي از ادبيات  

 اسـتواري و  دليـل   بـه  در شرقكه نمايش در حالي . فراموشي مصون و ايمن مانده است     
شده و مفهـوم   ثبيتتكيه بر فرهنگ سنّتي و ايستا قادر نبود خود را از محدودة ضوابط ت 

در نتيجه برخي اشكال . رها سازد و مسير بلوغ و تكامل را بپيمايد اصالت سنتيسخت 
 دليـل  بـه  بـديل نمايـشي   هاي بي غناي تكنيكمندي از    رغم بهره   هنر نمايش شرقي علي   

هاي و تمهيدات سراسر اجرايي و اتكا بر فرهنـگ شـفاهي در انتقـال       بر روش  پايبندي
 بـه  هاي هنري آن كاسته يا  از ارزشمرور زمان هاي نمايشي به و آموزه روايات داستاني   

  .فراموشي سپرده شدند
 مقتـضيات  شـناخت   و تغيير و تحول براسـاس احـساس نيـاز        از آنجا كه   همچنين

و ( جايي نداشتهنرمندان نمايش شرقيآفرينندگان و باور  در   )درك مفهوم زمان  (زمانه
، در )داد اعي اجازة بروز هنري آن را به سختي مياگر هم داشت شرايط سياسي و اجتم 

 در اعـصار بعـد    ها  نتوانست خود را با خواست و ساليق اجتماعي انسان        نمايش نتيجه
ن آ آن جايگـاهي را كـه در گذشـته از     نمـايش ترتيـب   سازد و بدينگام  هماهنگ و هم 

  .مند بود، از دست داد بهره
 هنـد، چـين و ژاپـن چنـين     ان، مـصر، هاي كهن شرقي ماننـد ايـر   ننمايش در تمد  
گاه قادر به ايجاد تئاتر نبودند و از حد  هاي باستاني شرقي هيچ تمدن. سرگذشتي داشت 

هـاي باسـتاني يونـان و روم مرحلـة گـذار از        در حالي كه تمدن   . نمايش جلوتر نرفتند  
غـرب  . نمايش را با سرعت طي كرده و فعاليت مـستقل هنـري تئـاتر را شـكل دادنـد           

هاي نضج  ست اصل و ضوابط نهاد تئاتر را به ساير ملل منتقل و از اين طريق زمينه      توان
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هـاي مختلـف فـراهم      و اعتقادات خود را در ميـان فرهنـگ  رهنگ، فلسفه و گسترش ف  
  .نمايد

گيـري از   عنوان يك روش ارتباطي و مناسباتي ويژه با بهره   امروزه تئاتر در غرب به    
. ة كامالً جديدي از رشد و بالندگي خود شـده اسـت  تمامي امكانات موجود، وارد دور   

رشد . ناميده است» عصر تكثيرپذيري تكنيكي آثار هنري«اي كه والتر بنيامين آن را  دوره
گيري جريانات  گرايي و خالقيت، شكل استفاده از امكانات ديجيتالي، تقويت باور تجربه

هاي نمايـشي ديگـر    ا سنتهاي مختلف و آشنايي ب ها و گرايش  پيشتازيگراي در شاخه  
ها باعث شده حدود، مرزها و اشكال بيان تئاتري گسترش سريع بيابند و اين رشد  ملت

شماري را در دسترس هنرمنـدان ايـن عرصـه قـرار داده      تصاعدي امكانات خالقيت بي 
  .است

 كه در غرب اصالً نمايشي وجود نداشت يـا   نيستآنالبته بيان اين موارد به معني     
 در  و مسلّطبلكه بيشتر حاكي از آن است كه جريان غالب. ئاتر شكل نگرفتدر شرق ت

با همـة ايـن اوصـاف و تفاسـير     . غرب به تئاتر و در شرق به نمايش منتهي شده است         
گيري آن  هايي بهره جسته كه به نحو چشم نمايش شرقي در طول حيات خود از ويژگي

برخالف تئاتر . و برجسته ساخته استهاي ديگر ممتاز  را از ساير اشكال نمايشي حوزه
دليل توجه بـه درون و روح    بهنمايش در شرقغربي كه به بيرون و به ماده توجه دارد،     

سـود  هـاي خـاص    ها و تكنيك ، استعارها از رمزها، نمادهآوري  شگفترز به طها  پديده
 با هـدف   غربيمتفكران و هنرمندان تئاترپردازان،  نظريه بسياري از رو از اين. برده است 

ـ             ارهايي و آزادسازي اين هنر از سيطرة تاريخي بنيادهـاي ادبـي و غنـي سـاختن آن ب
هاي هنري   آفرينشپردازي و هاي نظريه حوزهدر وير ناب، پرمايه و جاندار نمايشي تصا
 از رخـي  ب امروزهاز سوي ديگر. اند   برده ة فراواني هاي شرقي بهر    از سنت نمايش   ،خود

ير چين، هند و ژاپن با درك اهميت اين بخش مهـم از سـرمايه و         نظ كشورهاي شرقي 
تـالش بـسياري   شـان   ملي در زمينة آموزش و حفظ سنن نمايشي  يراث فرهنگي خود  م

  .اند ال نمايشي خود را فراهم كردههاي توسعة نوآورانة بسياري از اشك كرده و زمينه
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هاي شرقي در مقايسه  مدن تئاتر در ت و عدم توسعةترين داليل رشد نيافتگي اما مهم
  . نسبت دادزيرتوان به عوامل  هاي غربي را مي ن در تمدنآيافتگي  توسعهپيشرفت و با 

 گرايانه  انسانبر تفكر و انديشه غربي نگرش: هاي فكري، عقيدتي و فلسفي  بنيان. 1
عنوان موجودي عقالني نقش مهمـي در اداره جهـان     در اين تفكر انسان به    . حاكم است 

به عبارتي در غـرب دنيـا از منظـر    .  در كانون و مركز توجه هستي است و ده دارد برعه
كه در  در حالي . و تغيير، دگرگوني؛ دنيايي سراسر مملو از تضادشود انسان نگريسته مي

 انـسان شـرقي   .انسان جزء كوچكي از جهان پهناور هـستي اسـت   باور و اعتقاد شرقي     
 كـه هـدف غـايي    د فراتر رفته تا به رسـتگاري   كوشد از محدودة مادي پيرامون خو       مي

  اين يگانگي با راز هستي آرامشي روحاني را به زندگي انسانخلقت است، دست يابد و
نگـرش شـرقي نظـم را اسـاس آفـرينش دانـسته و بـراي        همواره . دهد  هديه مي شرقي

ربي نسان شرقي برخالف انسان غدر نتيجه ا. گيرد شده در نظر مي واقعيت وجودي تثبيت
سـويي بـا هـستي     رد و نهايت توان او هماهنگي و هـم  در ادارة جهان ندا    نقش پررنگي 

 تغيير و تحول امري موهوم  برخالف نقطة مقابل آن،بيني شرقي  بنابراين در جهان  . است
 باورهاي عقيدتي شرقي ثبات، پايداري و نظم دائمي را بـر   رو  از اين . و ساختگي است  

و از جمله نمايش كه عرصة ظهور كند؛  تحميل مي ه،خورد  د  ن پيون آاي كه با      هر پديده 
  .هاست  انسانباورهايبروز عقيده و 

و اجتمـاعي حـاكم در   هاي سياسي  وجود نظام : ساختارهاي سياسي و اجتماعي   . 2
 نيـافتگي هنـر   دهاي گذشتة تاريخي يكي ديگر از داليل رش    در دوره هاي شرقي     تمدن

ثباتي سياسي و تغيير  هاي استبدادي، بي وجود نظام. تها بوده اس ن سرزمينآنمايش در   
 عدم حمايت  اجتماعي، باورهاي پايداري قاطع جوامع در برابر تغييرها، سريع حكومت

 بـه هنـر نمـايش و     نـسبت توجهي خواص و پشتيباني حاكمان از هنرمندان نمايش، بي     
 نمـايش و   و تَردراعتقادات مذهبي برخي از ملل شرقي و تكفيرسميت نشناختن آن،     به

در و هنرمندان نمايش دانشي عوام  اطالعي و كم بيهنرمندان آن توسط نهادهاي مذهبي، 
زيرا خواندن و نوشتن به طبقة خواص و (بهره بودن از امتياز خواندن و نوشتن   نتيجة بي 
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 نمـايش و انـزواي تـاريخي و    رشد نيـافتگي از جمله عوامل ) اشراف اختصاص داشت 
هـاي شـورايي و    كـه وجـود نظـام    درحـالي .  بوده اسـت اعصار گذشته طي   نآفرهنگي  

ر يونـان و روم و نهادينـه شـدن فرهنـگ       پارلماني در ساختار سياسي ملل غربـي نظيـ        
 و فلـسفه و پـذيرش آسـان     علـم چندصدايي، دسترسي آسان همه طبقـات بـه دانـش،       

ري را در آن ، شكوفايي فرهنگي، علمي و هنتغييرات اجتماعي متناسب با شرايط زمانه   
عنوان يك پايگاه فكري، فرهنگي و فلسفي  ها رقم زد كه در نتيجة آن نمايش به سرزمين

  .به اوج درخشش خود در تمامي اعصار دست يافت
  

  خاستگاه و پيشينة نمايش
چگونه آدمي نمايش را آفريد؟ علّت زايش نمايش در گذشته و ضرورت بقـا و        چرا و   

و تكامـل   است؟ صدها سال است كه چگونگي پيدايش تكوين آن تا به امروز چه بوده  
ــراي ايــن زايــش  نمــايش و درك انگيــزه  هنــري موردبحــث  و پــويشهــاي كــافي ب

 ارائـة  منظـور  بهآنها . شناسان بوده است شناسان، مورخان و باستان  شناسان و مردم    جامعه
ين انـد؛ بـه آغـاز    هاي خود به اعماق تـاريخ رجـوع كـرده      پرسش بههايي روشن     پاسخ

 كه براي انسان عصر حاضر تاريك و    يايه ؛ دوره در جهان هستي   بشرروزهاي زندگي   
اي از زوايـاي پنهـان    ها گوشه هاي پردامنة آن   از طريق پژوهش  . رسد ظر مي ن  نامأنوس به 

. هاي نخستين بر ما مكشوف شده است زندگي، اعتقادات و باورها و آداب و سنن انسان
گـويي بـه    منظـور پاسـخ    نمايش از پيش از تـاريخ و بـه     بيشتر پژوهشگران معتقدند كه   

 فرآينـد  طلوعدليل  اما به. هاي نخستين آغاز شده است   نيازهاي ابتدايي و روزمرة انسان    
 تـاريخ نوشـتاري و عـدم دسترسـي بـه      اختراع خط و آغازگيري نمايش پيش از   شكل

پيـشينة نمـايش تـا    استناد، اين پژوهشگران در مورد خاسـتگاه و        مدارك فراوان و قابل   
تكيه بر شناسان و مورخان با  باستان. اند حدود زيادي با حدس و گمان اظهار عقيده كرده

هاي زير  موجود و در ميان ترديد و تيرگي بسيار براي نظريهها و مدارك  آخرين پژوهش
  :اند اعتبار بيشتري قايل شده
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  نظرية خاستگاه تقليدي. 1
  نظرية خاستگاه داستانسرايي. 2
  نظرية خاستگاه آييني. 3

اب وجه ارسطو در بديدگاه  خود را وامدار ،مدعيان نظرية خاستگاه تقليدي نمايش 
  :ديسنو شعر مي در رسالة فنز دو هزار سال پيش  اارسطو در بيش. دانند تقليدي هنر مي

شـود و   اي است كه از كودكي در انسان ظـاهر مـي      تقليد كردن، غريزه  
تر، در آن اسـت كـه وي    ر ساير حيوانات پستيكي از امتيازات بشر ب    

هاي خـود را از راه   مقلدترين مخلوقات جهان است و نخستين دانسته     
به همچنين همة مـردم طبيعتـاً از كارهـاي تقليـدي        . گيرد  تقليد فرا مي  

زيـرا هـر   . سازد و اين حقيقت دوم را تجربه آشكار مي    . برند  لذت مي 
ك و نامطبوع باشد، ليكن تقليد چند كه ديدن برخي چيزها شايد دردنا      

  .بخش خواهد بود دقيق آنها در هنر، در نظر ما لذت
باورند كـه نمـايش از تقليـد رفتـار و صـداي         براين اساس پيروان اين نظريه براين     

زاييده شده، سپس صيقل يافته  حيوانات و اشخاص، رقص و حركات ضربي و پانتوميم
  .نمايش درآمده است تزيين شده تا در نهايت به شكل اصلي و

بر استناد به نظرية  اند، عالوه پژوهشگراني كه تقليد را خاستگاه اصلي نمايش دانسته   
براساس مدارك . اند شناسي را نيز مالك قضاوت خود قرار داده هاي باستان ارسطو، يافته

اي   سال قبل از مـيالد در دوره 12000 تا 30000شناسي، انسان از حدود   و اسناد باستان  
ها بر شـكار   گذراند، و پاية معيشتي آن گردي روزگار مي سنگي به دوره موسوم به پارينه 

قبايـل و  .  گياهان استوار بوده اسـت ةچيني و گردآوري ريش     حيوانات، صيد ماهي، دانه   
اقوام اين دوره در كشمكش دائمي با طبيعت خشن و محيط پيرامون خود قرار داشـتند    

ترين مسأله   خوراك و ايمني از خطر حيوانات وحشي مهمزيرا حفظ بقا از طريق تأمين
ي ادامـة  ااز آنجا كه انسان بـدوي عـصر شـكارگري بـر    . و دغدغة انسان اين عصر بود  

نشده وابستگي مطلـق داشـت و از طرفـي       م مايحتاج زندگي به طبيعت را     حيات و تهية  
نداشت، به ناچار سازي طبيعت با زندگي خود را  دانش و ابتكارعمل الزم براي هماهنگ

از .  خود ساخت پيشه و حرفةسازي از طبيعت را با هدف هماهنگي با آن  تقليد و شبيه  
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ت، عـ سـازي طبي  نظر اين دسته از پژوهشگران، اين تالش و كوشش براي تقليد و شبيه      
عنوان مثال بشر اين  به. بنا و آغاز رفتار نمايشي انسان در پيش از تاريخ بوده است سنگ
شـد و بـه    در پوشش ظاهري حيوانات نمايان مي   ]منظور استتار   بهو  [ شكار هنگام«عصر
بـه ايـن طريـق انــسان    . پرداخـت  مـي ) آواهـاي نـامرئي  ( بـا  شـكلي و تقليـد آنـان    هـم 

عصر ديرينه سنگي براسـاس علـم رفتارشناسـي تـاريخي، نخـستين           ) بازيگر(شكارگر
 .»نموداجرا ) ايشيپيش از هرگونه ني(وميمحركات تاريخ نمايش را در قالب پانت

هـاي نخـستين    ترين نياز انسان از آنجا كه تأمين غذا از طريق شكار حيوانات اصلي  
 و مهمـي   كننـده  ها نقـش تعيـين   ندگي و بقاي آن زبود، قبايل بدوي حيواناتي را كه در        

آن موجود تأثيرگذار مظهر وابستگي قبيلة خود پذيرفته و عنوان نماد جمعي و   داشتند به 
) تـوتم (موجـود دادند و مراسمي را براي تقـديس آن    قرار مي   و تكريم  ستايش را مورد 
و ) سـيماچه (قبيله در اين مراسم مقـدس بـا اسـتفاده از صـورتك       دافرا. كردند  اجرا مي 

پوست حيوان موردنظر به هيأت آن درآمده و براساس الگوي حركتي حيوان تـوتمي و       
اين رفتار توأم با اعمال نمايشي براي . پرداختند ميبه رقص تقليد حركات و صداي آن   

آفريني تلقي شود به عنـوان   اي آن دوره بيش از آنكه نوعي سرگرمي يا لذت  انسان قبيله 
ز قبيـل كـسب   ا(انعكاس و تصويري از زندگي انسان عصر شكارگري نقش كاركردي    

 داشـته  )قبيلـه قدرت و توانايي توتم و آموزش روش و فنون شكارگري بـه نوآمـوزان        
عنوان  انگيزة تقليد بهبنابراين تحليل اين رفتار انسان عصر شكارگري ضمن تأييد . ستا

در باب تأكيـد صـرف بـر     برخي عقايد پيروان اين نظريه   نمايش هاي  يكي از خاستگاه  
 مورد ترديدهاي كاركردي آن را  و ناديده انگاشتن ديگر انگيزهآفريني نمايش  وجه لذت

  .دهد  قرار ميجدي
اي محكـم بـراي زايـش      انگيزه تقليدغريزةهرچند تعدادي از پژوهشگران، به باور  

 ديگـري  ةبرخي از محققان نظري. شود   محسوب نمي  آن تنها خاستگاه    نمايش است، اما  
. اند كه براساس آن منشاء پيدايي نمايش، داستانسرايي، روايت يا نقالي است        ارائه كرده 

طور فطري و  است و به» گويي غريزة قصه«راي  كه انسان دامعتقدنداين دسته از محققان 
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براساس ديـدگاه ايـن   . برد ها لذّت مي ذاتي از گوش كردن و رابطه برقرار كردن با قصه    
 هـاي نخـستين نظيـر شـكار     ، داستانسرايي و روايت حوادث مهم زنـدگي انـسان         گروه

 تـاريخ   سرچشمة رفتار نمايشي انسان پـيش از  با ديگر اقوام و قبايل   و جنگ  حيوانات
  :توان در قالب اين داستان فرضي تشريح كرد ميرا  نظريه  اين خالصة.بوده است

اي يـا   بشر اوليه، پس از بازگـشت پيروزمندانـه از جنـگ قبيلـه           
اش بر دشمن يا شكار را ناچار بـا كوشـشي          شكار، چگونگي پيروزي  

هـايش بـراي اهـل قبيلـه، كـه مـشتاق           براي تجسم بخشيدن به حرف    
وقتـي كوشـيد ترسـناك بـودن و قـدرت        . ند، تعريف كرد  دانستن بود 

دشمن يا شكار را نشان دهد، وقتي يك تنه دام افكندن و پنهان شـدن           
و كمين كردن و سرانجام درگيري طوالني با جـانور يـا دشـمن را بـا          

آميز و تقليد صدا تعريف كرد، نقالي همـراه بـا اجـرا رخ          اعمال مبالغه 
اسلحه به دست گرفت و پوست جانور    وقتي هيزمي را به جاي      . نمود
پوش غنيمت گرفته از دشمن را سر چوبي يا بر تن كرد تا جانور    يا تن 

يا دشمن را عينيت ببخشد، يا در پشت يكـي از اهـل قبيلـه بـه جـاي        
پايـه  -آنكـه بدانـد   بـي –كمينگاه پنهان شد، قواعد نقالي و نمـايش را           

  .گذاشت
دهند كه گاهي  مي، نشان آمدفرضي نظير آنچه هاي  پيروان اين نظريه با بيان داستان     

 در قالـب كـالم   كه بـه جـاي آنكـه    نددرك  رويدادها ايجاب مي  براي انسان عصر حجر     
 اين دورة كهن نشان داده شوند و انسان ،درآيند، از طريق اعمال و رفتار بازسازي شده    

 پردازي با داستان و ارتباط مستقيم آن و نمايشگرياز نمايش از اين طريق مفهوم ابتدايي 
   .ه بودرا درك كرد

اند كه  گروه ديگري از پژوهشگران نظرية ديگري دربارة خاستگاه نمايش ارائه كرده
برطبق . ها و مناسك مذهبي جستجو كرد هاي نمايش را در آيين     براساس آن بايد ريشه   

اي هـ  آيـين  «،»هـاي شـكار   آيـين «هـا يعنـي    اين ديدگاه نمايش از چهار گروه مهم آيين 
  .نشأت گرفته است» هاي پرستش آيين«و » هاي جادويي آيين«، »كشاورزي

انـداز جديـدي در مـسير      چشم)مس و آهن(ب كشاورزي و كشف فلزات    با آغاز انقال  
از اين مقطع ديگر شكار تنها راه تـأمين غـذا و     . رشد و بلوغ تمدن انساني گشوده شد      
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 بلكه كشاورزي و دامپـروري  ،دش شرط ادامة حيات انسان پيش از تاريخ محسوب نمي    
رو  از ايـن .  براي تأمين خوراك انسان در پيش پـاي او گذاشـتند     اهاي جديدي ر    روش

ها در  تر از توتم عناصر طبيعي مانند خورشيد، باران، باد و برف جايگاهي به مراتب مهم
ت و  توتميسم از زندگي انسان رخت بسبا شروع اين دورهبنابراين . زندگي انسان يافتند

   .داد گرايي جاي خود را به همزادگرايي و جان
 و دريافت روشني از عوامـل طبيعـي  شناخت و  كه  انسان اين مقطع پيش از تاريخ       

توانند بـر    سحر و جادو مي كه از طريقها نداشتند، تصور مي كردند روابط حاكم بر آن   
 تـرس و  بعـدها . ها را تحـت ارادة خـود درآورنـد    هاي طبيعي چيرگي يافته و آن  پديده

ها مانند طوفان، سيل و خشكسالي او را به خدايان  وحشت از نتايج مخرب برخي پديده
كه با كشاورزي  و نيروهاي مافوق طبيعي معتقد ساخت تا براي هريك از مظاهر طبيعت

رو به جـستجو و خلـق    از اينو شيوة عيشت او در ارتباط بودند، خداياني قرار دهد و     
 به مرور زمان، . پرداختندبشري  نيروهاي فوق براي جلب حمايت آنهايي    ابزار و روش  

نمودار  مشخص و مسلّميها، رابطة   و نتايج حاصل از آنبه كار بسته شده هاي بين شيوه
   .ها شكل گرفتند  آيينها توسط افراد قبيله سرانجام با تثبيت و تصويب اين روش. گرديد

اند كه در اثر  ها بوده ز محصول كاربست آيينها و اساطير قومي ني    بسياري از افسانه  
. انـد  هـا حفـظ و سـپس ثبـت شـده      سينه در فرهنگ شفاهي ملت   به  تكرار و انتقال سينه   

هاي باروركننـده و ايزدبانوهـاي بـاروري در دوران     ها يا ايزدنرينه عنوان مثال اسطوره  به
در  يزانامي و ايزاناجيو ايشتر بابلي و ا تموزدر مصر،  باستان مانند اوزيريس و ايزيس    

تـرين   تـرين و كهـن   انـد كـه مهـم    »مرگ و رسـتاخيز «ژاپن برخاسته از آييني موسوم به  
تـر بايـد گفـت كـه      در توضيح كامل. روند هايشان به شمار مي  هاي نمايشي تمدن    جلوه
منظور رشد و باروري  هاي مرگ و رستاخيز كه معموالً هر ساله در فصل بهار و به   آيين

هاي كـشاورزي و محـصول    شده است از زيرمجموعة آيين   نباتات برگزار مي   گياهان و 
  .  اند هاي كشتگري بوده ساختارهاي اجتماعي مبتني بر نظام

اما با افزايش دانش انسان و درك روابط علي حاكم بر نظام هستي، به مـرور زمـان      
رنـگ و   ا كـم ها كنار گذاشته شدند يا وجه كاركردي و كارگشايي آنهـ      بسياري از آيين  
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منظور تفـنن، سـرگرمي و    شناسي موردتوجه قرار گرفتند و تنها به بيشتر از منظر زيبايي   
از اين مقطع است كه دوران گذار از آيين به نمايش آغاز    . آفريني به اجرا درآمدند     لذت

عنوان يـك فعاليـت هنـري     و اولين گام اساسي در مسير زايش و تكوين هنر نمايش به 
   .شد مستقل برداشته

ها در جوامع ابتدايي چه كاركردهـايي   آيين: سؤال اساسي در اينجا قابل طرح است 
 و انگيـزة  ها ها چه بوده است؟ درك فوايد و كاركردهاي آيين داشتند؟ انگيزة اجراي آن  

. تواند ما را در شناخت بيشتر هنر نمايش و كاركردهاي آن ياري نمايد   ها مي  اجراي آن 
  :ها را بدين صورت برشمرد ن فايدة آيينتوا طور خالصه مي به

اسطوره و آيين تجسم و دريافت يك جامعه     . آيين شكلي از معرفت است    : اول«
  .كوشد انسان و رابطة او با جهان را تعريف كند زيرا مي. از جهان است

تواند يك روش تعليم باشد، زيرا مشخصة جامعة ابتدايي نداشـتن         آيين مي : دوم
اي است براي انتقال دانش و سنن يـك قـوم     و اجراي آيين وسيلهزبان نوشتاري است، 

  ...هاي بعدي  به نسل
يكي از . آيين ممكن است براي مهار كردن حوادث احتمالي آينده اجرا شود: سوم

مثـل  . دسـت آيـد   ها آن است كه با اجراي آن نتيجـه مـورد نظـر بـه     وظايف عمدة آيين  
  ...يروي مافق طبيعي موفقيت در جنگ، باران مناسب، يا كسب ن

طبيعـي، پيـروزي در شـكار يـا         آيين غالباً براي بزرگداشت نيرويي فوق     : چهارم
  .رود جنگ، گذشتة يك قوم، يك قهرمان، و يا يك توتم به كار مي

  .»...بخش باشد كننده و لذب واند سرگرمت آيين مي: پنجم
آنها را ] نگيزة اجرايا[ها  جوزف كمبل براي يافتن تركيبي از اقسام اساطير و آيين      «

؛ )غـذا، پناهگـاه، روابـط جنـسي، خويـشاوندي      (لـذت : كنـد   به سه دسـته تقـسيم مـي       
به خدا، به قبيله، (؛ و وظيفه)انگيزة پيروزي، مصرف، بزرگنمايي خويشتن يا قبيله(قدرت

  .»)هاي جامعه به آداب يا ارزش
اند، معتقدنـد   ودهامروزه اكثر منتقدان و محققاني كه در اين زمينه مشغول پژوهش ب      

اي از  ها بخش بسيار مهمي از فرهنگ جوامع محسوب شده زيرا كـه مجموعـه     كه آيين 
اعتقادات، زبان، اساطير، آداب، رسوم، مقررات، نمادها و همـة آنچـه كـه هويـت يـك         

  .يابند ها كاركرد شكلي و معنايي مي دهند، در آيين جامعه يا قبيله را شكل مي
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اي مستقل،  توان چنين استنباط كرد كه پيدايش نمايش پديده يبنابر آنچه گفته شد، م
گونـه نبـوده كـه در يـك لحظـه       اي نبوده است؛ يعني ايـن  خودبسنده و آفرينشي لحظه  

اي را به نمايش درآورد، بلكه نيازهاي طبيعي و شيوة زندگي   اي اراده كند تا واقعه      قبيله
ن پيدايش نمايش نيز تابع سير همچني. در چگونگي پيدايش آن نقش مهمي داشته است    

ترتيب كه در ابتـدا تمايـل بـه     بدين. و فرآيندي طوالني و چندين هزار ساله بوده است    
سـنگي را بـه    تقليد از طبيعت با هدف تـأمين مايحتـاج زنـدگي، انـسان عـصر پارينـه             

پردازي همراه با حركـات، ايمـا و    سپس تمايل به داستان. سازي از آن هدايت كرد     شبيه
وجـود آورد و سـرانجام در اثـر اعتقـاد و      رات مفهوم ابتـدايي از نمايـشگري را بـه         اشا

هـا شـكل    طبيعي آيـين  باورمندي انسان پيش از تاريخ به سحر و جادو و نيروهاي فوق    
  .گرفتند

عنوان امتداد طبيعـي   ها و مناسك مذهبي، به توان سرآغاز نمايش را آيين بنابراين مي 
شـايد از آن جهـت صـاحبنظران    . پـردازي بـدانيم     و داستان ) تتقليد از حيوانا  (پانتوميم

تـرين رفتـار    ترين و مشابه اند زيرا نزديك  ترين خاستگاه نمايش دانسته     ها را اصلي    آيين
نظر از كاركردها و فوايـد،   صرف. جمعي انسان پيش از تاريخ به هنر نمايش بوده است   

 نظيـر اجراگـران، تماشـاگران يـا     اي از عوامـل و ابـزار ويـژه      به ماننـد نمـايش      ها    آيين
، لباس، آرايش و صورتك، موسيقي، رقص، كالم و آواز      پردازي كنندگان، صحنه   شركت

هـا مبنـايي اعتقـادي و      ايـن عوامـل و ابـزار در آيـين     با اين تفاوت كـه  .گيرند  بهره مي 
بـه  اما . اند  خاصي بودهاي معاني رمزي و كنايهكاركردي جادويي داشته و اغلب حاوي     

مرور زمان اين عوامل كاركرد مذهبي و جادويي خود را از دست دادند و بـا انتقـال از      
  . قرار گرفتند و استفادهشناسي و هنري موردتوجه آيين به نمايش بيشتر از منظر زيبايي

  
  هاي پيش از تاريخ هاي نمايشي براساس رخدادهاي دوره فرآيند تكامل فعاليت

رخدادهاي   دورة تاريخي
  تاريخي

فعاليت   مباني اعتقادي  پايه معيشتي  يوة زندگيش
  نمايشي

عناصر 
  نمايش

  هدف نمايش

  سنگي پارينه
30000 - 
  م.پ12000

آغاز عصر 
 شكارگري

  و
زندگي 

  اي قبيله

  گردي دوره
  غارنشيني

  شكارگري
  چيني دانه

  پانتوميم  پرستي توتم
  تقليد از توتم

صورتك و 
  ،پوست توتم

الگوي رقص 
   و توتم

  نمادهاي
  نيحيوا

  استتار
تهيه خوراك 
و موفقيت در 

  شكار
آموزش 
  شكارگري

  ،تسكين دردصورتك و اجراي مراسم   همزادگراييتغيير از تغيير از آغاز   سنگي ميانه
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12000 - 7000 
  م.پ

انقالب 
كشاورزي 

 عو شرو
  نشيني ده

گردي  دوره
  به يكجانشيني

شكارگري به 
كشاورزي و 
  دامپروري

  ،لباس جادو  سحر و جادو  گرايي جان
  وازرقص، آ

نمادهاي 
  جادويي

آرامش، 
  كسب نيرو

دفع  و 
  نيروهاي شر

  نوسنگي
7000- 4500 
  م.پ

ويت قت
كشاورزي 

و 
  ،دامپروري
كشف 
   وفلزات

توسعة 
  شهرها

  كشتگري  يكجانشيني
  دامپروري

يين و آاجراي   ايزدپرستي
مناسك 
  مذهبي

صورتك و 
لباس ايزدان، 
رقص، آواز، 

 سرايي داستان
  و
هاي دنما
هي و گيا

  طبيعي

  ،مهار حوادث
بزرگداشت 

  ،ايزد
 آرامش،
  كسب نيرو

  آموزشو 

  
  )تئاتر(فوايد و كاركردهاي نمايش 

  مـورد بحـث و توجـه فالسـفه،     و تئـاتر نمـايش همواره درك وظـايف و كاركردهـاي       
 جامع و واحدي به سـؤاالتي  هاي  پاسختاكنوناما .  بوده استشناسان  و جامعه  هنرمندان

دهد؟   نمايش براي بشر چه كاري انجام مي وچرا انسان نمايش را آفريد؟كه  از قبيل اين
با مشاهده و بررسـي دامنـة تـأثيرات اجتمـاعي نمـايش،      مي توان تنها . نشده است ارائه  

  .كاركردها و وظايفي را براي آن برشمرد
 و ايجاد لذت و شد اشاره  در جوامع ابتداييها  آيين و نقشدر اين فصل به كاركرد

بخشي، بزرگداشت قهرمانان و اساطير و جلوگيري از حوادث  رمي، آموزش، معرفتسرگ
هـا فوايـد و    نمايش نيز بـه ماننـد آيـين   . گرديد آن ذكر فوايداحتمالي آينده را از جمله  

تواند تا حدودي ضرورت بقا  گمان درك و شناخت اين وظايف مي بي. كاركردهايي دارد
  . و عيان سازد  آشكارو توسعة آن را تا به امروز بر ما

 تا تجارب و ذهنيات داده است اين امكان را به انسان  در دوران حيات خود  نمايش
مك نمايش به انسان ك. نوعان عرضه كند اي مؤثر و ملموس به ساير هم خود را به شيوه   

جهان و محيط پيرامون خود داشته باشد تا از اين طريـق    تري از     كند بازخواني كامل    مي
تواند مسائل جهاني و مفهـوم واقعـي    نمايش مي . تر بخشد   ي خود معنايي عميق   به زندگ 

روي  اي ملمـوس بـه   د بـه شـيوه  آنكه درگير مباحث نظري و تجريدي شو       زندگي را بي  
 نمايش را به ميدان كوچكي  آنتوان ويتز.ه و در برابر ديدگان به تصوير كشدآوردصحنه 

رغـم   آيـد و علـي   اريخ جامعه به نمايش درميدر آن همة ت«از نيروها تشبيه مي كند كه      
   .»رود اش به عنوان الگوي زندگي مردم به كار مي كوچكي
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ايـن  .  به مانند ساير هنرها وظـايف و كاركردهـايي دارد   و تئاترطور كلي نمايش   به
  :وظايف و كاركردها عبارتند از

آفريني  ي لذتتواند نوعي سرگرمي و محملي برا نمايش مي: آفريني  سرگرمي و لذت  . 1
ايجـاد  . وجـود آمدنـد   بسياري از اشكال نمايشي صرفاً براي انجام اين وظيفه بـه       . باشد

 ، چه در گذشته و چه امروزهبار روزانه  تآفريني و گريز از زندگي كسال   سرگرمي، لذت 
پس از غريزه  ارسطو طور كه اشاره شد  و هماناولين سطح كاركردي هنر نمايش است    

  .عنوان حقيقت دوم نام برده است به آن تقليد از
وظيفـة  ) تـراژدي (اي خاص از آن ويژه گونه  نمايش و به  : فكني و پااليش رواني     برون. 2

ايجاد ) كاتارسيس(عبارتي نمايش بايد در تهذيب و تزكيه به. اخالقي مهمي برعهده دارد 
در ا كه  ر و عاطفي روحياتدهد كه هيجان  مي را اجازهش اين به تماشاگراننمايش. كند

در چارچوب نمايش و بدون  يابند بروز ميدشوار زندگي واقعي سخت و  هاي    موقعيت
 هيجانـات را  نمايش اينترتيب  بدين. تجربه نمايندبه شدت خطر يا نتايجي زيانبار آن     

 جامعـه  افـراد و آرامـش در   روانـي دهد و به تعادل   مشخصي قرار مي  ايمن و   در مسير   
  .كند كمك مي

از گذشتة دور از نمايش توأم با موسـيقي، رقـص و آواز بـراي خـارج       : يدرمان روان. 3
لبد بيماران و بازگشت سالمتي به روح و جسم فرد بيمار استفاده اكردن ارواح پليد از ك

 پزشـكان  برخي از روانامروزه نيز در بسياري از كشورهاي پيشرفتة جهان،       . شده است 
درمـاني    به مثابه يك ابزار روان از اين هنرميان هنر نمايش و علم روانشناسي پل زده و  

وجوه مختلف ناخودآگاه انسان نظير  )روانشناسي نمايش( در اين روش.كنند استفاده مي 
هـاي خودانگيختـة     از طريـق موقعيـت  هاي پنهان و محركات نفساني آزاردهنـده،        عقده

  .شوند و از وجود انسان تخليه مي  شدهكشفنمايشي، 
 وسعت بخـشيدن بـه   و ابزاري براي يادگيري توان  را مينمايش: آموزش و يادگيري . 4

ديـدة  طور غريزي اين آمادگي را دارد كه در مواجهه با پ زيرا انسان به .  دانست ها  تجربه
هاي خود را كنار گذاشته و اجازه دهد تـا نمـايش    داوري ها و پيش    نمايش، همة دانسته  
اين تعليق . ه، عمل نمايشي را باور نمايددست گرفته تا در آن لحظ تخيل و ذهن او را به

 . سازد آگاهانة ناباوري زمينة آموزش و يادگيري از طريق نمايش را فراهم مي
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گيري از زبـاني خـاص    نمايش به سبب بهر: خلق و بيان تجارب عاطفي و احساسي    . 5
 هـايي  را كـه در قالـب    دهد تا تجارب، احساسات و انديـشه  اين امكان را به انسان مي   

تـرين   مهـم ايـن يكـي از   . شدني نيستند، منتقل نمايد بيان  يا ديگر اشكال هنري   كلمات
اي عاطفي را همانند خلسة عرفاني و    تواند تجربه   نمايش مي «.  است نمايشهاي    ويژگي

وجود آورده و او را دچار دگرگوني  صورت نقطة عطفي در زندگي تماشاگر به يا ديني به
توان بر پايـة آن بـه اهميـت درام در     رين معياري است كه ميت اين توان درام مهم . سازد

 .»متن زندگي و جامعه و فرهنگمان پي برد
  انعكاسـي از نمايش در هـر عـصر  : بيان مسائل فلسفي، اخالقي، سياسي و اجتماعي     . 6

اعتقادات رايج همان دوره دربارة موضوعات مهم فلسفي و اجتماعي از جمله موقعيت و 
 بيـان ترين مسائل سياسي، اقتصادي و اجتمـاعي را    و مهم  است    جهان جايگاه انسان در  

 از طريـق بازسـازي ملمـوس    توانـد  مـي به دليل امكانات بيـاني خـاص   نمايش . كند  مي
 طـرح سـؤاالت گونـاگون دربـارة     بـا و  جامعه انتقـاد كنـد    از وضعيت موجود  واقعيات

 از .نمايـد  شاگران فـراهم   زمينة انديشه و آزادي تفسير را در نزد تما مختلفموضوعات  
 همـواره همـين دليـل اسـت كـه      به. دانند ترين هنرها مي  نقادانهرو نمايش را يكي از      اين

 برخورد كرده يا آن ي و مخالف آزادي انديشه با اين پديدة هنر      خودكامههاي    حكومت
 .اند را به شدت محدود ساخته

بي و جريانات سياسي از هنـر  هاي مذه برخي از گروه  همواره  :  و ترويج عقايد   تبليغ. 7
اي براي تبليغ و تلقين عقايدي خاص به تماشاگرانـشان اسـتفاده      عنوان وسيله   نمايش به 

ران واحد و مشخصي را بر تماشاگ قاطع، دليل آنكه تفسير اين كاركرد نمايش به. اند كرده
 يا  اسباب كسالت به مرور زمانبيش از اندازه جزمي است و ممكن استكند  تحميل مي

، شـوند  هايي كه با اين هدف اجـرا مـي     معموالً نمايش  .گريز تماشاگران را فراهم نمايد    
 .را ندارند بر تماشاگران خود گذاري عميق و پايدار تأثيرتوانايي

 يـك اثـر   نظر از همة كاركردهـاي نمـايش، ديـدن    صرف: اي زيباشناختي  ارائة تجربه . 8
. شود اي هنري و زيباشناختي محسوب مي بهفن اين حوزه تجر ويژه براي اهل  نمايشي به 

افزايش شناخت ما نسبت به نمايش همچون آشنايي ما در مورد ورزش يا ساير هنرهـا      
انـسان از طريـق ايـن    . شـود  موجب دست يافتن به عنصر ديگري از تجربه و لذت مي         
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 در رسد كه به مراتب از احساساتي كه تجربه به نوعي استحاله، تعالي يا ارضاي نفس مي
  .كند، برتر است فضاي واقعي تجربه مي

 
 
  
  

  2فصل 
  آيين و نمايش در ايران پيش از اسالم

  
  

  مقدمه
تر گفته شد كه در نزد اكثر پژوهشگران عرصة تاريخ فرهنگ و هنر بر ايـن نكتـه           پيش
هاي  هنـر   نظر نسبي حاصل شده است كه براي شناخت و درك خاستگاه و ريشه  اتفاق

و از آنجا . ها رجوع كرد شناختي آيين هاي اعتقادي، معرفتي و جهان هنمايش بايد به جنب
منظور تقديس و نيايش خدايان و نيروهـاي برتـر و يـا جلـب حمايـت و       ها به  كه آيين 

پردازانـه،   شدند، پس به يك تعبير اين باورمندي بر بستري خيال     ها برپا مي    پشتيباني آن 
مايـة الهـام و بـروز آن در قالـب حركـات      آغازين رفتار نمايشي انـسان را رقـم زد و            

  . گونه، پانتوميم و نمايش جادويي مذهبي گرديد رقص
هاي كهن، ايزدان و اساطير خميرماية الهام و  در ايران باستان نيز همچون ديگر تمدن

تـوان نمـايش ايـن دورة     كه نمي طوري به. اند هاي آغازين بوده نمود چهرة شفاف نمايش 
ها و مراسم گوناگون   از مناسك نيايشي، ايزدان و اساطير و جشنكهن را مستقل و جدا

از اينرو بسياري از پژوهشگران حوزة تاريخ فرهنگ و هنر . ها بررسي نمود وابسته به آن
اي دوران  ها و سـنن نمايـشواره   هاي ايراني به آيين  شناسي نمايش   ايران در زمينة پيشينه   

 از طريـق مطالعـه و بررسـي رسـاالت پـارتي،      اين محققان. اند باستان نظر جدي داشته  
هاي  شناسي و نمونه آيين ها و روايات داستاني، كتب مرجع تاريخي، بقاياي باستان افسانه
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دسـت   هايي از نخستين اشكال نمايش در ايران باستان به موجود در عصر حاضر، نشانه   
 استبدادزدگي جامعة ايران دليل البته در اين مرور گذرا بايد به ياد داشت كه به. اند آورده

بهره بودن عوام از امتياز خواندن و نوشتن، قائل نشدن ارزش هنري و اعتبار    باستان، بي 
هاي نمايشي و عدم امكان ورود آن به حيطة فرهنگ رسمي، عدم  فرهنگي براي فعاليت  

ثبت اطالعات و يا از بين رفتن و نامكشوف ماندن تجارب نمايشي، با چهرة شـفاف و      
هـاي برجـاي    نـشانه . نمايي از نمودهاي نمايشي ايران پيش از اسالم مواجه نيستيم    امتم

ها به تحليل دقيق نمايش ايـن دوران   قدر گويا نيستند كه بتوان براساس آن       مانده نيز آن  
  .پرداخت

هاي كهن و  توان ريشه از آنجا كه در بررسي هنر نمايش در ايران دورة اسالمي، نمي
اديده انگاشت، در اين فصل به اختصار دربارة آغازين اشكال نمايش و اساطيري آن را ن

  .ارتباط و پيوستگي آنها با ديگر ابعاد فرهنگ ايران باستان پرداخته شده است
  

  تمدن ايران باستان
 10 تا 15( ايران باستان كه محدودة زماني آغاز دوران خشكي فالت ايرانتمدن كهنسال
را در ) قـرن هفـتم مـيالدي   (اب و آغـاز دورة اسـالمي     تـا حملـة اعـر     ) م.هزار سال پ  

هايي اسـت كـه    ترين تمدن گيرد، به گفتة هربرت ريد يكي از مؤثرترين و حساس   برمي
هاي  طي اين مقطع طوالني اقوام گوناگون با باورها و فرهنگ. جهان به خود ديده است   

هاي  ارترين خاستگاهمتنوعي در اين سرزمين اسكان يافتند، كه در نتيجة آن يكي از پرب   
بنـابراين در  . فرهنگي تمدن بشري با پيشينة تاريخي كهن موجوديت و رسميت يافـت     

توان آن را به دو بخش يـا مقطـع مهـم تقـسيم      بررسي فرهنگ و تمدن ايران باستان مي   
  .نمود

اي است كه نخستين اقوام بومي از چندين هزار سال پيش از  مقطع اول شامل دوره
كردند و در مناطق  اجر آريايي در حوزه جغرافيايي فالت ايران زندگي ميورود اقوام مه

جنـوب غربـي درياچـة    (، تپة حـسنلو  )جنوب غربي كاشان  (اي مانند تپة سيلك     پراكنده
، لرستان، تپه حصار دامغان، املش،   )جنوب زابل (، شهر سوخته  )گيالن(، مارليك )اروميه
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تـرين ايـن اقـوام،     ترين و متمـدن  مهم. دندهاي تمدني خود را بنا نها    پايه... خوروين و   
 سال پيش 3000ايالميان بودند كه در كنار رود كارون نخستين حكومت پادشاهي را در 

النهـرين، همـواره در تقابـل و     ايالميان به دليل مجاورت با تمدن بين. از ميالد بنا كردند 
سـومريان و  (ينالنهـر  هـاي بـين   تعامل فرهنگي، سياسي، اقتصادي و نظامي با حكومـت  

النهرين  قرار داشتند كه در نتيجة اين ارتباط برخي عناصر فرهنگي و هنري بين      ) بابليان
  . در حدود مرزهاي ايالم گسترش يافت

م بـا ورود اقـوام چادرنـشين و بيابـانگرد     .مقطع دوم از حدود اوايل هزارة دوم پ      
نظيـر فـشار اقـوام    در نتيجـة حـوادث مختلفـي    . شـود  آريايي به فالت ايران آغـاز مـي   

زردپوست شمالي، زياد شدن جمعيت و قبايل، سرد شدن ناگهاني هوا و خشك شـدن    
هاي تازه از دو سمت شرق و  ها، نژاد سفيد پوست آريايي به منظور يافتن چراگاه چراگاه

غرب درياي خزر به داخل فالت ايران آمدند و در نواحي مختلفي مانند استرآباد، مركز 
و جنوب و جنوب ) حدود اصفهان، همدان، كردستان تا آذربايجان  (يرانو شمال غربي ا   

ايرانيـان در بـدو ورود   . مستقر شدند) قسمتي از كرمان، فارس و خوزستان (غربي ايران 
بر اقوام بومي فالت ايران دشمن سرسختي چون آشوريان را در برابر خود داشتند  عالوه

م .در حدود سدة نهـم پ . كردند ه ميهاي غربي ايران حمل     كه هرازچند گاهي به بخش    
پايه گذاشته شـد و  ) همدان(در غرب ايران حكومت پادشاهي ماد به مركزيت هگمتانه         

طي يكصد و پنجاه سال حكومت خود توانستند ضمن شكست دولت آشـور مرزهـاي    
اندكي بعد سلسة پادشاهي هخامنشي در . خود را تا حدود آسياي صغير گسترش دهند  

گيرد و پس از شكست مادها در سـال    خطه جنوبي ايران قدرت مي     م در . پ 605سال  
م قلمروي خود را از درة سند و فالت پامير تا خاك سوريه و مـصر و يونـان         . پ 550

قلمروي بزرگ حكومت هخامنشي و حضور اقوام نامتجانس از لحاظ . دهد گسترش مي
هـا   برخـي از آن طلبانـه گهگـاهي    هـاي اسـتقالل   زبان و فرهنگ و پراكندگي و شورش      

  .هاي زوال و انقراض اين پادشاهي بزرگ را توسط مقدونيان مهيا كرد زمينه
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م سلـسلة  . ق330اسكندر مقدوني پس از فتح يونان طي سه جنگ پياپي در سـال         
ايـران پـس از   . هخامنشيان را فرو ريخت و سراسر ايران را به زير سيطرة خود درآورد    

 زير سلطة سلوكوس، يكي از سرداران ارشـد او  م . ق 323مرگ زودهنگام اسكندر در     
مأبي در ايران مستقر و بـيش از   قرار گرفت كه نتيجة آن دولت سلوكيان و دوران يوناني 

در اين دوره ايران و يونـان در ارتبـاط مـستقيم فرهنگـي و     . يك و نيم قرن دوام يافت     
جاي  ان در آن دوره بهگيرند كه تأثيرات آن در عناصر هنري اير هنري با يكديگر قرار مي

  . مانده است
هاي واقـع در فاصـلة     كه قومي ساكن استپ-پارتيان-م اشكانيان. ق 250از حدود   «

كردنـد، قـوت    درياي خزر و درياچة آرال بودند، و به حالت چادرنـشيني زنـدگي مـي     
گرفتند و بر اياالتي از شمال و مشرق ايران دست يافتند، و به قصد برانـداختن دولـت       

سـوي   راندن سلوكيان بـه  ي رو به مركز و مغرب ايران گذاردند، و سرانجام با پس  سلوك
النهرين و سوريه، و تصرف تمامي خاك ايران، پادشاهي بزرگ اشكاني را در حدود  بين

اشـكانيان طـي دوران   ). 34: همان(»م و به فرمانروايي مهرداد اول تأسيس كردند . ق 160
هاي هنر هخامنشي را  يوناني را محدود و ويژگيتدريج فرهنگ و هنر  حكومت خود به

  .احيا كردند
ترين خواستة ايرانيان، يعنـي   ها و عالي عنوان مظهر  آرمان    تا اينكه اردشير بابكان به    

استقالل و بازگشت به هويت ملي، از خطة فارس برخاست و بر اردوان پنجم آخـرين        
 ميالدي بنا نهاد كـه تـا   226تاريخ پادشاه اشكاني غلبه يافت  و سلسلة ساسانيان را در  

.  ميالدي يعني تا زمان پيروزي اعراب بـر ايرانيـان در جنـگ نهاونـد ادامـه يافـت        641
غربـي هنـد حكمرانـي     ساسانيان با قدرت تمام بر مناطق پهناوري از سوريه تـا شـمال        

كه مرزهاي فرهنگـي و هنـري را تـا فواصـلي دورتـر از مرزهـاي             كردند؛ در حالي    مي
  .يايي كشور از جمله آسياي ميانه، چين و بيزانس گسترش دادندجغراف
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  ريختارهاي نمايش ايراني
تـرين عـواملي    هاي مردمي ايـران و از جملـه مهـم    ترين سرچشمة نمايش ها اصلي   آيين

هـاي ايـن    يكي از جلـوه . اند هستند كه زمينة زايش و پويش زبان نمايشي را مهيا كرده   
هـر يـك از   .  ريختارهاي مختلف نمايشي در ايران استزايش و پويش، نمود و ظهور   

اين اشكال نمايش مردمي بسته به جايگاه تاريخي و فرهنگي خود و با تكيه بـر مبـاني     
هر كدام از اين اشكال نمايشي از . اند اعتقادي و انديشگي جامعة زايندة آن  پديد آمده      

همة آنـان بـا   . اند  نظر كردهها، معاني و اعتقادات فكري جامعه اي خاص به ارزش   زاويه
گيري از ذوق، شوق و ساليق آفرينندگانشان در متن جامعه باليده، تكامل يافته و به  بهره

  .اند بلوغ تكنيكي رسيده
بنـدي از   طبقـه » شناسـي  درآمـدي بـه نمايـشنامه   «فرهاد ناظرزادة كرماني در كنـاب   

بندي، ريختارهاي نمايش  هبراساس اين طبق. ريختارهاي نمايش ايراني ارائه كرده است    
ايراني در حالت كلي و بر مبناي معيارهاي نمايشي جهان در نه پرونده بـه شـرح زيـر       

  :اند گنجانيده شده
  هاي آييني نمايشگري. 1
  هاي كارواني نمايشگري. 2
  هاي روايتگرانه هاي نمايشگرانه و رقص داستانگويي. 3
  )گذرگاهي(هاي ميداني نمايشگري. 4
  بازي شب اي و خيمه وسكي، سايهنمايش عر. 5
  )فارس و تقليد(هاي سنتي خندستان. 6
  خواني تعزيه يا شبيه. 7
  )تئاتر(گونه نمايش غربي. 8
  درآميزي- نمايش گزينش. 9

از مجموع نه ريختار نمايشي اشاره شده، شش ريختار آن از پيشينة سنتي طـوالني     
بعـضي از  . انـد  پـرورش يافتـه  برخوردار بوده كه در بطن مذهب و فرهنگ عامة ايـران     
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كلي فراموش شده و يا بـه نـدرت بـه اجـرا      هاي اين ريختارهاي نمايشي يا به  زيرگونه
سه ريختار ديگر آن نظيـر تعزيـه محـصول و فـرآوردة شـرايط فرهنگـي و          . آيند  درمي

درآميزي -گونه و نمايش گزينش ويژه نمايش غربي به. اجتماعي دورة اسالمي بوده است 
 گذشته در نتيجة تماس و آشنايي با فرهنگ، هنر و تئاتر غربـي در كـشور   كه طي سدة 

  .ظهور و بروز يافت كه در بخش بعدي بدان اشاره شده است
  

  هاي آييني نمايشگري
انـد كـه در آن    هاي آييني در ايران از مراسم آييني مقدسي سرچشمه گرفتـه       نمايشگري

ز طريـق نمـايش افـسانه، اسـاطير و     يافتگان به اين مراسم ا      روحانيون مذهبي و تشرف   
اين . پرداختند هاي مذهبي به تجسم اعتقادات و باورهاي ديني خود مي نمادها و رمزگان

ريختار نمايشي در ارتباط مستقيم با مذهب و براساس كيفيت ارتباط اجراكنندگان آن با 
  . وجود آمدند طبيعي به خدايان و نيروهاي فوق
و ) صورتك(اي هاي سماچه توان به رقص ي در ايران ميهاي آيين از جمله نمايشگري

زمـين   اشاره كرد كه از چند هزار سال پيش در ايـران       ) آيفتمندي(هاي حاجتمندي   آيين
  .اند مرسوم بوده
جـاي مانـده از دوران باسـتان اطالعـاتي دربـارة       هاي منقوش و مهرهاي بـه   سفالينه

بـر  «. ژوهـشگران قـرار داده اسـت   شناسـان و پ    اي در اختيار باسـتان      هاي سماچه   رقص
اند تصوير  سفالي كه تاريخ آن را حوالي نيمة اول هزارة دوم پيش از ميالد قرار داده       تكه

شود كه  هاي بز كوهي ديده مي جمعي با صورتك دو تن از اجراكنندگان يك رقص دسته
 ظزف نقش اين رقص كه طبعاً بايد گرداگرد. هاي با برگ متقارن دارند     بين خود شاخه  

هاسـت   دهندة يك انديشة مذهبي رايج در آن دوره سفالين تكرار شده باشد ظاهراً نشان  
كه توسط تصاوير ديگري هم بازگو شده است و آن ماجراي ستايش درخـت زنـدگي         

  .»است توسط دو بز كوهي
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م در شوش مهري پيدا شده كه در آن نگارة قايقي كـه از     .از اويل هزارة چهارم ق    «
وسيلة شير يا گاوميش كه به وضع انساني پـارو   پارچه تهيه شده است به تنة درخت يك  

  .»گذارد به دست دارد، بر روي آب مي
اي كـوچكي   از نيمة دوم هزارة دوم تا هزارة سوم پيش از ميالد مهر سنگي استوانه    «

كه از تپة يحيي در كرمان پيدا شده، كه بر روي آن پيكرة دو آدمي با سرهايي به شكل          
كه مانند بال بر بازوانشان بسته بوده، نشان داده شده ] چون بال شاهين[ و پرهايي  پرنده
كار بردن سماچه به شكل سر پرندگان است  توجه است به آنچه در اين مهر شايان. است

خواستند خـود را بـه شـكل پرنـده      كه رقصندگان با نهادن آنها بر سر و روي خود مي         
  .»انجام دهنددرآورده و رقصي با حركات پرنده 

توجه و  هاي فوق قابل وجود حيوانات اساطيري و مقدسي نظير گاو و شير در نمونه
رود در سنت و  شمار مي اين دو حيوان كه از نمادهاي باروري در ايران به. بررسي است

  .گرفتند ها مورد استفاده قرار مي آيين مهرپرستي و در پرستشگاه
اي كه در سنت و آيين مهر  هاي سماچه يي از رقصها در اين زمينه مي توان به نمونه

هاي غارگونـة كـوچكي كـه بـا      ها و دخمه اين مراسم در اتاق. شده، اشاره كرد اجرا مي 
روحـانيون و  . شـدند  تنديس يا نقش برجستة ايزد مهر تـزيين شـده بودنـد، اجـرا مـي           

ي نمـاد و  كـارگير  كوشـيدند از طريـق بـه    يافته به اين آيـين مـي   هاي ديني تشرف    گروه
را كه دستاورد و نتيجـة آن زايـش   ) زمين(و مادر) آسمان(هاي ديني، يگانگي پدر    نشانه

  .روح زندگي است، نمايش دهند
هـا و شـيرها،    كردند، كالغ هاي مبدل به تن مي   يافتگان در اين مراسم لباس      تشرف«

 بـراي  نوآشـنا . غريدنـد  كردنـد و مـي   زدند و به مناسبت نقش خود، قارقار مي   نقاب مي 
هاي دشـوار و پرخطـري، چـون گرسـنگي،      گرويدن به آيين مهر، ناگزير بود از آزمون     

كلية مراحل اين آيين سخت و دشوار كه شامل هفـت  . »درآيد تشنگي و مرگ، پيروز به   
  .كارگيري نمادها و عموماً با حركات نمايشي توأم بوده است مرتبه بوده از طريق به
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تقد بودند كه افراد حامل صورتك در هنگـام اجـراي   يافتگان به اين آيين مع     تشرف
طبيعـي از طريـق    مراسم هويت و فرديت خود را فراموش كرده و با حلول قدرت فوق   

نقاب يا . گذارند كارگيري صورتك از دنياي مادي خارج شده و به جهان ديگري پا مي به
  . يابدكرد تا قدرت و نيروي ايزد مهر در آنها حلول صورتك به آنها كمك مي

هـاي   هاي حاجتمندي معموالً براي درخواست شفاي بيماران، رمانـدن روح     نمايش
پذيرفته  خواهي انجام مي خواهي يا آفتاب شرور و نيروهاي نامرئي از كالبد بيمار و باران

، ايـزد  )ناهيـد (توان به رقص زنان در ستايش آناهيتا ها مي از جملة اين نمايشواره . است
 او اشاره كرد كه براي درخواست باران و جلب حمايت اين ايزد و آب و در كنار معبد  

  .شده است منظور زايش آسان زنان انجام مي به
زار در جنـوب ايـران،   ) نمايـشگر + پزشـك + جادوگر: شامان(هاي شامانيستي   آيين

خواهي در شمال  ها و مراسم آفتاب مراسم مربوط به گوات در بلوچستان و آيين پرخوان
هـاي   هـاي مركـزي و جنـوبي ايـران از آيـين      در بخـش  ) تمنـاي بـاران   (اهيخو  و باران 

شد و هنوز بقاياي آنهـا را در برخـي    حاجتمندي هستند كه از روزگاران كهن اجرا مي     
  .قبايل مناطق مختلف ايران شاهد هستيم

 مختص  مراسم زار در خليج فارس و مراسم مربوط به گوات در بلوچستان يا آيين«
اند و  هاي مهاجر اقتباس گشته تركمن صحرا مراسمي هستند كه از فرهنگها در  پرخوان

در اين آيين نمايشي بايد . »هر سه آيين كوشش به راندن ارواح خبيث از تن بيمار دارند
خـدايان  «. محدوديت قدرت ارواح نسبت به ايزدان و خـدايان را موردتوجـه قـرار داد        

تحت تـأثير خـشم و غـضب و يـا مهربـاني و      توانند به يك اشاره همة افراد قوم را       مي
و (حال اينكه ارواح كه خود غالباً در چنبرة خشم خدايان  . هاي خود قرار دهند     گذشت

توانند به افـرادي آسـيب رسـانند كـه يـا از دايـرة         سرگردانند، تنها مي  ) يا خداي اعظم  
ه خداوندان اند ك اند و يا مرتكب اعمالي گرديده    حمايت و توجه خداوندان بيرون مانده     

اند؛ لذا باز انگار اين ارواح  گونه افراد آنها را مورد كيفر قرار داده آلود از طريق اين  خشم
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شوند تا اشخاصي را كه بـه   هستند كه در مقام ايزدان و دستياران خدايان وارد عمل مي     
  .هر دليل حريم خدايان را پاس نداشته تنبيه نمايند

ها تـسليم   فراد بايد خود را به افراد قبيله و شامانگونه ا در همين نقطه است كه اين     
واسطة ارتباط با خدايان از آنها جهت مداواي فردي كه مورد غـصب   نمايند تا شامان به   

اينجاسـت  . خدا و حملة ارواح قرار گرفته است، شفاعت نموده و به درمان آنها بپردازد   
آميـز شـامان بـه     ايش استغاثهآيد كه نم هاي شاماني مختلفي پديد مي    كه مناسك و آيين   
گونه ايزدان و ارواح شر در  ويژه خداي آسمان و مبارزات او را با اين درگاه خدايان و به

  .»معرض تماشا مي گذارد
دربارة مراسم آييني شمايستي نظيـر  » مراسم آييني و تئاتر«جابر عناصري در كتاب     

خواهنـد و سـفره     مـي زار و گـوات هـر دو مجلـس      «: نويسد  زار، گوات و پرخوان مي    
 خلـيج  -در هـر دو منطقـه  -دهنـد  آشامند و بازي خون ترتيب مـي  طلبند و خون مي    مي

است كه عالج اين دردهاست نـه  ) تار سه(فارس و بلوچستان دهل و تمبوره و تنبورك       
هـا   در هر دو آيين بيمار را با رقص و آواز همراهي خواهند كرد بـر طبـل     ... دوا سوزن 

ة نمايش خواهند آراست و از بادها خواهند خواست تا مركـب       خواهند كوفت و صحن   
ها براي گرفتاران باد الزامي است و اگر ما آنها را  اجراي اين نمايش. خود را رها سازند

گيريم، در عوض بوميان با اين بادها و زار و نوبان و مشايخ و  قبول نداريم و به جد نمي
من صحرا نيز برگرفته از شامانيسم و جـادو    آيين پرخوان در ترك   . كنند  غيره زندگي مي  

داننـد،   طبيعي در ارتباط مي ها در اين آيين كه خود را با قواي فوق  شمان. پزشكي است 
مثل بزرگان دين صاحب كرامت هستند و در اوج فريادهـاي او بـراي رانـدن ارواح از        

 نيـز انجـام   ها و بيرون آوردن مرض از بدن بيماران، حتي مراسم ذكر و ياهو زدن  دشت
  .»دهند مي

هايي بوده است كه براي تمناي بقا در  از زمره آيين] نيز[آيفتمندي براي نزول باران«
و از ميان آن شايد مراسم . اند گرديده صورت نمايشواره برگزار مي برابر خشم طبيعت به  

اين . تر بوده است آب ايران، از همه رايج هاي خشك و كم ويژه در منطقه تمناي باران، به
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مراسم كه پس از ظهور اسالم و گسترش آن در ايران، شكلي اسالمي پذيرفتـه، گـاهي         
اين نمايـشوارة آيـين در ميـان بـسياري از اقـوام      . »گردد  هنوز به هنگام نياز برگزار مي     

هـاي   رو، دامدار و حتي كشاورز لرستان، خوزستان، خراسان و بلوچستان از سنت     كوچ
  .ديرپاي آييني بوده است

ابوريحان بيرونـي  . پاشان در ارتباط نزديك با اين سنت آييني بوده است        شن آب ج
در كتاب آثارالباقيه ريشة باستاني اين جشن را در زمان فيروز، جد انوشيروان و هنگام       

پاشان به اين دليل برپا شد كـه در آن   جشن آب . داند  برگزاري آن را سيزدهم تيرماه مي     
اي پديد آمد و شاه و مردم در اين روز دست به دعا  قهساب زمان خشكسالي و قحطي بي  

شدند و باران خواستند و باران نازل شد و مردم به شادي، آب بر يكـديگر پاشـيدند و    
  .اين مراسم و آيين از آن روز برجاي ماند

خواهي در شمال ايران اشـاره   توان به آيين آفتاب    هاي حاجتمندي مي    از ديگر آيين  
  .گردد هنگام ضرورت توسط كشاورزان برگزار مي كرد كه هنوز هم به

  
  هاي كارواني نمايشگري

. شوند ها دو زيرگونة اصلي اين ريختار نمايشي محسوب مي ها و جشنواره سوگواره
هـاي كـارواني و    از جمله سـوگواره  » سوگ شروين «و  » سوگ زرير «،  »سوگ سياوش «
  .اند اني دوران ايران باستان بودههاي كارو از جمله جشنواره»  برنشين كوسه«و » كشي مغ«

اي و  فردوسي در حماسة عظـيم خـود، شـاهنامه، سـياوش را شخـصيتي اسـطوره             
سياوش، شاهزادة جوان و پـاك ايرانـي از طـرف       . اي روحاني تصوير كرده است      چهره

او هرچند بـراي اثبـات پاكـدامني    . همسر پدرش، كيكاوس به ناپاكي اخالقي متهم شد    
اما ناچار به سرزمين توران دشمن ديرينة ايران پناه برد و در آنجا خود از آتش گذشت    

. به دست افراسياب به قتل رسيد و در دروازة غوريان در شهر بخارا به خاك سپرده شد
كه خبر مرگ سياوش به ايران رسيد، كيكاوس ناله و زاري بسيار كرد و مردم نيز  هنگامي
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خـون  «نـام   ز مـرگ از خـون او گيـاهي بـه     پس ا . او را در اين مصيبت همراهي كردند      
  .گويند» پر سياوشان«رويد كه مردم عامه آن را  مي» سياوشان

مرگ اين شاهزادة ايراني در قلمروي ايران باستان جنبة آييني يافـت و مـردم ايـن             
  .نشستند سرزمين در سالروز مرگ سياوش به سوگ و عزاداري مي

سـرايي مـردم بخـارا در مـرگ       و نوحهبه عزاداري» تاريخ بخارا«نرخشي در كتاب  
  :÷داند سياوش اشاره كرده و قدمت اين سوگواره را سه هزار سال مي

را عزيز دارند و هر سـال  ] دروازة غوريان[سبب آنجا  مغان بخارا بدين  
هر مردي آنجا يك خروس برد و بكشد پيش از برآمـدن آفتـاب، روز     

هاسـت، چنانكـه در    نوروز و مردمان بخارا را در كشتن سياوش نوحه         
انـد و   هـا معـروف اسـت و مطربـان آن را سـرود سـاخته         همة واليت 

گويند و قواالن آن را گريستن مغان خوانند و ايـن زيـارت از سـه         مي
  .هزار سال است

شناسي در اتحاد شوروري تصويري از يك  الكساندر مونگيت در كتاب خود باستان«
هـاي ديـواري شـهر سـغدي       از نقـش  را  مجلس سوگواري براي سياوش آورده كـه آن       

دست   به-به فاصلة شصت و هشت كيلومتر از سمرقند-واقع در درة زرافشان   » كند  پنج«
  .»آورده و ظاهراً متعلق است به سه قرن پيش از ميالد

هاي نمايـشي ايـن سـوگواره بـر بيننـده آشـكار        بررسي اين تصوير برخي از جنبه   
گريبان دريده و با شيون و زاري بر سر و سـينة  در اين تصوير مردان و زنان       . سازد  مي

اين مجلـس  «. كنند سياوش در تابوت خوابيده و چند نفر آن را حمل مي    . زنند  خود مي 
در بـه پـا كـردن ايـن     ... هاي دورة اسالمي است   شبيه به ماجراي حمل عماره در دسته      

ش را مراسم گذشته از حمل عماري، قـواالن داسـتان تـأثرآور زنـدگي و مـرگ سـياو               
احتمـال دارد كـه در ايـن ميانـه پـرده هـم       . انـد  گريسته اند و مردم مي     كرده  حكايت مي 

سازي كه در حمل عماره بوده وسعت بيشتري داشته و يك  اند و يا كار شبيه گردانيده مي
  .»كرده است هايي از زندگي سياوش را بازي مي شبيه مجلس
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دست آمده كه در آن  به» يادگار زريران«اي به زبان پهلوي به نظم و نثر به نام      رساله
مطالعة اين رساله اين نكته را . اشاره شده است) خيونان(هاي ايرانيان با تورانيان به جنگ

هاي قهرمانان را سـروده و   آورد كه ممكن است شاعران پارتي شرح دالوري به ذهن مي 
  .اند كرده ها آن را با موسيقي روايت مي خنياگران يا گوسان

ب پادشاه ايران به همراه برادران، پسران و مالزمان خود آيـين مزديـسني را        گشتاس
ارجاسب پادشاه خيونان از گروش مذهبي گشتاسب عصباني شده و دو تن        . پذيرند  مي

كنند و از او  را به ايران فرستاد؛ آنها نامة تهديدآميز ارجاسب را به پادشاه ايران ابالغ مي  
. صورت بايد خود را براي جنگ آماده سازد كند در غير اينخواهند تا دين نو را رها  مي

جاماسب وزير . زرير، برادر گشتاسب، فرستادگان ارجاسب را با جواب منفي بازگرداند
كند كه پس از كشته شدن زرير، فرزندان  بيني مي گونه پيش گشتاسب نتيجة جنگ را اين

  . يابد ايرانيان خاتمه ميو چند تن از بزرگان و نزديكان گشتاسب جنگ با پيروزي 
 تن از برادران و پسران گشتاسب از جمله زرير 23پس از دو ماه جنگ در گرفت و 

خيزد، بستور فرزند  خواهي زرير برنمي و چون كسي از سپاه ايران به كين       . كشته شدند 
او . جان پدر مويه و زاري كرد جويي به ميدان رفت و بر جسم بي خردسال او براي انتقام

رسـاند و در نهايـت    را بـه هالكـت مـي   ) قاتل زرير( راهنمايي روح پدرش، بيدرفش    با
اسفنديار، فرزند گشتاسب، پادشاه خيونان را اسير كرده و دست و پا و گوشـي از وي           

برديده سوار و بـه سـرزمين    سوزاند و او را بر خري دم بريده و يك چشم او را هم مي    
  . گرداند توران بازمي

تـوان ايـن    هاي نمايشي است كه براساس آنهـا مـي       ران داراي جنبه  متن يادگار زري  
هـاي نمايـشي    از جمله ويژگي. شده است هاي آييني اجرا مي احتمال را داد كه به شيوه   

جان زرير، جنـگ و نبـرد بـستور     سرايي بستور بر جسم بي توان به نوحه    اين رساله مي  
منظـور   هنگام نبرد بستور و بـه خردسال با سردار سپاه خيونان و حضور روح زرير در      

  .ياري رساندن به او و بريده شدن اعضاي بدن ارجاسب توسط اسفنديار اشاره كرد
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در باب سـوگ  «. است» سوگ شروين«اي ايران باستان     هاي سوگواره   از ديگر آيين  
دينان بوده كه پدرش  شروين از شاهان روحاني خرم. شروين منابع اطالعات اندك دارند

دينان  خرم. برده و مادرش دختر يكي از پادشاهان ايراني بوده است  نگيان مي نسبت به ز  
دينان چـون بـر    اند كه خرم نوشته. اند دانسته شروين را برتر و فراتر از پيامبران ديگر مي     

بهانـه بـر او    آوردنـد و بـدين   كردند، نام شروين را بـر زبـان مـي       گري مي   اي نوحه   مرده
  .»گريستند مي

و عمادالدين ) سدة پنجم هجري(رة اسالمي از جمله ابوريحان بيرونينويسندگان دو
انـد كـه مايـه و     هايي سخن گفتـه  از جشن) سدة ششم هجري (زكرياي محمود قزويني  

است كه پس از اسالم » كوسه برنشين«ها يكي  از اين جشن. اند هاي نمايشي داشته جنبه
» التنجيم الوائل صناعه التفهيم«ب بيروني در كتا. صورت بازي ميرنوروزي درآمده است به
  :نويسد مي

 آذرماه به روزگار خسروان اول بهار بوده اسـت، و بـه نخـستين       
 مردي بيامد كوسه، برنشسته بر خري، و بـه  -از بهر فال-روزي از وي  

زدي و زمـستان را   دست كالغي گرفته و به بادبيزن خويشتن باد همـي    
فتي، و بزمانـة مـا بـه شـيراز      كردي، وز مردمان بدان چيز يا       وداع همي 

  .»...اند كرده همي
در اين نوشته كالغ را اگر همان زاغي بگيريم، مظهر بهار است كه در بنـدهش از         «

شمار آمده است و براي ايرانيان باستان سروش شادي و  خبر و بهشتي به پرندگان خوش
 پيـك و خبـر   زاغي و يا كالغ در فرهنگ عاميانة ايـران مظهـر  . نشاط بهاري بوده است  

  .»آور است نشاط
مراسم ميرنوروزي » عجائب المخلوقات و غرائب الموجودات«قزويني نيز در كتاب 

براساس گزارش قزويني در روز اول آذرماه كه آن را روز هرمز . را توصيف كرده است   
زا آغشته  هاي كهنه پوشيده و بدن خود را به داروهاي حرارت گويند، مردي كوسه، جامه

او خود را . نشست دست گرفته بر خري مي خورد و آنگاه بادبزني به غذاي گرم ميكرده، 
خنديدنـد و بـه او    مردم از ديدن رفتار و حركات او مي  . »گرم است «گفته    باد زده و مي   
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اي از آن را  كوسه نيز گِل سرخي داشته كه پـاره  . اند  پاشيده  برف پرتاب كرده يا آب مي     
  .كرده است اند، سرخ مي داده ي مردم را كه به او چيزي نميها زده و جامه به مردمان مي

او در صـحبت از اعيـاد   : بيروني شبيه اين توصيف را در آثار الباقيـه آورده اسـت           «
نويسد كه در روز پـانزدهم دي روز ديبمهـر اسـت كـه آن را      ماه در نزد ايرانيان مي   دي

سـازند و در راهـرو    ان مـي ديبگان گويند و از خمير يا از گل شخصي را به هيكل انس      
شده و  ولي اين كار از زمان قديم در خانة پادشاهان استعمال نمي. گذارند داالن خانه مي

  .»در زمان ما كارهاي مشركان و اهل ضالل است و متروك شده
برنـشين را بـه دوران    خان هدايت، هرسه جشن كوسـه      بيروني، قزويني و رضا قلي    

بيروني اين جشن . دربارة زمان دقيق آن اختالف نظر دارنداما . رسانند پيش از اسالم مي 
گويـد ايـن مراسـم در     نسبت داده، قزويني تنها مي) شايد ساسانيان(را به عهد خسروان  

آن را بـه دورة  » آرا فرهنگ انجمن« خان هدايت در  پيش از اسالم رايج بوده و رضا قلي       
  .رساند مي) شايد هخامنشيان(پارسيان

شـد و بعـضي معتقـد     ن در شهرهاي ايران و عراق برگزار مـي     جشن كوسه برنشي  «
رو ايرانيان آن ايام را بـا عـيش و    شود، از اين بودند كه در اين جشن مقررات تعيين مي  

اجراي اين نمايش بهاري بر پاية آداب اجتماعي و مذهبي آشنا بر . گذراندند عشرت مي
آور آنهـا، جملگـي    اي خندهتعامل بين شاه و رعيت، رفتاره     . گرفت  همگان صورت مي  

  .»وشنود نمايشي و قراردادها و تركيبات آن بود مستلزم گفت
زيـاس و هـرودوت بـه     تـه «. كشي بوده است يكي ديگر از اين جشن ها مراسم مغ    

گئوماتـاي مـغ   ) م. ق522در سـال  (يـاد قتـل    كشي كه ايرانيان هـر سـاله بـه        مراسم مغ 
. انـد اشـارة كوتـاهي مـي كننـد      كـرده   ر مي و اطرافيانش برگزا  ) بردياي دروغين (غاصب

سالروز اين روز برگ سرخي شد در : گويد هرودوت پس از ماجراي كشتن اين مغ مي   
اي مشهور به مگافونيا يا كشتن مغ، كـه هنگـام برگـزاري آن     تقويم پارسي، با جشنواره 

ايـان  ماندنـد تـا روز بـه پ    ها در خانه مي مغ. هيچ مغي اجازه نداشت خود را نشان دهد  
  .»رسد
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از نظر بيضايي ظاهراً اين مراسم نوعي نمايش بوده اسـت؛ و در آن الاقـل پـس از          
آميز پادشاهي گئوماتا، شـبيه او را طـي قراردادهـاي نمايـشي            بازنمودن ماجراي نيرنگ  

ميان اين جشن و مراسمي مانند كوسه » نمايش در ايران«بيضايي در كتاب   . اند  كشته  مي
ي و ماجراي ميرنـوروزي و عمركـشان دورة اسـالمي پـل زده و        برنشين پيش از اسالم   

  .كشي بوده است عقيده دارد اين مراسم شكل استحاله يافتة مراسم مغ
هاي ايرانيان در عصر اشكاني و متعلق بـه   پلوتارك گزارشي از يكي ديگر از جشن 

ر اي بـه امـر سـورنا، سـردا     براساس اين گـزارش دسـته  . م ارائه كرده است   . ق 53سال  
. افتـد  راه مـي  منظور تمسخر و استهزاء كراسوس سردار رومي در سلوكيه بـه         اشكاني به 

سورنا سر و دست راسـت كراسـوس را نـزد    «: پلوتارك دربارة دستة سورنا گفته است    
به ارمنستان فرستاد ولي در سلوكيه انتشار داد كه كراسوس را زنده ] پادشاه اشكاني [ارد

يكـي از اسـرا بـه نـام     . منظور هجو پيروزي ترتيب داد  و دستة كوچكي به   . گرفته است 
اي  پاكسيانوس را كه بيش از همه به كراسوس شبيه بـود لبـاس شـاهانة زنانـه      -كايوس

بـر  . پوشاند و به او آموخت كه چون بنام كراسوس يا امپراطور بخوانندش پاسخ گويد      
وي صـف  اسبي سوارش كردند، شيپورزنان و و افـسران رومـي سـوار بـر شـترها جلـ        

هـا را   اي از رومي برديدة عده زنان به راه افتادند و سرهاي تازه اي نيز طبل   رفتند، عده   مي
كنـان و   هـا فـواحش و آوازخوانـان سـلوكيه رقـص      بعد از ايـن . بر تبرها آويخته بودند   

آوازخوانان با حالت تمسخر خصلت كراسوس و اخالق زنانـه و دور از شـجاعتش را            
  .»...انداختند  دست مي
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  هاي روايتگرانه هاي نمايشگرانه و رقص داستانگويي
دار هنر و ناقلين فرهنگ شفاهي دوران پيش  در ايران پيش از اسالم طبقاتي از مردم عهده

ها، خنياگران و پتواژگوها از جملة اين جمعيت بودند كه نقش       گوسان. اند  از خود بوده  
  .فاهي در جامعة باستاني ايران ايفا كردندمهم و تأثيرگذاري در فرآيند انتقال فرهنگ ش

از جمله مري بويس و جرج فارمر در [شناسان و محققان تاريخ فرهنگ برخي زبان«
بـه  [اصل و مبـداء واژة گوسـان  ] »دو گفتار دربارة خنياگري و موسيقي در ايران     «كتاب  

هـا    ايـن واژه و هنر آنان را پارتي دانسته و اعقاد دارند كـه ]  معني موسيقيدان و خنياگر 
براسـاس نظـر ايـن    . »هاي همجوار به وام گرفته شده اسـت  بعدها از سوي برخي ملت   

گرجي از گوسان پهلوي وام  » مگسني«و  » مگوساني«ارمني و   » گسن«هاي    محققان واژه 
  .اند گرفته شده

ها مبتني بر روايات شفاهي بوده و چندين هنر شـاعري، آوازخـواني،      سنت گوسان 
بازي  بازي و حتي بندبازي و آكروبات  بازيگري، رقاصي، تردستي، شعبدهسرايي، داستان

ها در جامعة ايران باستان از دورة مادها تا حدود اواخـر   گوسان. شده است   را شامل مي  
جـستاري چنـد در   «مهرداد بهار در كتـاب    . اند  سلسلة ساساني حضوري پررنگ داشته    

  :نويسد  ميها دربارة جايگاه و سنت گوسان» فرهنگ ايران
كنندة پادشان و مـردم عـادي، در دربـار از        عنوان سرگرم   اين هنرمند به  

او در عـزا و بـزم   . امتيازات، و نزد مردمان از محبوبيت برخوردار بـود  
سـرا، طنزپـرداز، داسـتانگو، نوازنـده، ضـابط            يافت؛ نوحـه    حضور مي 

  ... دستاوردهاي عهد باستان و مفسر وقايع زمانة خويش بود 
در «ها در دوران ايران باستان چه بوده است؟     گيري طبقة گوسان    ضرورت شكل اما  

ها باتوجه به گونـاگوني آراء و عقايـد دينـي و     دوران مورد بحث اجراي مراسم و آيين     
شماري كه عدم اجراي هريـك از آنهـا از ديـدگاه جامعـه، خـشم        مراسم و مناسك بي   

همـراه داشـت، بـه     بـل جبرانـي را بـه   انگيخت و مصائب و مضار غيرقا    خدايان را برمي  
طبيعتاً همة افراد جامعة كشاورز و دامدار هرگز . وپا گير بدل شد معضلي اساسي و دست

از ايـن گذشـته   . گونـه مراسـم را نداشـتند    فرصت كافي براي اجراي تمام و كمال ايـن  



 ٣٧

شـاهد  يافته و نيرومند عالقمند شدند تا هرگاه كـه اراده نماينـد،       هاي تازه شكل    قدرت
كـه  ] ها چون گوسان[اي شايد در همين مقاطع وجود طبقه. اجراي چنين مراسمي باشند   

  .»آور گرديد هايي باشد، الزام دار اجراي چنين رسوم و آيين بتواند عهده
ها يا روحانيون زرتشتي و  دليل مخالفت و دشمني مغان    ها به   رفته سنت گوسان    رفته

ها  زيرا آنها گوسان. ي ساساني محدود گرديدهمچنين روحانيون مسيحي غرب امپراطور
  . ها و عقايد چند خدايي ريشه دارد را كافر پنداشته و معتقد بودند كه هنر آنها در سنت

در نتيجة فشار اين دو گروه مذهبي، هنر گوسان به شدت مورد تقبـيح و سـرزنش      
. سـت دادنـد  عنوان ناقالن فرهنگ شـفاهي از د  ها نقش خود را به    قرار گرفت و گوسان   

بنـــابراين هنـــر گوســـان تجزيـــه و در اختيـــار ســـه طبقـــة مغـــان، خنيـــاگران و   
  .قرار گرفت) پتواژگويان(بازيگران

خنياگران در . هنر خنياگري در دوره هخامنشي بسيار موردتوجه و احترام بوده است
پردازي، روايت  سرايي و حماسه هنرهايي چون شعرسرايي، موسيقي، آوازخواني، افسانه  

اما اصلي ترين كار آنهـا آواز و موسـيقي   . ريخ و حتي پيشگويي تبحر خاصي داشتند    تا
  .بوده است

بـر   عـالوه » دو گفتار دربارة خنياگري و موسيقي در ايران«بويس و فارمر در كتاب      
هنرهاي مذكور هنرهايي چون بازيگري، دلقكي، نقالي و حتي انتشار اخبار را از حيطة  

  . ددانن وظايف خنياگران مي
خنيـاگران  (»خنياگري غيـر رسـمي  «وابسته به دربار پادشاهي و      » خنياگري رسمي «
اند كه به موازات يكديگر در ايران باستان  ، دو جريان اصلي هنر خنياگري بوده)گرد دوره

  .تداوم يافتند
زوال نهاد امـا   با حملة اسكندر و سقوط پادشاهي هخامنشي، خنياگري رسمي روبه    

د همچنان به حيات خود ادامه داده و وظايف خود را در انتقال فرهنگ گر خنياگران دوره
  .شفاهي ايران انجام دادند
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هـا،   حملة اسكندر، مجدداً شرايط مناسبي را براي خنياگران جهت اجـراي سـوگ      «
درواقـع  . سروردن اشعار مـذهبي و حتـي اجـراي برخـي اوراد و ادعيـه مهيـا سـاخت          

اي برخي از هنر اسالف خود يعنـي   نحو شايسته ا به خنياگران بار ديگر فرصت يافتند ت     
واسطة خالء ناشي از عدم حضور موبدان  فرصتي كه تنها به. اجرا درآورند ها را به گوسان

در اين مقطع روحانيون زرتشتي در روستاها و نواحي دورافتاده نيـز    . و مغان ميسر شد   
چرا كه هنر آنان در .  و همراه شدندآواز گرد هم به اختيار و يا به ناچار با خنياگران دوره

و زنـده نگـه داشـتن شـعائر     ] در مقابل مقدونيان[تهييج احساسات ديني و ملي ايرانيان     
  .»مذهبي مؤثرتر از روش سنتي روحانيون بود

اما با روي كار آمدن سلسلة ساساني و قدرت گرفتن مغان حيطة عمل خنياگران به   
هـاي عاشـقانه و آواز و     پهلوانان، نقل ترانـه هاي باستان و مدح و ستايش       روايت جنگ 

موسيقي در مراسم جشن و سرور محدود شد و مغان بار ديگر اجراي بسياري از شعائر 
  .دار شدند ديني را عهده

خنياگران در دورة ساساني به آن حد از هنر رسيدند كه برخي پادشاهان ساساني از 
امـا بـا   .  اين هنرمندان را تثبيت نمايندگور برآن شدند تا موقعيت      جمله اردشير و بهرام   

زيـرا  . ورود اسالم به ايران و سقوط امپراطوري ساساني هنر خنياگري روبه زوال نهـاد       
گـرد از پهلوانـان و قهرمانـاني الهـام      هاي ايـن دسـته از خنيـاگران دوره         سرايي  حماسه«

خاسـت و   يهايشان از بطن چنين ديدگاهي برم نقل. گرفت كه كيش زرتشتي داشتند   مي
هـايي بـود كـه بـه نـوعي منتـسب بـه         اشعار غنايي و تغزلي آنان نيز دربـارة معـشوقه         

ها و روايات مذهبي اين بخش از خنياگران نيز  داستان. گرديد هاي شاهنشاهي مي خانواده
هاي ديني زرتشت و كتاب مقدس زرتشتيان يعني اوستا و يـا انعكـاس      ملهم از داستان  

، هيچ ]مسلمانان[در واقع آنان از نظر ايدئولوژي فاتحين... ان بودهاي موبدان و مغ شنيده
رو شدن با  مشكل ديگر خنياگران در مجامع شهري روبه . چيز قابلي براي ارائه نداشتند    

بر منهيات شرعي،  رفته هنر آنان عالوه هموطناني بود كه پذيراي اسالم گرديدند، لذا رفته



 ٣٩

هـاي گذشـته را در ميـان ايرانيـان       جـذابيت هاي حسي و ذهني مـشترك و      ديگر زمينه 
  .»نومسلمان از دست داد

ناميـده  » پتواژ گفتن«و نمايششان » پتواژگو«رقصندگان  /در دورة ساساني بازيگران   «
دار هنرمنـدان   منصبي بود كه در دربار ساساني عهده      عنوان صاحب » بخش  خرم«. شد  مي

بازان  نقاالن، موسيقيدانان، آكروباتها از جمله خنياگران،  بود و مسئوليت همة سرگرمي    
  .»و غيره بر عهدة وي گذاشته شده بود

جايگاه ممتازي در دربـار    ) بازيگري و حاضرجوابي  (واسطة هنرشان     پتواژگويان به 
هاي نجبا  سطح شمشيربازي و چوگان  و ديگر بازي    و حرفة آنها هم   . اند  ساساني داشته 

گرفـت، انطبـاق آواز بـا شـعر و      يي انجام ميآنچه كه در قلمروي پتواژگو «. قرار داشت 
ذوق بـه اصـطالح    سپس تجلي هر دو در قالـب حركـات نمايـشي بـوده اسـت و اهـل        

. انـد  خرامي را در كنار هـم قـرار داده   نوايي و خوش صدايي، خوش   لحني، خوش   خوش
 ايم و هرگز بازي را بعد از اسالم نيز شاهد بوده گويي و مكالمه ادامه اين روش از سخن  
  .»...وجود نيامد  انقطاع محض فرهنگي به

  
  )گذرگاهي(هاي ميداني نمايشگري

هاي ميداني  هاي نمايشگري بازي و غيره از زيرگونه بازي، ميمون مارگيري، حقه و شعبده
. سازي بوده است وجه و مشخصة اصلي اين ريختار نمايشي سرگرم    . آيند  حساب مي   به
طور كلي معركه، هنگامه و تماشـا ناميـده    اها كه بهاي از اجر    سازان با نوع عامه     سرگرم«

سازان  هايي كه سرگرم اين اصطالحات بر نمايش  . شدند  شد، برجسته و مشخص مي      مي
گير بايـد   يك معركه. كردند، داللت داشتند هاي عمومي اجرا مي گرد غالباً در مكان    دوره

  .»باز و موسيقيدان باشد باز، شعبده نقال، آكروبات
ويـژه از دوران باسـتان    ها در ظهور اين ريختار نمايشي در ايران به   يا لولي ها    كولي

شيوة معيشت و كار آنـان تقريبـاً در همـة نقـاط جهـان عمومـاً            «. اند  نقش مهمي داشته  
، فـالگيري، رمـالي،   )بنـدبازي (بـازي  رقاصي، بـازيگري، آوازخـواني، گاوبـازي، رسـن      
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اند كـه   ري از نقاط آسيا و اروپا پراكندهآنان در بسيا. جادوگري و طلسم و افسون است  
  »اند دليل پرشمار بودن شهره در اين ميان كوليان ساكن در فالت ايران و اروپاي شرقي به

ها بازماندگان مهاجريني هستند كه در دورة ساساني و در زمان بهرام گـور از     كولي
ـ    ازيگري، نوازنـدگي،  هندوستان به ايران آمدند و در سراسر ايران پراكنده شدند و بـه ب

گردان بعدها  هاي اين دروه بازي. ها، خوانندگي، رمالي و غيره پرداختند نمايش عروسك
  .شدند) گيري معركه(ترين ريختارهاي نمايشي ايراني ساز پيدايش يكي از مهم زمينه

واسـطة كـوچ مـداوم و شـرايط خـاص زنـدگي در ارتبـاط پيوسـته بـا               ها به   كولي
منـدي از   دليـل بهـره   آنها مدت طوالني به. لف ايراني قرار داشتند   هاي اقوام مخت    فرهنگ

گرداني جشن و سرور مردم  بر صحنه  هنرهايي چون آوازخواني، بازيگري و غيره عالوه      
هاي هنري خود بـه   ها و تكنيك نقش مهمي در انتقال برخي از اشكال نمايش و ويژگي   

  .اند ساير اقوام داشته
تأثيرات كوليان بر هنر » نمايش و موسيقي در ايران«ب اشرفي در كتا جهانگير نصري

  :بندي كرده است ايراني را به شرح زير طبقه
  .هاي بومي ها و رقص ها، بازي پيشگيري از نابودي برخي نمايش. الف
اي بـه منطقـة    ها از منطقه ها و بازي حفظ و جابجايي بسياري از نغمات، رقص     . ب
  .ديگر
  .ها و نغمات موسيقي ها، بازي قومي كولي ها بر رقصتأثير زيباشناسي و ذوق . ج

  
  )تقليد و فارس(هاي سنتي خندستان

آور از دوران باستان در ايران پديد آمده و توسط  ساز و خنده اين ريختار نمايشي سرگرم
ها اجـرا   ها در كوي و برزن و به مناسبت اعياد و جشن ها، دلقكان و كولي   مطربان، لوده 

ها و مجالس خود به اين دلقكان  ها، جشن  و درباريان نيز براي ضيافت پادشاه. شدند  مي
هـا همـراه خـود     ها نياز داشتند و حتي گاهي اين دلقكان را در سفرها و جنـگ         و لوده 

  . بردند تا اسباب تفريح و سرگرمي سرداران و سربازان را فراهم نمايند مي
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د   وابستگينشيني و نداشتن  دليل روحيه خوش هاي ايران به   كولي هاي مذهبي و تقيـ
آور و طنزآميـزي را در بـسياري از    هـاي خنـده   هاي روايتگرانـه و نمـايش    عرفي رقص 

گيـري نمـايش    سـاز شـكل   انـد كـه بعـدها زمينـه      كرده  مجالس شادي و سرور اجرا مي     
  .در دورة اسالمي گرديدند» روحوضي«يا » حوضي تخته«

است كه » قهر و آشتي«ص روايتگرانة كننده رق هاي سرگرم يكي از اين نمونه نمايش
. كند گونه دلدادگي دو زوج جوان را در قالب بازي نمايش روايت مي       روشي پانتوميم   به

بازي را در نواحي مختلف كشور  هاي دلقكي و سياه هاي ديگري از نمايش كوليان نمونه
در » وصـيت «در تنكـابن،  » فروش اسـب بـدلي  «توان به    رواج دادند كه از آن جمله مي      

دربارة اين ريختار نمايشي بـه  . و غيره اشاره كرد» شتر فروش«خراسان و شمال ايران،    
  .قدر كفايت در فصل آينده سخن گفته شده است

  
  آشنايي با تئاتر يوناني

هاي يوناني  دست آمده كه حضور برخي نمايش از دوران ايران باستان اسناد و منابعي به      
ها اين احتمال را كه ايرانيان  اين منابع و گزارش. كند  ميرا در حدود مرزهاي ايران تأييد

  . دهد اند را افزايش مي ويژه در دورة سلوكيه و اشكاني، آشنايي داشته با تئاتر يوناني به
جـاي مانـده كـه بـه      برجـستة چنـد صـورتك بـه       در كاخ اشكاني الحضر نقش نيم     

هـاي    زيـاد از نمونـه  هـاي يونـاني بـسيار شـباهت دارد و بـه احتمـال بـسيار         صورتك
  .هاي يوناني مايه گرفته است هاي نمايش صورتك

دهد كه اسكندر در هنگام حمله به ايران و فتح  گزارش مي» آناباز«گزنفون در رسالة 
پلوتارك نيز دربارة حضور بازيگران تئـاتر يونـاني در   . آن تعدادي بازيگر همراه داشت  

 چون به شهر اكباتان در سرزمين مادها رسيد ]اسكندر: [نويسد ايران در زمان اسكندر مي
هـا را آغـاز كـرد زيـرا از      ها و جشن پس از انجام كارهاي مهم دوباره برگزاري نمايش   

  .»يونان سه هزار هنرمند رسيده بود
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كنـد كـه يكـي از     اشـاره مـي   » بنياد نمـايش در ايـران     «همچنين مجيد رضواني در     
پادشـاه ارمنـستان بـود در روم از نـرون كـه      كه خود نيـز   ) تيرداد(هاي اشكاني   شاهزاده

  .اي بدهد يك بازيگر فارس خواست خواسته بود به او هديه
هاي يونـاني در تـاالر قـصر اُرد پادشـاه      پلوتارك گزارش ديگري از اجراي نمايش 

] كشته شدن كراسوس به دسـت سـورنا  [مقارن اين اتفاقات   «: :اشكاني ارائه كرده است   
 ارمنـستان آشـتي كـرد و خـواهر او را بـه نـامزدي پـسر خـويش           ارد با آرتاباز پادشاه   

هـاي شـرابخواري    ها و جـشن    اين دو پادشاه براي يكديگر ضيافت     . پاكوروس درآورد 
هايي را كه از يونـان گرفتـه شـده بـود نمـايش       دادند و بسياري از نمايشنامه   ترتيب مي 

هـا و   و آرتاباز هم تـراژدي دانست  دادند، زيرا ارد زبان و ادبيات يوناني را خوب مي  مي
. »...هايي به اين زبان مي نوشت كه هنوز چند تاي آنهـا بـاقي اسـت      ها و داستان    خطابه

دهند كه اجراي تئاترهاي يوناني در ارمنستان بـه نـسبت بـه     ها نشان مي اسناد و مدارك 
بـا  ها مبين آن هستند كـه ايرانيـان     اين گزارش . تر بوده است    نواحي مركزي ايران رايج   

هـاي   اند؛ وليكن اسنادي مبني براينكه ايرانيـان نمـايش   هاي يوناني آشنايي داشته  نمايش
يوناني را اجرا يا بازي كرده در دست نيست و ايرانيان در اين ميانه بيـشتر تماشـاگر و     

  .اند ناظر آن بوده
هايي را براي اجـراي   ها يا مكان  ها وجود تماشاخانه    همچنين برخي از اين گزارش    

ها  كند اما مشخص نيست كه اين تماشاخانه ويژه در كرمان و همدان تأييد مي      ايش به نم
  . است در دورة اسكندر ساخته شد يا پيش از حملة او به ايران وجود داشته

  
  
  
  
  
  



 ٤٣

  فصل سوم
  هاي نمايش سنتي ايراني گونه

  

  

  خواني پرده

پـرده  « بـا عنـوان   در اين نمايش كـسي .  استپرده خواني، نوعي نمايشِ مذهبي ايراني    
از روي تصويرهايِ منقوش بر پرده، مصايب اولياي دين ــ بويژه اولياي مذهب  » خوان

 .كند شيعه ــ را با كالم آهنگين روايت مي

دهخدا . اند نيز خوانده» پرده برداري«و  »  پرده داري «و  » شمايل گرداني «پرده خواني را    
شعبده بازها و عروسك گردانها، از آن براي است كه  اي اشاره كرده به پرده) »پرده«ذيل (

كنند و اين هيچ ارتباطي با پـرده داري،   پنهان كردن ترفندهاي نمايشي خود استفاده مي     
نام ديگر نمايش مذهبي پرده خواني، ندارد، اما برخـي پژوهـشگران بـه اشـتباه از ايـن       

ز بخشي از پرده صورت خواني ني. اند تعريف براي توضيح پرده داري مذهبي بهره برده      
پـرده خـواني برآمـده از    . تواند مترادف پرده خواني قلمداد شود است و نمي خواني بوده 

نقـالي  (» قـوالي «تـوان بـا نـوعي     پيشينة تاريخي آن را مي    .  و نقاشيِ مردمي است    نقالي
در ادوار پيش از اسالم مربوط دانست كه پس از ورود اسالم به ) توأمانِ موسيقي و آواز   

اسـت ؛   ملي ـ مذهبي تغيير يافته » نقاليِ« به دليل محدوديتهاي موسيقي، به نوعي ايران،
روضه خواني، حمله خواني، پـرده داري،  (بويژه در زمان صفويه كه انواع نقالي مذهبي   

به گفتة جابر عناصري در جنگ شاه اسماعيل . شكل گرفت) صورت خواني و سخنوري
برخـي  . اسـت  شده ايران از اين نمايش استفاده ميصفوي با ازبكها براي تهييج سپاهيان    

نيز، موقعيت تاريخي پرده خواني را حدفاصلِ گذار از برگزاري مراسم عزاداري عمومي 
 در دوران قاجاريه و يكي  به برگزاريِ نمايشِ مذهبي تعزيهماه محرم در دوران صفويه، 
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 عكـس، نقـوش پـرده را    اند اما برخـي ديگـر، بـه    از منابع تحول و تكامل تعزيه دانسته  
  .دانند ديداري و ره آورد تعزيه ميترجمانِ نمايشِ تعزيه در قالب هنرهاي 

اي است  پرده پارچه. ، استوار است»پرده خوان«و » پرده«ساختار پرده خواني بر دو ركنِ 
كه يك يا چند رخداد مصيبت بار خاندان پيامبر صلّي اللّه عليه وآله وسلّم بر آن نقـش    

موضوعِ اصلي اين نقشها، واقعة كربال و حوادث پيش و پس از آن بوده، امـا    . است  شده
. اسـت   نيز به آن افزوده شدهقي پندآموز مانند جوانمرد قصاب رفته رفته داستانهاي اخال   

 مجلـس  72 و ارتباط آن با واقعة كـربال در هـر پـرده    72معموالً به لحاظ قداست عدد   
  .فرعي و اصلي وجود دارد 

 سـانتيمتر اسـت   300*150، و اندازة آنهـا معمـوالً   »كرباس«و  » متقال«ها از     هجنس پرد 
نقش . شود تقسيم مي) بدان(و اشقيا ) نيكان(صورتهاي منقوش بر پرده، به دو گروه اوليا 

پيامبر صلّي اللّه عليه وآله وسلّم و امامـان معـصوم   :  سيماي اوليا بر پرده متفاوت است   
يابنـد و برخـي فرزنـدان و يـاري       از نور يا در نقاب تجلي مياي عليهم السالم در هاله 

كنندگان ايشان، بدون هالة نور و نقاب، با رنگهاي متناسب باورهاي مذهبي و زيبا نقش 
اسبها نيز بـا  . شوند در مقابل، اشقيا بسيار زشت و حتي هيوالگونه ترسيم مي      . گيرند  مي

  .گيرند توجه به شخصيت صاحبانشان نقش مي

هـاي   هـا و نوشـته   اند كه برمبناي تخـيالت نقـاش و گفتـه    اي پرده، نقوشي عاميانه نقشه
 ايـن نـوع نقاشـي را، از نـوع نقاشـي      .شوند   اي به تصوير كشيده مي      تاريخي و افسانه  

انـد، كـه اوج شـكوفايي آن، بـويژه در      دانـسته » اي نقاشي قهوه خانه«مردمي، موسوم به   
همچنين با توجه به موضـوع محـوري   . است ها بوده اواخر دورة قاجاريه، در قهوه خانه     

، و به لحاظ رعايت برخي قواعد نمايشي اخيراً »نقاشي كربال«اين نقوش، از آن با عنوانِ 
  .شود نيز ياد مي» نقاشي دراماتيك«
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برخي پيشينة اين نوع نقاشي مردمي را قرنها پيش از پيدايش قهوه خانه و همزمـان بـا            
داننـد و بـه زمـانِ     ي و مرثيه سرايي و تعزيه خواني در ايران مي سنّت ديرينة قصه خوان   

برخي نيز نقاشيهاي ماني . رسانند ها و شمايلهاي سوگ سياوش مي نگارگري بر سفالينه  
ايـن احتمـال نيـز هـست كـه      . داننـد   را سرچشمة تاريخي اينگونه القائات مذهبي مـي       

هاي يازدهم و دوازدهم  ، در سدهپردازي و بازآفريني وقايع كربال از طريق نقاشي   صحنه
  .كل آنژ در ايران رواج يافته باشدهفدهم و هجدهم، تحت تأثير نقاشيهايِ رافائل و مي/ 

پرده خوان كسي است كه معموالً همراه با اشاره كـردن بـه تـصاوير پـرده، بـا چـوب                
 اساساً اين .خواند اي به نام مِطْرق، اين تصويرها را با صدايي رسا و آهنگين باز مي دستي

تزيينـي و  : بـرد  پرده خوان از پرده به دو روش بهـره مـي   . است» كالم«نمايش متكي بر    
آويـزد و   او در روش تزييني، پرده را صرفاً براي جلب توجه تماشـاگران مـي      . طوماري

كند؛ اما در روش طوماري، داستان بر مبناي نقشهاي پرده  داستان را براساس آن نقل نمي
اي از تـصاوير   روي پـرده مجموعـه  . شـود  ي پردة منقوش روايت مـي  و گشودن تدريج  

پـرده  . دهـد  كوچكتر نقش شده كه به صورت پي درپي ماجراهاي داستان را نشان مـي        
  .ترين آنها درويش بلبل قزويني بودخواندند؛ از مشهور خوانها را درويش نيز مي

  

   نقالي 
 

ي ايران است، كه بر پايه سنتشهاي سنتنماي نقّالي يكي از جلوه هاي مهم و اصيل در
فنون و برخوردار از يك نوع آگاهي دقيق و تسلط خواني، روايتگري، همراه با اصول و قصه

نقّالي از ديدگاه متخصصان. ارتباط با مخاطب است بر قواعد و آموخته ها در جهت بهترين
يدايش خاستگاه تئاترعمده و پ)آيين، تقليد، نقل( تاريخ نمايش جهان يكي از سه عامل

 .است
 
  



 ٤٦

 
  
  21
 
 

  

 
   

  
 

 
 

  
    

كه بر پايه سنت نقّالي يكي از جلوه هاي مهم و اصيل در نمايشهاي سنتي ايران است،
آگاهي دقيق و قصه خواني، روايتگري، همراه با اصول و فنون و برخوردار از يك نوع
از ديدگاه الينقّ. تسلط بر قواعد و آموخته ها در جهت بهترين ارتباط با مخاطب است

پيدايش  عمده و) آيين، تقليد، نقل(متخصصان تاريخ نمايش جهان يكي از سه عامل 
  .خاستگاه تئاتر است

و نثر در برابر جمع نقّاالن افرادي بودند كه به نقل يك قصه و روايت يك واقعه به شعر
 بيانحاالت، به منظور سرگرم كردن و برانگيختن هيجانات و عواطف آنها به وسيله

ببيند، مي مناسب و حركات نمايشي كه بيننده هر لحظه او را به جاي قهرمان داستان
نقل مي  آنها سعي مي كردند به تنهايي بتوانند نقش همه شخصيتهايي را كه. پرداختند

  .كنند، بازي كنند

سه گونه نقل نقّالي در هنرهاي نمايشي ايران بر پاية درون مايه و شكل اجرا به
تقسيم مي  نهاي شاهنامه، نقل قصه ها و افسانه هاي تاريخي و نقل وقايع دينيداستا
  .شود

افرادي بودند كه با) گوسانها) ننقّاال.  به قبل از اسالم مي رسدتاريخ نقّالي در ايران
سنت در ايران نيز رواج يافته  اين. ساز، داستانهاي حماسي و تاريخي را نقل مي كردند

پرده خواني تبديل شده   فضايل خواني، سخنوري، روضه خواني وو به مناقب خواني،
  .است كه اين مقاله به بررسي آنها مي پردازد
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و » گويي است بيان كردن سخن و مطلبي، قصه گفتن و قصه«در لغت به معني » نَقل»
پهلواني  با آداب و رسوم خاص داستانهاي حماسي و«نقّال به كسي گفته مي شود كه 

  .كند نقّال كسي است كه رويداد يا داستاني را در برابر جمع، نقل مي »4.مي گويد

پيدايش خاستگاه  نقّالي از ديدگاه محققان تاريخ نمايش جهان، يكي از سه عامل عمده
  .اصلي هنر تئاتر است

در جشنهاي ملي و  ادبيات ملّتها، شعرها، قصه ها، داستانها، سرودها و اورادهايي كه
مردم قرار  وانده مي شود هميشه موزون و آهنگين بوده و مورد توجهقومي و مذهبي خ

  .يا نقل آنها كرده اند» واگويه«گرفته است و افرادي به طرق مختلف سعي به 

حركات و حاالت و  نقّالي عبارت است از نقل يك واقعه يا قصه به شعر يا نثر، با »
.تا منطق ايشان ت تماشاگران استتكيه آن بيشتر بر احساسا. بيان مناسب در برابر جمع

قصه ها واقع بيني از آن رو كه موضوع آن، داستانها و قهرمانان فوق طبيعي هستند و يا
  .صرف را ندارند و با خطابه متفاوت است

شنوندگان و بينندگان منظور از نقّالي سرگرم كردن و برانگيختن هيجانات و عواطف
و حاالت  ان، تسلط روحي بر جمع و حركاتاست به وسيله حركات جذّاب، لطف بي

قهرمانان القاءكننده و نمايشي نقّال، به آن حد كه بيننده او را هر دم به جاي يكي از
  .باشد داستان ببيند و به عبارت ديگر، بتواند به تنهايي بازيگر همة اشخاص بازي

 شخصيتهاي مهم در از نقّالي در نمايشهاي سنتي ايران، جايگاه خاصي دارد و نقّال يكي
روايت و نقل رويداد  در نمايش سنتي ايران، نقّال به. بازيگري نمايش سنتي ايران است

عبارت است از صدا و  يا داستاني در برابر جمع مي پردازد و با تمام توانايي خود كه
از بعضي اشياء  لحن و آگاهي از دستگاههاي موسيقي ايراني و حركات بدني و استفاده

آنچه كه براي ر الزم، مي كوشد تا بتواند بر احساس تماشاگران خود تسلط يابد وو ابزا
مي  )طومار( آنها متن را حفظ مي كنند يا از روي آن. نقل آماده كرده است، منتقل كند

  .دخوانن
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  گويي در ايران هاي داستان اولين نمونه

شده اند و فرهنگ ياري از متون داستانها و قصه هاي كهن بر اساس قصه گفتن بنابس
  .ايران نيز داراي اين ويژگي است

را به نقل افسانه دختري براي رهايي يافتن از مرگ، پادشاه» هزار و يك شب«در كتاب 
آور، رها مي كند  ها سرگرم و در بامداد روز بعد داستان را در جايي حساس و هيجان

  . بيندازدتا پادشاه براي شنيدن باقي داستان، كشتن او را به تأخير

شبستان وارد مي شود  به» بهرام گور«در نخستين شبي كه » هفت پيكر نظامي«در كتاب 
  .سرگرم مي شود بيان مي كنند،» دختران پادشاه هفت اقليم«توسط افسانه هايي كه 

نقّالي در مقاله  محمدجعفر محجوب در مورد قديمي ترين سند درباره داستان سرايي و
،1374ششم سال  در مجله سينما تئاتر شماره» و طومارهاي نقّاليقصه خواني «آموزشي 

:مي كند كه بيان» محمدابن اسحاق«را از زبان » الفهرست«در » ابن نديم«گفته هاي 
درآوردند و در نخستين كساني كه افسانه ها را تصنيف كردند و آن را به صورت كتاب«

افسانه ها را ايشان بعضي از اين. دندخزانه هاي خود نگاه داشتند در زمان فرس اول بو
سلسله پادشاهان پس از آن پادشاهان اشكاني كه دومين. از زبان جانوران نقل مي كردند

چيزها بر آن ايران بودند آن را به صورتي اغراق آميز درآوردند و شاهان ساساني،
گفتن را افزودند اگر خدا خواهد درست اين است كه نخستين كسي كه در شب، افسانه

مي  وي گروهي داشت كه او را. رواج داد و شب را به افسانه زنده داشت اسكندر بود
افسانه، خندانيدند و افسانه ها برايش ساز مي كردند و پس از او پادشاهان از كتاب هزار

روايتهاي ملي  در ايران قبل از اسالم، گروههايي بودند كه. براي اين كار استفاده كردند
روايتها به اي حماسي را براي مردم بازگو مي كردند تا جايي كه شهرت اينو داستانه

 به ايران آمد و» نضربن حارث«) ص(در دوران رسول اكرم «: حدي بوده است كه

را براي مردم جزيره العرب به ) رستم و سهراب(و ) رستم و اسفنديار(داستانهاي 
)ص(ي گفت تا جايي كه پيامبر اكرم برد و آن داستانها را براي مردم مكه بازم ارمغان

البته آقاي محجوب درباره اين روايت مقاله »  .گفتن اين داستانها منع فرمودند وي را از



 ٤٩

  .قصه خواني و طومارهاي نقّالي، سندي را ارائه نمي دهد آموزشي

نوعي ساز كه اغلب  اما آنچه مسلّم است اين است كه اين داستان سرايان همواره با
بردند و با   چنگ بوده است به مناسبت براي داستانسرايي خويش سود مياحتماالً
 .دنبال مي كرده است از ميزانهاي متفاوتي از گفتار به آواز و از آواز به گفتار را«استفاده 

خواننده، نوازنده، قصه گو و  در نقشهايي چون» قو ّال«و يا » گوسان«نقّال يا داستان سرا 
  .تظاهر مي شده اس... 

محدود شدن و حتي گاه همين قو ّالي چون به قرنهاي اوليه اسالمي رسيد شايد به دليل
واقعه باقي ماند از  ممنوع شدن موسيقي، همراهي ساز را از دست داد و از آن تنها نقل

و به » خود كرد اين پس براي جبران اين كمبود، واقعه خوان تكيه بر قدرت بازيگري
قرار  وصيف اشخاص داستان در قالب تمام شخصيتهاي قصهتنهايي ضمن روايت و ت

محمدجعفر . گرفت و پيوسته در حال گذر از يك شخصيت به شخصيت ديگر بود
مقالة ذكر شده در اثبات رواج داستان سرايي و باز گفتن روايات ملي دو محجوب در
،(Boyce Mary) سند او ل مربوط به مري بويس. بررسي قرار مي دهد سند را مورد

وي تحقيقاتي را درباره داستانهاي حماسي شرق ايران، در). است استاد دانشگاه لندن)
وارد حماسة ملي دوران ساساني شده است انجام داده و نوشته زمان اشكانيان را كه
نام داشتند در دوران (gosan) «گوسان«نوازندگان و شاعراني كه  است اين داستانها را
  .نغمة ساز خويش مي خواندند اشكانيان با آهنگ و

. است دومين سندي كه آقاي محجوب آورده است مقدمة شاهنامه ابومنصوري
ديدگان را دهقانان و فرزانگان و جهان«ابومنصور براي گردآوري شاهنامه دستور داد تا 

شاپور از  از شهرها بياورند از هر جاي چون ماخ پير خراسان ازهري چون يزدانداد پسر
از و چون ماهوي پسر بهرام از نيشابور و چون شادان پسر برزين از طوس وسيستان 

هايشان هر شارستان گرد كرد و بنشاند و به فراز آوردن اين نامه هاي شاهان و كارنامه
جهان و زندگي هر يك از داد و بيداد و آشوب و جنگ و آيين، ازكي نخستين كه اندر

كه ان از جانوران پديد آورد تا يزدگرد شهرياراو بود كه آيين مردي مي آورد و مردم
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   .آخرين ملوك عجم بود

  فنون نقّالي

دستي قصه خوان يكي از كتابهايي كه به شرح آداب و ترتيب خواندن و شرايط و چيره
اسالمي  اين كتاب در كتابخانه مجلس شوراي. است» طرازاالخبار«مي پردازد كتاب 

در «اين كتاب . اي محجوب قرار گرفته استنگهداري مي شود كه مورد توجه آق
ُنگي است از شعرهاي گوناگوني كه براي كمك به قصه خوانان كه شعرهاي ج حقيقت

شاعران بسيار، از متقدمان گرفته تا معاصران خويش ـ در موضوعات  مختلف را از ـ
شب و برآمدن روز تا توصيف اسب و مركبان ديگر و وصف  گوناگون از فرا رسيدن

و خالصه هر صحنه اي كه در شرح قصه بدان دان جنگ و صفت بزم آرايي شاهانمي
  .نياز افتد، فراهم آورده است

. اميرحمزه است البته مقصود اصلي از تأليف كتاب، شرح و آداب و ترتيب خواندن قصه
  :اين كتاب مشتمل برپنج فصل است

  .اختراع آن بداع ودر ايجاد قصه و اختالفات روايات و در باب ا: فصل اول ▪

  .در صفت قصه و قصه خوان و آنچه متعلق به اوست: فصل دوم ▪

  در رجحان قصه خوان بر شاعر به دو دليل: فصل سوم ▪

و با همگان در مشرب و گذشتگي و قدر متاع خود دانستن قصه خوان: فصل چهارم ▪
  .از روي مروت پيش آمدن وي

مناسب خواني  وان هنگام قصه خواندن و آدابدر آمد و بر آمد قصه خ: فصل پنجم ▪
 كه در اصالح سخن سنجان معروف است به مرصع خواني و طرز نشستن و حركت

  .كردن و حرف زدن او از هر قسم
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بسيار به شرح  در اين كتاب از شرايط چيره دستي قصه خوان، قو ّت حافظه و توجه
آنچه را كه يت ديگر نرفتن و هربيان داستان و سِير تحوالت آن و از حكايتي به حكا

. كار ببرد مي شنود به شكل بديهه فرا بگيرد و هرگز آنها را فراموش نكند و آن را به
تمام قصه قصه خواني كه قصه دان نباشد در فن خود ناتمام است بايد كه آن چنان از«

از يمستحضر باشد كه از هر جاي قصه اش آرزو كند تواند بديهه خواند چنان كه گوي
نكته ديگري كه در اين كتاب مطرح شده، روشهاي قصه گويي.الحال مطالعه كرده است

سه روش ايراني، توراني، هندي تقسيم شده است و اين مسئله بيانگر اين است كه به
سزايي  به  در ميان ملل همسايه ايران نيز، داراي جايگاه و اهميت است كه قصه گويي

درباريان و ميان مردم به عنوان راويان  جايگاه آنان در ميانبوده و ترتيب قصه خوانان و
  .توجه بوده است داستانها و تاريخ شفاهي و قوم نگاري، مورد

درآمد  و اليح باشد برنادرة صوفيانِ جواهر سخن و يگانه واقفان اخبار نو و كهن واضح
ُم مردم توران، و سي اول به طرز اهل ايران، دوم به روش. قصه خواندن بر سه نوع است

اين است كه كمترين به  باعث. به قانون هندوستان و اينكه قاعده اهل روم ياد نمي كند
  .آن مرز و بوم نرسيده و آنچه نشنيده به آن اعتبار نمي نمايد

شاهان و بانان مقرّهر پادشاهي قصه خوانان مخصوص خود داشت و قصه خو
اسماعيل پادشاه مقتدر گوركاني هند و نيز شاهجالل الدين اكبر، «. درباريان بودند

موالنا  صفوي با آن همه ستيز و آويز هزار قصه خوان مخصوص داشته اند همچنان كه
نادرة و... شاه اسماعيل ... زين العابدين تكلتوخان در خدمت شهريار گردون اقتدار 

 لدين محمداكبرجالل ا... جهان عنايت اهللا دربارخان در مالزمت شهريار جوان بخت 
...  

  طومار نقّالي

اين . نوشته شده است طومار نسخه اي است كه غالباً توسط نقّاالن و گويندگان پيشين
نقّاالن . باغلط باشد طومارها ممكن است با توجه به سواد اندك بعضي نقّاالن، بدخط و
ه ديگران است حتي ب اين طومارها را چون سرمايه اي نزد خود نگاه مي دارند و ممكن
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ذوق، خريد و فروش  طومارها ممكن است بين نقّاالن و يا خريداران با. هم نشان ندهند
اعتبار و قيمت نسخه هايي كه به خط نقّاالن معروف نوشته شده است داراي. شود

به نوشتن از  در زماني كه نقّالي رواج داشت افرادي خارج از حيطه نقّالي. خاصي است
  .يسي مي پرداختند و به نقّاالن تازه كار مي فروختندروي طومار و نسخه نو

نقلهايي كه بيان مي در روزگاران قديم قصه گويان و راوياني بودند كه نسخه هايي از
  .كردند مي نوشتند

مردي است به نام  راوي اسكندرنامه ـ نسخه اي است كه در عهد صفوي تحرير شده ـ
رموز حمزه نيز از در. درنامه بسيار آمده استو نام او در مباحث اسكن» منوچهر حكيم«

بسياري از قصه هاي .سخن به ميان مي آيد» مالعلي خان شكرريز«راوي ديگري به نام 
مي دانيم كه راوي نيز. نسبت داده شده است» موالنا حيدر قصه خوان همداني«كوتاه به 

نام قران حبشي ري بهداستانهاي داراب نامة قديم و ابومسلم نامه و داستان عيار ديگ
 (يا طرطوسي كه در قرن هفتم مي زيسته(مردي است موسوم به ابوطاهر سوسي 

 همچنين گزارنده داستان كمك عيار شخصي است به نام صدقه بن ابي القاسم شيرازي

حكيم ابوالقاسم  امروزه مهم ترين روايت از داستانهاي ملي، شاهنامه است كه توسط
اما . شود  است و توسط مردم ايران به رسميت شناخته ميفردوسي به نظم درآمده

خود نقّاالن براي روايت داستانهاي شاهنامه، هر كدام شكل و بيان و توصيفهاي خاص
  .را در چگونگي بيان و اجرا به كار مي برند

» حاج حسين بابا مردي بود به نام«يكي از آخرين بازماندگان نقّاالن طومارنويس 
برجستگان بود ن، اين مرد از درويشان سلسله عجم و در آن سلسله ازمتخلص به مشكي

شعري و با آنكه سواد زيادي نداشت، به علت زبان آوري و نصيحت و بالغت و طبع
غير در تمام رشته هاي سخن گفتن از نقّالي و سخنوري و تعزيه خواني و... كه داشت 

ها و وشت و مخمسآن، دست داشت و شعر سخنوري مي گفت و طومار مي ن
او بر اثر مطالعه طومارهاي پيشين از... او به يادگار مانده است  شعرهاي بسياري از

)و شايد ساير داستانها مانند سام نامه و اسكندرنامه(داستانهاي شاهنامه  شاخ و برگ
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  23.آنها تسلط داشت و هم خود، گاهي در اين داستانها دستي مي برد آگاهي و بر

  اليانواع نقّ

سه گونة متنوع نقّالي در طول تحوالت تاريخي بر اساس درون مايه و شكل اجرايي به
  :تقسيم شده است

  )شاهنامه خواني(نقل داستانهاي شاهنامه  . 1

نقل افسانهاي تاريخي  ّار، اسكندرنامه كه به نقل قصه ها و داستانهايي چون سمك عي .2
  .مي پردازد

مذهبي مخصوصاً الي مذهبي كه به شرح زندگي شخصيتهاينقل وقايع ديني يا نقّ. 3
گوناگون مذهبي در اين نوع نقل از حماسه هاي. و اوالد او مي پردازد) ع(امام علي 

غزونامه، خاورنامه، صاحب قرانيه، حملة حيدري، مختارنامه، شاهنامه حيرتي،(چون 
استفاده مي  ... علي اكبر امه، جنگ نامه، داستان خداوندنامه، ارديبهشت نامه، دلگشان

  .شود

را بر اساس درون مايه، دكتر فرهاد ناظرزاده كرماني در مقاله حمله خواني تنوع نقّالي
  :سه گونه تقسيم مي كند

  .داستان گوييهاي نمايشي خنياگرانه .1

  .داستان گويي نمايشي افسانه اي مردم پسند .2

  .داستان گويي نمايشي مذهبي .3

  :مي كند  نوع و چگونگي اجرا را نيز به سه طريق، اين گونه بيانهمين مقاله

. برده شده است در گونة اول، از موسيقي و سرود و اشعار تغزلي و غنايي بهره كافي
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شنوندگان هنر خنياگران و رامشگران، به واسطه و وسيله شعر و داستان، تماشاگران و
  .خود را به وجد و حال درمي آوردند

اسكندرنامه، سمك عيار، رموز دوم، درون مايه طومارهاي نقّالي از شاهنامه ودر گونه 
نمايشگري اين گونه حمزه و مانند اينها اقتباس شده است و شيوه ها و شگردهاي
منبعهاي طومارشان، نقّاليها و سيميولوژي هنرنمايي آنان به دليل تفاوتهاي مرجعها و

   .متفاوت بوده است

حمله(بر بنياد  به ويژه حمله خواني) حمله خواني(نة برجستة آن گونه سوم، كه نمو
 .است اثر راجي كرماني) حيدري

 
  
     
 
 

  مايش هاي عروسكي سنتين

كنار آتش  حظه اي كه انسان نشسته درمي گويند تاريخ نمايش عروسكي از همان ل
عروسك  متوجه سايه خود و اشياء پيرامونش در ديوارهاي غار شد و يا وقتي نخستين

نشانه  هاي خود را با جان بخشيدن به هر اشياء پيرامونش براي سرگرمي و يا به عنوان
نكته  يناي از نيروهاي ماوراء الطبيعي آغاز شده است اما به هر حال هر چه كه بود ا

 واضح است كه نمايش هاي عروسكي از كهن ترين انواع نمايش در سراسر جهان و به

ويژه شرق، كه كهن ترين شيوه هاي نمايشي عروسكي در آن يافت شده اند، به شمار 
در ايران نيز نمايش عروسكي قدمتي كهن دارد چنان كه نظامي گنجوي نيز در  مي آيد

ود و متذكر مي شود كه در دوران بهرام گور ساساني اين نكته اشاره نم شعر خود به
سرگرمي ساز كه بخشي از ايشان نيز در لعبت بازي مهارت داشته اند از  شش هزاراستاد
در دوران پس از . ايران آورده مي شوند تا به سرگرم نمودن خلق بپردازند هندوستان به
ري چون خيام، فردوسي و ويژه از قرن چهارم هجري ديوان شعراي نامدا اسالم نيز به
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از اشارتي به انواع نمايش هاي عروسكي، اما محكم ترين سندي  اسدي طوسي پر است
دارد همانا اشاره مالحسين واعظ كاشف سبزواري در فتوت نامه  كه در اين رابطه وجود

را در نسخ اهل بازي از اصحاب اهل معركه ذكر مي نمايد  سلطاني ست كه لعبت بازان
روزگار خود كه در شب و روز اجرا مي شده اند و  نواع نمايش عروسكيدر مورد ا
مي شدند مطالبي هر چند كوتاه را مي نويسد و  ناميده» پيش بند«و » خيمه«اصطالحاً 

  .كند يك مجلس را نيز به طور مختصر معرفي مي

ش و انواع نماي كار اين گروه هاي عروسك باز نيز پس از دوران صفويه رونق مي گيرد
سايه «توان به  هاي عروسكي در نقاط مختلف ايران رواج مي يابند كه از جمله آنها مي

، »بازي شاه سليم«، »خيمه شب بازي«، »حاجي مبارك«، »)پنج(پهلوان كچل «، »بازي
 اين نمايش ها نيز دوران اوج خود را در. اشاره نمود» جي جي وي جي«، »خم بازي«

د چنان كه روايت كرده اند كه در اين دوران شخصي دوران حكومت قاجار تجربه كردن
كاكاه محمد شيرازي با ورود تعدادي عروسك كه با خود از چين آورده بود اين  به نام
دچار تحولي نمود و پس از آن در دوره پهلوي به دليل ورود سرگرمي هاي  هنر را

لوي در بنگاه هر چند كه هنوز تا پايان حكومت په. دور خارج شدند جديد كم كم از
از قهوه خانه هاي جنوب شهر تهران و بعضي از شهرهاي بزرگ  هاي شادماني و برخي

داشتد كه نمايش هاي عروسكي سنتي را اجرا مي  هنوز گروه هاي كوچكي وجود
صحنه از وجود پيش كسوتان نمايش هاي  كردند اما به مرور با فوت اين اساتيد
اساتيد باقي مانده تنها برخي از فارغ  ار معدودعروسكي سنتي خالي شد و اكنون در كن

آخرين بازماندگان اين هنر را داشته اند  التحصيالن تئاتر كه امكان بهره بردن از محضر
هاي رايج در اين نمايش ها خيمه  در جشنواره ها و مدارس به اجراي يكي از شيوه

  .شب بازي نخي مشغولند

از ميان نمايش ها  بازي سنتي را اجرا نمايد وامروز ديگر كسي نيست كه بتواند سايه 
را » كچل پهلوان«شيراز كه ردپاي نمايش » جي جي وي جي«عروسكي دستكشي تنها 
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 در آن مي توان ديد هنوز توسط مطربان سپيدموي اجرا مي شود و نمايش عروسكي

نخي كه گفته مي شود در آن داستان هاي فراواني اجرا مي شده است اكنون تنها 
  .اجراي داستان بارگاه سليم خان است حصر بهمن

آن پنج  ، كه در»)پنج(پهلوان كچل «در ميان نمايش هاي سنتي عروسكي نمايش 
و رستم نقش ) شيطان(، وروره جادو )دختر(عروسك پهلوان كچل، معلم، عروس 

داشته اند، از معروفيت به سزايي برخوردار بوده است و گفته مي شود كه  محوري
در تركيه تحت تأثير شخصيت پهلوان كه رندي نظرباز » قره گز«نمايش  هايشخصيت 

اند اين نمايش با عروسك هاي دستكشي اجرا مي شده صداي  است به وجود آمده
توسط عروسك گردان ايجاد مي شده است در  »صفير«عروسك ها توسط سوتي به 

ار است كه با وسوسه انساني فريبك يكي ازداستان هاي معروف اين نمايش پهلوان كچل
او دست يابد اما رستم ) عروس) رمعلم را مي فريبد تا به دخت) شيطان(ي وروره جادو 

او پهلواني ست كه براي  با وي مقابله نموده و شكستش مي دهد و در داستاني ديگر
همان داستاني است  نجات نامزد خود به جنگ وروره جادو و فرزندانش مي رود و اين

بار قهرمان  شيراز نيز اجرا مي شود با اين تفاوت كه اين»  وي جيجي جي«كه در 
  .نام دارد» قلي«محوري 

فيروز ناميده مي شود و  گاه پهلوان نوكري سياه نيز دارد كه مبارك يا» پهلوان كچل«در 
اخير اجراي اين  در سال هاي. شيرين كاري ها و ماجراهاي مربوط به خود را دارد

  .ستنمايش گزارش نشده ا

و بيشتر آن را  ديگر نمايش عروسكي معروف ايراني كه اكنون نيز رواج بيشتري دارد
» بازي شاه سليم«يا » بارگاه سليم خان«مي شناسند » خيمه شب بازي«تحت عنوان 

 گفته مي شود در اين نمايش كه با عروسك هاي نخي اجرا مي شود قصه هاي. است

 اجرا مي شده است اما تنها... بيژن و منيژه و متعددي چون هوالردهند، چهار صندوق، 

نمايش كه در سال هاي اخير توسط اساتيد پيش كسوت اين نمايش حداقل ظرف نيم 
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اجرا شده است مجلس بارگاه سليم خان بوده است كه برماجراي زندگي در  قرن اخير
ب سيار يمني، عروسي پسر او و ماجراهاي مبارك نوكر سياه دربار كه دربار سليم خان

پردازد عروسك هاي اين نمايش با توجه به حركاتي كه دارند با دو  بازيگوش است مي
) استاد(عروسك گردان » صفير«شوند و صداي آنها نيز توسط  تا شش نخ اداره مي

  .ايجاد مي شود

شادماني گروه موسيقي از  در هر دو شيوه ياد شده با توجه به اجراي اين آثار در مجلس
كمانچه و گاه يك  ي به شمار مي آيد كه معموالً متشكل از يك تنبك، يكاركان اصل

كمانچه از  گاه به جاي» جي جي وي جي«تار است كه در دوره معاصر به ويژه در 
  .ويلن نيز ا ستفاده شده است

كه ضمن ايفاي  ضمناً در هر دو اين نمايش ها مرشدي در پاي خيمه مستقر مي گردد
 عروسك ها به عنوان راوي و هدايت گر مجلس و همچنين) مترجم(نقش ديلماج 

 بازيگري كه با عروسك ها وارد بازي مي شود نيز عمل مي نمايد چنان كه مي توان اين

  .نمايش ها را تلفيقي از نمايش عروسكي و زنده دانست

مستشرقين در دوره  از اساتيد به نام نمايش هاي عروسكي كه نام آنها در سفرنامه هاي
كاكا «به  ار و همچنين گزارش هاي موجود در دوران متأخر آمده است مي توانقاج

علي  علي اصغر و«، »احمد خمسه اي«، »لوطي رمضان«، »لوطي عظيم«، »محمد شيرازي
   .اشاره نمود» )احمدعلي(اكبر احمدي 

  )تقليد(تخت حوضي 

ه اشاره به مكان ك نمايش هاي شادي آور ايراني را معموالً با دو اصطالح تخت حوضي،
بر حوض ميان  اجراي اين نمايش ها بر سكويي كه با تخته انداختن و يا تخت گذاردن
را مشخص مي  حياط منازل مي انداختند، دارد و تقليد، كه شيوه بازي پر اغراق اين آثار
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اور  اين نمايش ها هر چند كه ريشه در مراسم و آيين هاي شادي. كند، مي شناسند
هاي  چون ساير نمايش هاي سنتي آييني نيز به دليل نظم و نسج يافتن دستهدارند اما هم

مطرب شهري در دوره صفويه سير تكامل خود را از خرده نمايش هاي شادي آور ميان 
هاي گوناگون گروه تا به نمايش هاي طوالني كه محور اصلي مراسم بود آغاز  رقص

وع طلب قاجار به اوج خويش دست نمايش ها نيز در دوران سالطين تن نمودند و اين
  .يافتند

بقال بازي، كچلك  از ميان اين نمايش هاي شادي آور مي توان به تقليدهاي زنانه،
نمايش هايي  بازي، سياه بازي اشاره نمود كه همگي به دليل اجرا در مجالس شادماني

  .توام با رقص و موسيقي بودند

  
  4فصل 
  هنر بومي ايران: درآمدي به تعزيه

  
  مقدمه

اسـالمي جايگـاهي   -سنت نمايشي تعزيه در ساختار و چارچوب فرهنـگ ايرانـي     
اهميت و وااليي اين جايگاه در نسبت به پيوستگي تعزيه . ارزشمند و ارجمند دارد

انعطاف و  هاي قابل با بنيادهاي فكري، عقيدتي، مذهبي، فرهنگ ملي ايران و ويژگي
  .پذير آن تعريف و تبيين شده است اصالح

. تعزيه رفتاري مقدس و آيين و رويدادي فرهنگي، خاص شيعيان ايراني اسـت        
هاي متفاوتي از تعزيه در مناطق شيعه نشين خاورميانه نظيـر عـراق،           هرچند نمونه 

سوريه، جنوب لبنان، پاكستان، هند و حتي مناطق دور از آن مانند جامائيكا ديـده           
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ترين نـوع ايـن سـنت نمايـشي      ستادانهترين و ا هاي ايراني آن كامل     شده، اما نمونه  
  .مذهبي بوده است

زيرا ماحصل تالشـي  . اجتماعي دانست توان يك پديدة مهم فرهنگي تعزيه را مي 
جمعي است كه در آن موضوعات تاريخي، مذهبي، اجتماعي و سياسي به شـكلي      

. آميزنـد  انگيز كه از تفكر، اعتقاد و انديشة شيعي جـدا نباشـد، بـا هـم مـي         شگفت
ها، فضايل ديني و اعتقادات  توان تعزيه را ميدانگاه بروز و ظهور آرمان عبارتي مي به

  .يك جمع دانست
هرچند بسياري از اعمال . وانگهي تعزيه يك رويداد نمايشي خاص و ويژه است

 ارائـه  -در قالب نقـش امامـان و اشـقياء   –و كردار نمايشي كه توسط اجراگران آن    
ان يا برگزاركنندگان آن نه يك تئاتر و نمـايش بلكـه   كنندگ شود، در نظر شركت  مي
) ع(اي براي يادبود و گراميداشت رنج، تشنگي، اسارت و شهادت اماح حسين بهانه

، موسيقي، لباس، لوازم )نسخه(آيد ولي عناصري مانند متن و يارانش به حساب مي  
  .ارندغايت نمايشي و دراماتيك د در آن از نظر شكل، كاركردي به... صحنه و 

اي از  توان ما را در شـناخت گوشـه   شناخت نسبي اين سنت نمايشي مقدس مي 
اسالمي ياري رسانده و درك پيوند و پيوستگي ميان مباني -زواياي هنر غني ايراني

  .هاي فرهنگ ملي و باورهاي اسالمي را تسهيل كند و بنيان
  

  تعريف تعزيه
پلـي در فرهنـگ    لي و ميـستري پ پلي، پيشين  چون ميراكل  صطالحاتياتعزيه معادل   

منظـور   شـود كـه بـه    حماسـي گفتـه مـي    -هـاي مـذهبي     نمايشي غرب، به نمـايش    
، پيشواي سوم شيعيان و يارانش )ع(گراميداشت قيام و شهادت حضرت امام حسين

اي   ميالدي در منطقـه 680 هجري قمري برابر با 61الحرام سال     در روز دهم محرم   
  .شوند نوني، بر پا ميموسوم به صحراي كربال در عرق ك
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هـاي متعـدد و    دربارة معنوي لغوي و اصـطالحي تعزيـه، تعـاريف و توصـيف         
مشابهي در كتب و مقاالت تعزيه ارائه شده اسـت كـه از آن جملـه مـي تـوان بـه           

» خواني تعزيه و تعزيه«نوشتة جابر عناصري، » درآمدي بر نمايش و نيايش در ايران«
ن ايراني و نقالين نوشتة محمدجعفر محجوب،     نمايش كه «نوشتة صادق همايوني،    

تعزيـه و  «بـه كوشـش پيتـر چلكووسـكي و          » نمايش پيشرو بـومي ايـران     : تعزيه«
اهللا شهيدي اشـاره   نوشتة عنايت» خواني از آغاز تا پايان دورة قاجار در تهران    تعزيه
  .كرد

ش ديدگان و پرس تعزيه در اصل و در زبان عرب به معناي تسال دادن به مصيبت   
معنـا   از خويشان مرده و دعوت آنان به صبر و شكيبايي است و تقريباً معادل و هم   

  .شود كار برده مي با كلمة تسليت است كه امروزه به
، »اظهـار همـدردي، سـوگواري و تـسليت    «همچنين تعزيه در لغت بـه معنـاي        

  . است» سوگواري، عزاداري و برپاداشتن يادبود عزيزان درگذشته«
از نظر معناي لغوي و اصـطالحي   » نمايش كهن ايراني و نقالي    «اب  تعزيه در كت  

  :گونه تعريف شده است اين
تعزيه در لغـت بـه معنـي    . معني لغوي تعزيه با معني اصطالحي آن تفاوت دارد  

سوگواري و عزاداري و برپاداشتن يادبود عزيزان درگذشته است؛ ليكن در اصطالح 
شـود و بـه    هاي خاص اطالق مي  و سنتبه نوعي نمايش مذهبي با آداب و رسوم      

انگيز بودن شرط حتمي آن نيست، ممكـن اسـت گـاهي     خالف معني لغوي آن غم   
منظور  ها در آغاز كار به گو اينكه اين نوع نمايش. بخش نيز باشد آور و شادي   خنده

يادآوري مظلوميت شهيدان دين و مذهب برپا شده و نوع فرحزاي آن بعدها و در          
  .اين هنر بدان مزيد گشته استنتيجة تكامل 

  :نويسد پور نيز دربارة هنر تعزيه مي جمشيد ملك
يافتة آن عبارت است از يك سلسله اعمال توأم بـا كـالم        تعزيه در شكل تكامل   

منظوم يا غيرمنظوم و بازآفريني و نمايش يك رشته از وقايع كـه هـستة اصـلي آن     
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اين اعمال بايـد اعتقـاد بـه    . اشدب و اهل بيتش در كربال مي ) ع(شهادت امام حسين  
اي جهـت   مصيبت خاندان مطهر و پيـام آن را تحكـيم و تقويـت بخـشد و روزنـه          

اي از عواطف كه بارزترين آن تـألم و همـدردي اسـت فـراهم       آزادسازي مجموعه 
  .آورند

دانـستند    از آنجا كه شيعيان ايراني تعزيه را رفتاري آييني و نمايشي مقدس مـي        
كار  هاي مادي و غيرقدسي اشاره داشت، به  لفظ بازي را كه به جنبههيچگاه براي آن

امـا در دورة  . كه تعزيـه امـري علـوي، مينـوي و قدسـي اسـت          بردند درحالي   نمي
ها و وقايع تاريخي و مذهبي، غيـر از واقعـة كـربال،      قاجاريان كه از بعضي داستان    

ي شـهادت نيـز افـزوده    ها هاي نمايشي يا درامي تعزيه تعزيه ساخته شد و بر جنبه   
و مانند آنهـا را  » تشبيه«و » شبيه«هاي  گشت، برخي از نويسندگان و اديبان ما واژه       

ها و منابع كالمي و اسالمي وجود داشت، و مفهوم شكلي و   كه از ديرباز در نوشته    
كار بردند تا حد و مرز آن  جاي تعزيه به نمايشي تعزيه را نيز بهتر افاده مي كرد، به     

يعني عزاداري و (داري به مفهوم عام آن  و مشخص باشد و با تعزيه و تعزيه معلوم  
را هم بـه مجلـس   » شبيه«بعدها نويسندگان كلمة مفرد    . اشتباه نشود ) خواني  روضه

همچنين برخي از فضال و علماي مذهبي . خوان اطالق كردند   تعزيه و هم به تعزيه    
كار بردند  را نيز به» تعبيه« اصطالح آرايي آن، باتوجه به نمايشي بودن تعزيه و صحنه

  .هاي شبيه و تشبيه افزودند و به اصطالح
  :نويسد چلكووسكي درباره انگيزه اجراي تعزيه توسط ايرانيان مسلمان مي

عنوان شكلي از نمايش، ريشه در اجتماعات و مراسم يادكرد شهادت       به] تعزيه[
ش، بازنمـايي محاصـره و   در ايام محـرم دارد وف در طـول تكـامل     ) ع(امام حسين 

اش را از دست  كشتار صحراي كربال محور اصلي آن بوده و هيچگاه ماهيت مذهبي
بخـش   را عملـي مقـدس و رهـايي   ) ع(نجا كه شيعيان مرگ حسينآاز . نداده است 

دانستند، اجراي مراسم محرم را نـوعي تـالش بـه سـوي نجـات و رسـتگاري             مي
هاي تعزيه، خـواه   ند كه مشاركت در نمايشآوردند؛ بعدها نيز پنداشت     حساب مي   به
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 در روز قيامـت  )ع(در رديف بازيگران، خواه تماشاگران انان را از شفاعت حسين      
  .مند خواهد ساخت بهره
  

  خاستگاه و پيشينة تعزيه
اكثر . پژوهان بوده است خاستگاه و پيشينة تعزيه موضوع تحقيق بسياري از تعزيه

اي اسـتثنايي و واال در ادبيـات نمايـشي     عزيه نمونهاين محققان بر اين باورند كه ت     
نجا كه نمايش و ادبيـات نمايـشي در زمـرة    آو از . شود ايران و جهان محسوب مي  

شيوة بيان ادبي ايرانيان ماقبل معاصر نبوده، بنابراين پذيرش اين فرضيه كـه تعزيـه     
 زمينـة  فردي از نمايش مذهبي منظوم بـدون هـيچ بـستر و    عنوان شكل منحصربه   به

آنها در پي يافتن خاستگاه، پيـشينه و  . وجود آمده در ترديد قرار داده است       قبلي به 
اي ايـران پـيش از    اي از مراسم آيين حاوي صـور اسـطوره   پيوندهاي تعزيه به پاره 

برخي از اين پژوهـشگران  . اند النهرين، آناتولي و حتي مصر رجوع كرده اسالم، بين 
النهرين،  هايي مانند بين ها و شعائر مذهبي تمدن اسطورهمعتقدند كه تعزيه بعضي از 

آناتولي و مصر را جذب كرده و آنها را در شكل جديدي متناسب با فضاي اسالمي 
هـاي تعزيـه را در    پژوهان بايد ريـشه   اما به ظن بسياري از تعزيه     . ارائه كرده است  

  .مراسم سوگواري و مذهبي ايران پيش از اسالم بكاويم
هـاي كـربال و    ها و به نمايش درآوردن واقعـه   شيعه نيز در ساختن تعزيه ايرانيان

هاي آييني ايرانيان قديم و شيوة اجراي  حديث مصائب سيدالشهداء به سنت نمايش
اي و حماسـي ســازندة   اي از عناصـر اســطوره  هــاي آنـان و پــاره  مناسـك و آيـين  

 ايرانيان معتقد است كهيكي از نويسندگان مصري . اند هاي آييني نظر داشته     نمايش
شان داشـتند، توانـستند از شـهادت امـام      نمايش كه در جامعهبا پيش زمينة تئاتر و  

گـاه بـه    ها هيچ هاي مذهبي بيافرييند، در صورتي كه عرب    حسين و اصحابش درام   
اين انديشه نيفتادند كه از اين وقايع بهره بگيرند، زيرا در ميانشان هنر نمايش، سنت 

  .نبود
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  نه اساطير ايراني نمو

همانطور كه در فصل دوم اشاره شد در سنت سوگواري پيش از اسالم، چندين      
ذكـر اسـت كـه در آنهـا سـوگواري و مـاتم عنـصر اساسـي          انگيز قابل ماجراي غم 

مـصائب  «و » سـوگ شـروين  «، »سوگ سـياوش «، »سوگ زرير«. شود  محسوب مي 
احتمـال قـوي الگـو و زمينـة     هاي سوگواري است كه بـه   از جملة اين آيين » ميترا
ها اشـاره   طور مختصر به اين آيين در فصل دوم به. اند خواني بوده گيري تعزيه   شكل

هـايي از ايـن ماجراهـاي     اما جنبه. پوشيم كرديم و در اينجا از تكرار آنها چشم مي  
بـه  .  نزديكـي دارنـد  و يارانش شـباهت   ) ع(هادت اما حسين  انگيز با ماجراي ش     غم

يكي آگاهي زريـر و  : در داستان سوگ زرير دو جنبه قابل توجه استعنوان مثال،  
دارد چگونه  نزديكان وي از نتيجة قطعي حادثه و پيشگويي جاماسب كه معلوم مي    

اين پيشگويي و آگـاهي از نتيجـة ايـن    . رسند  تن از نزديكانش به قتل مي    23او و   
سازد و اين ماجرا در  يواقعه زمينه را براي سوگواري و عزاداري شنوندگان فراهم م

در مقام . رسد آيد، به اوج خود مي كه نيزة زهرآگين بيدرفش بر زرير فرود مي زماني
و يـارانش  ) ع(مقايسه، در تعزيه هم سرنوشت و نتيجة نبرد كربال بر امـام حـسين       

كنندگان تعزيه از نتيجه و پايان آن آگاهي  معلوم و روشن است يا به عبارتي شركت
شـود و   ن است كه مرگ زرير با ورود فرزندش بستور دنبال مي آم،  و د جنبة. دارند

رغم سن كم، انتقام پدرش را از بيدرفش مي گيرد و در كنار پيكر مجروح  وي علي
ريزد و اشعاري با حـال و    كلماتي غمبار بر مرگ پدر اشك مي  جان پدر و با     و بي 

  .برد كار مي هواي نوحه به
. هايي پيدا كرد توان همانندي نيز مي) ع(سين  حبين سوگ سياوش و سوگ امام  

.  هم زبانزد عام و خاص است)ع(سياوش مظلوم كشته شد و مظلوميت امام حسين
او در گفت و . سياوش بنا به اشارة شاهنامه، از سرنوشت محتوم خود آگاهي داشت

 و يـا در جـايي   دگويـ  گويي با پيران، سردار توراني، از سرنوشت خود سخن مـي   
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بيند و آن را به همسرش فرنگيس   سرنوشت و مصائب خود را در خواب ميديگر،
دانيم كه امام حسين نيز از سرنوشت محتوم خود باخبر بود و در  مي... گويد   بازمي
هر تقدير، بازنمودن اين همجـواري   به. شود ها بارها براين نكته تكيه شده مي  تعزيه

اين است كه اعالم شود سوگ سياوش خواني آنها نه براي  دو اسطوره مذهبي و هم
شود، بلكه بـراي نـشان دادن تـداوم     تكرار مي) ع(بعدها عيناً در سوگ امام حسين    

گيرد و  هاي گوناگون به خود مي هاي تعزيه در ايران است كه هر زمان جهت     سنت
  .معناي نهفته در پس پشت خود را تكرار مي كند

  
  النهرين نمونه اساطير بين

تـرين آن را   شايد كهن. ها خالي نبود استان هم از اين نوع عزاداري     النهرين ب   بين
مرد  پيدا كرد كه خداي گياهان بود و هر سال مي ) دوموزي(بتوان در اسطورة تموز   

ها و غـالت در تابـستان و ظـاهر شـدن      شد و ناپديد شدن علف و دوباره زنده مي   
سـاس يـك سلـسله متـون     اين اعتقـاد برا . داد  را در فصل بهار نويد مي     مجدد آنها 

بنا شده بود كه به سبكي شاعرانه بر مرگ » هاي تموز ندبه«مشهور بابلي مشهور به    
نمونة شاخصي از كيش باروري بود كه از عصر (كند خداي ياد شده سوگواري مي   

منظـور   ازدواج آنهـا بـه  . شـده اسـت   النهرين باستان اجرا مي نوسنگي به بعد در بين 
ها و چارپايـان همـه سـاله برگـزار        ن و باروري انسان   حفاظت از حاصلخيزي زمي   

تموز در . كرد ن، پادشاه نقش خدا، و كاهنه، نقش الهة مادر را ايفا ميآشد و در    مي
در لبنـان  . مصر فراعنه نام اوزيريس به خود گرفت و در يونان آدونيس ناميده شـد  

ره سـياوش و  در اينجا ميـان اسـطو   . همه ساله زنان بر مرگ آدونيس مي گريستند       
خـون  «روييدن گياه از خون سـياوش بـه نـام    . هايي يافت شده است تموز شباهت 

  .هاست و زندگي دوباره تموز روييدن دوبارة عالت از جملة اين شباهت» سياوشان
شـود كـه    جمعي مي در حماسه گيلگمش نيز نخستين اشارات به عزاداري دسته       

گيلگمش را مرگ انكيدو، يار و ياور . رسد آن به هزارة سوم پيش از ميالد ميتاريخ 
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راند  نشيند و چيزهايي بر زبان مي در مرگ او به عزا مي  . كند  شان مي او، سخت پري  
گيلگمش پس براي دوستش، انكيدو، مجلس عزاداري راه     . ماننده است   كه به نوحه  

د ده تراشان، فلزكاران و زرگران دستور مي كاران، سگ اندازد و به آهنگران، كنده مي
روز براي دوسـتش انكيـدو مويـه      گيلگمش هفت شبانه  ... تنديسي از او برپا كنند      

مـرگ گـيلگمش نيـز    ... شود  ها مي وارة بيابانآكند و سپس با حالي زار و نزار،   مي
  .سوگواري مردم شهر را در پي دارد

هاي  هاي سوگواري مسيحيت و آيين برخي از محققان براين باورند كه ميان آيين
بيـشتر  «آدام متـز معتقـد اسـت كـه      . ري اسالمي ارتباط برقرار بـوده اسـت       سوگوا

چيزهايي كه براي برانگيختن احساسات در جمعة آالم مـسيحيت گفتـه شـده، بـه       
  .»عاشورا نيز راه يافته است

اي و تاريخي ديگـر   هاي افسانه بعضي ديگر مصائب حضرت مسيح و شخصيت 
خواني مؤثر  گيري آيين تعزيه را در شكلهاي اروپايي و سامي  نتها و س در فرهنگ

  .دانند مي
  

  تحول و تكوين تعزيه
هـا و نظريـاتي    دربارة زمان و چگونگي پيدايش تعزيه و تعزيه خواني در ايران فرضـيه   

نگاران پيدايش، رواج و تعميق تعزيه را به آغـاز دورة    محققان و تاريخ  . ارائه شده است  
جة تكامل اشكال عزاداري و مراسم مـذهبي در  رسميت مذهب تشيع در ايران و در نتي      

تعزيه شكل متحـول و تكامـل يافتـة    «. اند نسبت داده) ع(رثاي پيام و كردار امام حسين     
ويژه قرن چهارم  هاي اول و دوم، به هاي سوگواري مذهبي است كه از قرن مراسم و آيين

ي در ايـران  شـيع -همزمان با تشكيل اولين حكومت ملي ايرانـي    ) دورة آل بويه  (هجري
ظاهراً اين مراسم و تظاهرات مذهبي با رسميت يافتن مذهب شـيعه  ... رايج شده است  

ها  تدريج با پديده اي پيدا كرد و به يافته در دورة صفويان، شكل و هيئت منظم و سازمان   
گـويي،   خواني، واقعـه  و عناصر فرهنگي، سياسي و اجتماعي و هنري ديگر چون روضه   

گرداني و امثال آنها درآميخت و سرانجام در اواخر دورة صفويان  ، شبيهسازي نقالي، شبيه
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اي  بنابراين آنچه مسلم است تعزيه پديده). 63: 1380شهيدي، (»صورت كنوني درآمد    به
تدريجي و آفرينشي تكويني بوده كه طي قرون متمادي شكل و هيأت كنـوني خـود را      

هـا و   هـاي اجـراي آيـين    شراف به شيوهها و تجارب نمايشي، ا   وجود زمينه . يافته است 
هاي عزاداري ويژة ايام محرم، بـه نظـم    هاي برگزاري آيين ويژه شيوه مناسك مختلف به  

هـاي ابتـدايي در مجـالس     سـازي  درآوردن داستان واقعة كربال توسط شـاعران و نقـش       
يران و اي مثالي از نمايش ديني را در ا خواني، زمينة الزم براي پديدار شدن نمونه روضه

  . طوركلي جهان اسالم مهيا نمود به
  

  هاي تعزيه ويژگي
به هشت ويژگي » ....خواني  پژوهشي در تعزيه و تعزيه«اهللا شهيدي در كتاب  عنايت

  :ها عبارتند از اين ويژگي. مهم تعزيه اشاره كرده است
  مذهبي-زمينة ديني .1
 زمينة تاريخي .2

 هاي مثالي عامه مجالي نمونه .3

 هاي ازلي اساس نمونهپردازي بر اسطوره .4

 منظوم و غنايي بودن .5

 انگيز بودن تراژيك يا حزن .6

 هاي نمادي و رمزي اي از نشانه آميختگي با مجموعه .7

 هاي سوگواري شهيدان پيوند با زمان آيين .8

  
  مذهبي-زمينة ديني. 1
هـا،   هـا، سـوكچامه   مـذهبي ايـران ماننـد مقتلنامـه    -ها همواره از ادبيات ديني    تعزيه
بي و شفاهي دربارة تاريخ پيامبران و تاريخ واقعة كربال، قصص قرآن، هاي كت روايت

هاي اصلي عموماً براساس  نامه  تعزيه.اند  و مجموعة قصص اعجاز ديني بهره گرفته      
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فاجعة شهادت شهيدان عاشورا و وقايع مربوط به پيش و پس از آن وقايع سـاخته        
هايي نيز بـر بنيـاد    ها و گوشه يهسازان تعز خواني، تعزيه  همراه تحول تعزيه  . اند  شده

عروسـي  «، »شست بستن ديو«، »يوسف و زليخا«هاي ديني مانند  ها و واقعه    داستان
هـا   هاي فرعي يـا گوشـه     بيشتر تعزيه . نوشتند» عاق والدين «، و   »رفتن فاطمة زهرا  

ثر با اين همه، درونماية اك. اند زا دارند و با تاريخ كربال ناوابسته مضامين شاد و فرح
نحوي در سـاخت و پرداخـت آنهـا     آنها ديني است و انديشه و باورهاي مذهبي به   

  .كار رفته است به
  
  زمينة تاريخي. 2
گو، از فراز سكوي تكيه كه نقـشي چـون    خوانان واقعه خوانان همچون روضه   تعزيه

منبر در مسجد دارد، تاريخ قدسي وقايع مذهبي و چگـونگي مـصايب اهـل بيـت         
وظيفـة  .  با كمك كلمات و حركات بـراي مـردم روايـت مـي كنـد          مطهر پيامبر را  

خوان نقل تاريخ مذهبي به زبان و بيان شعرو موسيقي و شيوة نقالي و نمايش  تعزيه
هايي سنجيده و استوار، و آگاه كـردن   صورتي قدسيانه و با حركت    وقايع مذهبي به  

ع كربال در پـاي منبـر   مردم آنچه را كه از وقاي. مرم عامه از تاريخ وقايع كربالست     
بينند و  خوانان به چشم مي يه تعزية تعزيهاند در پاي سكوي تك   خوانان شنيده   روضه

  .كنند دريافت مي
  
  هاي مثالي عامه مجالي نمونه. 3

هـاي   ها را مطابق با سـليقه  هاي هريك از تعزيه     رمانان داستان خوانان نقش قه    تعزيه
اري كه مردم برازندة قهرمانان تـاريخ   مردم و سازگار با خصوصيات اخالقي و رفت       

نويـسان و   از ايـن رو، تعزيـه  . نماياننـد  سـازند و مـي      انگارند، مـي    ي خود مي  مذهب
هـاي   گيري از روايـت  هاي مذهبي افزون بر بهره   گردانان در معرفي شخصيت     تعزيه

 دربـارة  هـا، اعتقـادات و باورهـاي عامـه را هـم        ها و سوگنامه    تاريخي در مقتلنامه  
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گرفتند و خواست و تمناهاي روحي مردم را در خصايل       نان تعزيه درنظر مي   قهرما
  .ها بازمي نمودند و رفتار شخصيت

  
  هاي ازلي پردازي براساس نمونه اسطوره. 4

هاي تاريخي را  طبقات عامة مردم در زندگي روزينة خود پيوسته رويدادها و واقعه 
ت مردم داالياده دربارة عا ميرچا. دهند سازند و ارائه مي هاي ازلي مي    نههمچون نمو 

مردم ميل دارند كه براي رويـدادهاي تـاريخي   : گويد هاي ازلي مي پردازي در نمونه 
هاي كهن  رو، در تبديل تاريخ به نمونه از اين . معنا و توجيهي فراتر از تاريخ بيابند      

ازلي، شخصيت تاريخي را بـه پهلوانـان نمونـه و رويـداد تـاريخي را بـه روايـت           
در پيروي از اين اصل كلي است كه مردم شـيعة جامعـة      . كنند  ساطيري تبديل مي  ا

سنتي ايران رويدادهاي تاريخي نخستين سدة اسـالمي را وراي قـضاياي تـاريخي     
آميزند و قهرمانان مـذهبي و تـاريخي    هاي اساطيري مي  بينند و آنها را با روايت       مي

گر  فرهنگ خود جلوه ازلي و اساطيريهاي پهلوانان نمونة  خود را با رفتار و ويژگي
كنند و بـه زنـدگي و مـصائب قهرمانـان      سان تاريخ را توجيه مي     ند و بدين  ساز  مي

  .بخشند تاريخي مذهب خود مفاهيم ازلي و معنوي مي
  
  منظوم و غنايي بودن. 5

كاربرد زبان شعر و . در تعزيه سه ركن كالم، موسيقي و حركت اهميت بسيار دارند
بيان داستان و هماهنگي ميان شعر و موسيقي با حركـات نمايـشي در      موسيقي در   
دار و آهنگين و  كالم در تعزيه وزن. ندك ترين نقش و وظيفه را ايفا مي ستهتعزيه برج

هاي تعزيه، زباني زنده و سالم و رسا و گويا و نزديك به  زبان منظومه. منظوم است
نويسان با آميزش  سازان و تعزيه تعزيه. زبان رايج ميان عامة مردم كوچه وبازار است

ها و  ها و اصطالح كارگيري واژه دو زبان اديبانة فارسي و زبان سادة عامة مردم و به     
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ها و مفاهيمي را كه در فرهنگ مـذهب     هاي رايج ميان مردم توانستند انديشه       كنايه
  .پذير و گيرا بيان كنند شهادت وجود داشت به شكلي روشن و فهم

هاي تكيه دولت تهران، افزون بر غنـاي   خصوص نسخه  ي قديم تعزيه، به   ها  منظومه
مضامين و استواري زبان بيان، آهنگ و ريتم مناسب و مخصوص با هر صـحنه از        

برد، شيوة بيان او باز  كار مي خوان كالم منثور به  وقتي هم كه تعزيه   . واقعه را داشت  
  .آهنگين و موزون بود

  
  
  
  ز بودنانگي يا حزن» تراژيك«. 6

ها كه موضوع آنها شرح  »واقعه«هاي اصلي يا به اصطالح  خصوص تعزيه ها، به تعزيه
يـا  » تراژيك«ساز كربال و بيان واقعة شهادت است، زمينة       مصائب قهرمانان حماسه  

توان آنها را از آثار برجستة تراژيكي در ادبيات نمايشي جهان  انگيز دارند و مي حزن
ايـن   تدريج از ميانة دورة قاجار، بـه  خواني در ايران، به تعزيهبا تحول . شمار آورد  به

هاي عامـة   غير ديني، و قصه-ديني و تاريخي-هاي اساطيري، تاريخي   سو، موضوع 
ايـن مجموعـه   . هـاي اصـلي افـزوده شـد     هاي تعزيه  اسالمي نيز به موضوع   -ايراني
ژيك دارنـد،  هاكه زمينة تاريخي صرف يا شاد و طنزآميز و مضحك و غيرترا     تعزيه

هـا   هاي اصلي يا واقعه آمدند و آنها را از تعزيه تعزية فرعي يا گوشه به حساب مي      
  .دانستند جدا مي

  
  هاي نمادي و رمزي اي از نشانه آميختگي با مجموعه. 7

هاي تعزيه رمز  ها و رنگ لباس ها، كالهها، زيورها و سالح در كالم، حركت، لباس
 دريافت اين رمز و رازها نياز به آگاهي از فرهنگ و رازهايي نهفته است كه فهم و   

االرض،  پيمودن راه كوتاه و دراز، سفرهاي طوالني، طي. پردازي در تعزيه دارد نشانه
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ها بـا شمـشير    ها، ضربه زدن گذر زمان، جايها، تاخت و تازها، سواره و پياده رفتن    
هـا،   شتگيت و سرگـ وگرز، كشت و كشتارها، اندوه و شادي، خشم و مهـر، حيـر     

گان، ها، كـشت  آب و گياه، دشت سرسبز، آب و رودخانه، زخمي     بيابان خشك و بي   
هـاي تيـر    هـاي سـوار كـشته، اسـب     سر و دست، سرهاي بريده، اسب     كشتگان بي 
ها و چيزهايي هـستند كـه در     هاي تير خورده، و مرگ از جمله پديده   خورده، بدن 

.  و رمز و تمثيل نمود مـي شـوند  صورت نماد هاي خاص و به    تعزيه همراه با نغمه   
خوانـان و   هاي رمزي قرارهايي هستند شناخته و پذيرته شده ميان تعزيه        اين نشانه 
خواني سر و كـار   پذير براي همة مردمي كه با تعزيه و تعزيه  كنندگان و فهم    شركت

  .نشينند خواني مي دارند و هر ساله در پاي مجالس تعزيه
  
  سوگواري شهيدانهاي  پيوند با زمان آيين. 8

 روز اول محرم و 10. خواني دوره و زمان خاص و معيني در سال دارد برپايي تعزيه
اين دو دهه . هاي سنتي است  خواني  روز آخر ماه صفر هر سال فصل ويژة تعزيه10

 10)(ع(بن علـي  انگيز شهادت حضرت حسين هاي تألم زماني است كه در آن واقعه    
 50 صـفر سـال   28)(ع(شهادت امام حسن مجتبيو )  هجري قمري 61محرم سال   

رخ )  هجري قمري11 صفر سال 28) (ص(و رحلت حضرت رسول اكرم) هجري
رو اين  از اين. همچنين اربعين حسيني نيز به بيستم ماه صفر افتاده است. داده است

دو دهه بـراي عمـوم شـيعيان جهـان دورة يـادآوري شـهيدان و رفتگـان و زمـان               
  .رود ميشمار  سوگواري به

  
  وظايف و كاركردهاي تعزيه

مـذهبي عاشـورا و تحـول و    -تعزيه نقش مهمي در زنده نگه داشتن وقايع تاريخي 
بر كاركردهاي فوق، تعزيـه   عالوه. نگاري مذهبي داشته است رشد هنر عامة شمايل 
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اهللا شهيدي در كتاب خود به شرح زير  كاركردهاي مهم ديگري نيز دارد كه عنايت   
  :ره كرده استبه آنها اشا

 سازي براي شيوة رفتار عامه انگاره .1

 انگيزش شور قدسيانه .2

 ايجاد وهم و خيال .3

 تطهير روح و تزكية نفس .4

 جويي و مرادخواهي گشودن باب توسل .5

 تقويت و استعالي بينش شهادت .6

 تسكين آالم .7

 تحكيم همبستگي و وحدت .8

  حفظ و استمرار موسيقي سنتي .9
  
  هسازي براي شيوة رفتار عام انگاره. 1

اي بـرانگيختن   هـاي شـعيره   هاي مهم مناسك آيين و آيـين   يكي از وظايف و نقش    
احساس ديني عامة مردم و واداشتن آنا به تقليد و تكـرار شـيوة رفتـار گذشـتگان          

تعزيه در جامعة مذهبي و متعصب ايران بيش از هر شكل ديگري از مناسك . است
ايع كربال بـر احـساس عامـة    توانست با به تصوير درآوردن وق     و شعائر مذهبي مي   

هـاي معنـوي و رخـدادهاي كـربال      مردم تأثير بگـذارد و آنهـا را در حفـظ ارزش          
آفـرين تـاريخ تـشيع را     برانگيزاند و دينداري و از خودگذشتگي شـهيدان حماسـه   

  .همچون انگاره و نمونة برتر رفتار در ذهن و خاطر آنان زنده و پايدار نگه دارد
  
 هانگيزش شور قدسيان. 2

يـك نظـم   «خـواني را نـه تنهـا پديـدآوردن      شناسان هـدف از تعزيـه   يكي از تعزيه 
» پـاال  برانگيختن يـك واكـنش درون     «در بينندگان، بلكه    » انديشگانياخالقي و ديني  
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. در آنـان دانـسته اسـت   » خنده يا گريه و خشم يا جنب و جوش و هيجـان  «مانند  
 و غوغايي در درون مؤمنان خواني چنان شور   بطور كلي، نمايش مصائب در تعزيه     

هاي پيوندشان را با زندگي دنيوي نامقدس مـي گسـست و    آورد كه رشته   پديد مي 
آنان را به فضاي قدسي پر رمز و رازي كه تجليگاه روح مقدسان و نياكـان اسـت            

  .برد مي
  
  ايجاد وهم و خيال. 3

ي و انگيـز  تعزيـة وقـايع كـربال و نيـروي وهـم     » درامـي «هاي نمايـشي يـا       ويژگي
هاي معتبر قديم،  خواني تأثيرگذاري آن روي احساس مردم چنان قوي بود كه تعزيه

توانـستند در ذهـن    خواندنـد، مـي   خوانان آگاه و ورزيدة تعزيـه مـي   وقتي كه تعزيه 
تماشاچيان مؤمن و معتقد ايجاد ايهام كنند و بر آنان چنان تأثير بگذارند كه از خود 

  .و بي خود شوند وارهند
  
  هير روح و تزكية نفستط. 4

خوان و بانيان تعزيه گرفته  گردان و تعزيه خواني از تعزيه  اندركاران تعزيه   همة دست 
تا خادمان و تماشاچيان مجالس تعزيه، شركت در سـوك سـاالر شـهيدان و ذكـر            
مصيبت و افشاندن اشك در ماتم شهادت او و آالم اهل بيتش را تالشي در پالودن          

ان و سبك كردن بار گناه و تزكيه نفس و ذخيره كردن اجر گرد معصيت از چهرة ج
خـواني و   مردم با حـضور در مجـالس تعزيـه   . پنداشتند معنوي و ثواب اخروي مي    

و شهيدان كربال و ناليـدن در غـم بـه    ) ع(موييدن و گريستن در سوك امام حسين    
وار ، پيوند خود را بـا مـذهب پـدران و نياكانـشان اسـت         ماسيري بردن اهل بيت اما    

اي معنـوي بـراي    كردند و از ثواب ذكر مصيبت و گريه در عزاي حسين توشـه   مي
  .آوردند سفر آخرت خود فراهم مي
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  جويي و مرادخواهي گشودن باب توسل. 5
خـواني، و بـازنمودن    تقليد و تكرار رفتار و گفتار ايزدگونة انبياء و اولياء در تعزيه       

ن وفادار او در كربال، به ايـن نمـايش   و يارا) ع(انگيز شهادت امام حسين     شكل غم 
 و آييني ارزش و پايگاهي قدسيانه بخشيده و آن را همپا و همسنگ مناسك مذهبي

جـويي و مرادخـواهي را بـه     خواني باب توسـل  تعزيه. عبادي ديگر قرار داده است   
  .كرد روي آنها مي گشود و نقش مهم و مؤثري در آيين نذورات ايفا مي

  
  ي بينش شهادتتقويت و استعال. 6

حسين با شهادت مردانة خود به پديـدة مـرگ اعتبـار بخـشيد و رنـگ سـياهي و           
و ) ع( بـا روايـت شـهادت امـام حـسين      تعزيه. ناخجستگي را از چهره مرگ زدود  

بازنماياندن پايگاه واالي اين شهادت، بينش شيعيان را دربارة پديدة شهادت استعال 
 با افتخار را در آنها زنـده و پايـدار نگـاه    طلبي و مرگ بخشيد و روحية شهادت   مي
  .داشت مي

  
  تسكين آالم. 7

 در ذهنيت جامعة شيعة ايـران نمونـة كهـن و ازلـي      )ع(مصائب و آالم امام حسين    
نمـايش واقعـة   . بخـشد  ها و آالم شيعيان معنا مـي  مصائب و آالمي است كه به رنج    

 و اوصياء در محرم و صـفر  كربال و تقليد و تكرار شهادت و مصائب انبياء و اولياء  
مـردم بـا مـشاهدة درد و    . بخش بر احساس شيعيان مي گذاشت هر سال اثري آرام  

هاي امام و شهيدانـشان در كـربال احـساس يـأس و نااميـدي را از خـود دور           رنج
يافتنـد و همـة    پـذير مـي   هاي زندگي خود را خرد و تحمـل  كردند و درد ورنج     مي
ار و از يـادبردني و راهـي بـه سـوي رسـتگاري       هـا را امـري بهنجـ        ها و غـم     رنج
  .انگاشتند مي
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  تحكيم همبستگي و وحدت. 8
خواني از سويي  نمايش شهادت قهرمانان و مصائب شهيدان دين و مذهب در تعزيه

داد، و  اي نهاني به يك نيروي قدسي بيرون از او پيوند مي مؤمن و معتقد را با رشته
در عقديده و رفتار مؤمنان، آنان را به يكديگر از سوي ديگر با پديد آوردن وحدت 

بنـابراين هـدف اصـلي و مهـم تعزيـه تقويـت و تحكـيم         . كرد  نزديك و يگانه مي   
خوانـان روي   احساس جمعيت يا احساس وحدت ميان مؤمنان، يعين ميـان تعزيـه   

ايـن هـدف در تعزيـه بـه     . سكوي تكيه و مردم پيرامون سكوي تعزيه بوده اسـت      
  .همي شود اي تعزي آيد و ركن اصلي و شعيره عرفاني درميصورت يك اتحاد 

  
  
  حفظ و استمرار موسيقي سنتي. 9

. خواني به شمار مي رفـت  هاي تعزيه ترين ركن وازي يا گفتاري از اصلي  آموسيقي  
و گفتار خود را با  گرفتند، اشعار وانان بنابر نقشي كه در تعزيه ميخ هريك از تعزيه
گردانـان دورة   تعزيـه . خواندنـد  ن نقـش مـي  آهاي خورند  ايهها و م آواز، و در نغمه  

البكا،  گردانان معروفي چون ميرزا تقي و ميرزا باقر معين      خصوص تعزيه   ناصري، به 
آوردند  يافتند او را نزد خود مي اي خوش صدا مي در هر شهر و دياري كه خواننده   

ها،  از اين راه، نغمه. ددادن موزش ميآها و تكيه دولت    خواني در تكيه    و براي تعزيه  
هاي موسيقي قديم ايران كه به سبب حرمـت مـذهبي از      ها و گوشه    ها، رديف   مقام

رفـت، در پنـاه    عرصـه زنـدگي دور مانـده بـود از يـاد رفـتن و نـابودي آنهـا مـي         
  .خواني امنيت يافت و به زندگي ادامه داد تعزيه

  
   تعزيه نقش خوانان

توان به چهار دسته و هر  شي كه بر عهده دارند، ميخوانان تعزيه را براساس نق تعزيه
  :تقسيم كرد) به شرح زير(هايي دسته را به گروه
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  اولياخوانان .1
 اشقياخوانا .2

 حال اشخاص ميانه .3

 جانوران شبيه .4

  
  خوانان اوليا. 1

خواناني هستند كه در نقـش يـا    ، تعزيه)خوانان يا مؤالف خوانان    مظلوم(اولياخوانان
، )ص(هاي پيامبر اكرم و ياران ايشان ظاهر مي شدند مانند شبيه شبيه پيامبر، امامان    

 خوان، ن به پنج گروه اماماولياخوانا... .  و )ع(، حضرت امام حسين)ع(حضرت علي
  .شوند خوان تقسيم مي خوان و بچه خوان، اولياخوانان ديگر، زن شهادت

 يا پيامبر و امامان و ها در نقش يا شبيه امام گفتند كه در تعزيه اماخوان به كساني مي
ــي ــامبران ديگــر درم ــبيه. آمدنــد پي ــي  ش ــاً و عل ــام عموم ــين  هــاي ام االصــول چن

باال، خوش سيماف با ريشي يك قبضه يـا تـوپي و        ميانه.: هايي داشتند   خصوصيت
هاي معين با حالتيي متين  ها و آهنگ آوازها را در مايه. صدايي متوسط و گيرا بودند

ها عصاي امامت   خواني معموالً در تعزيه. بايست بخوانند ميخواندند، يا    و موقر مي  
جنگ امام با اشقيا و سـپاه مخـالف بيـشتر از نـوع      . گرفتند  و رهبري در دست مي    

خوانان با اشقيا  هاي تن به تن كه شهادت امام كمتر به جنگ. هاي عمومي بود جنگ
ته منظور مـا در اينجـا   الب. كرد كمتر استفاده ميپرداخت، از اين رو سپر        داشتند مي 

هـايي چـون جنـگ     حضرت سيدالشهدا است و گرنه شبيه حضرت علي در تعزيه    
  .كرد از سپر استفداه مي... خندق، جنگ خيبر و 

ها به كساني كه در نقش دالوران و جنگجويان گرون اوليا مانند حـضرت   در تعزيه 
  .گفتند  ميخوان شدند، شهادت ظاهر مي... اكبر، قاسم و  عباس، مسلم، علي

قامت و انـدامي نـسبتاً   : خوانان معموالً از اين خصوصيات برخوردار بودند    شهادت
هـا و   از گوشـه . دانگ بـود  رشيد و ورزيده داشتند صدايشان رسا و خوش و شش     
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هـا و   خـصوص در خوانـدن آواز در مايـه    ها و دقايق موسيقي آگاه بودند، به    آهنگ
. گاه و چهارگاه مهارت داشتند ، راست پنج  هاي حماسي و باشكوه نظير ماهور       مقام

در سواركاري و شيوها هاي جنگ و گريز و زدوخوردهاي نمايشي ورزيده و ماهر 
 ليكن كم و بيش همين خصوصيات را داشتنداكبر و قاسم نيز  هاي علي بودند، شبيه

  .سيماتر و داراي صدايي نسبتاً زيرتر بودند تر و خوش جوان
و امامـان ديگـر   ) ع(ها شبيه ياران و اصحاب امام حـسين    عزيهاولياخوانا ساده در ت   

بن مظاهر، ابـو    حبيب شدند و نقش درجة دوم داشتند مانند ظاهر شدن در نقش   مي
هاي مختلـف درجـه    توانستند در نقش ها مي خوان اين تعزيه ... صلب، و   تمامه، ابو   

د ضوابط و معيارهاي خوانان چنان دربن انتخاب اين گروه از تعزيه. دوم ظاهر شوند
كي و صدايي كم و بيش خوش داشت هر كس كه اندكي توانايي اند. مشخص نبود

  .ها ظاهر شود توانست در اين نقش مي
. كردند شد كه در تعزيه نقش زنان را ايفا مي هاي مردي اطالق مي   خوان به شبيه    زن
كلثوم امـا ايـن    مز دستة اولياخوانان مانند شبيه حضرت زينب، ااها عموماً    خوان  زن

اول، شبيه زنـاني كـه   : شد خوان نيز اطالق مي عنوان به دو گروه ديگر از مردان زن      
و غالباً از همسران و نزديكان اشقيا بودنـد   طرفدار و دوستدار امام و يارانش بودند 

مانند زن شمر و دوم شبيه زناني كه از دشمنان امام و اهل بيتش بودند مانند همسر  
خـواه از  (اي كه بودند از هر گروه و دسته ها خوان زن... . ختر يزيد و    حسن، د  امام

بايـست   القاعـده مـي   رو، علي از اين. ، بايد اشعار را با آهنگ بخوانند   )اوليا يا اشقيا  
  .صداي زير و نازكي داشته باشند تا بتوانند صفات و حاالت زنانه را بنمايانند

گرفتنـد كـه    ت و اندام آنان را نيز در نظر مياي قام ها، تا اندازه خوان  در گزينش زن  
چندان بلند و فرمه و زمخت نباشـند، مگـر در مـورد برخـي از زنـان نظيـر هنـد               

 ظرافت و خـصوصيات ظـاهري زنانـه    تنها داشتن ه براي شبيه آنان، نه   جگرخوار ك 
چندان مطلوب و ملحـوظ نبـود، بلكـه غالبـاً از مـردان چـاق و زمخـت اسـتفاده                
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ها به ايفاي نقش  خوان ترين و توانمندترين زن ها معموالً مناسب  تعزيهدر. كردند  مي
  .شدند گمارده مي) س(حضرت زينب

هـا شـبيه اطفـال     شـد كـه در تعزيـه    خوان به كودكان و نوجواناني اطـالق مـي      بچه
 سـالگي در صـورتي كـه از    16، 15 تـا  6، 5 از سن نشدند، كودكان و نوجوانا  مي

  .خوان شوند مند بودند، مي توانستند بچه وشي بهرههوش، استعداد و صوداي خ
ضـربي   شتر بـه شـيوة ضـربي و نيمـه    هـاي آواز را بيـ      هـا و مايـه      بچه خوان آهنگ  

انـي كـه     بچه خوان.خواندند تا حالت نوجواني و كودكانة خود را بهتر بنمايانند  مي
الـت   تـا بتواننـد ح  گاه شعر را بدون آهنگ مي خواندند    بسيار خردسال بودند، گه   

  .خردسالي خود را بهتر نشان دهند
  

  اشقياخوان
اني كه در تعزيه نقش دشمنان و مخالفان امام، پيامبران و اهـل بيـت آنهـا را        سبه ك 

خـوان   اشـقاخوان يـا مخـالف   ... و سـعد     دارند مانند ابوسفيان، مأمون، شـمر، ابـن       
 ساده، و خوان خوان، مخالف  به چهار گروه شمرخوان، تخت اشقياخوانان. گويند مي

  .شوند عرب يا سپاه اشقيا تقسيم مي
شوند، ماننـد   ف ميلبه كساني كه در تعزيه شبيه فرماندهان و جنگجويان سپاه مخا   

  .شود شمرخوان گفته مي.. مشرف عمروبن عبدود، مرحب خبيري و 
ترين آنـان را بـراي ايـن     ترين و كارديده  انان از ميان اشقاخوانان، ورزيده    گرد  تعزيه

رحمـي همـراه بـا رقـت و احـساس و        نماياندن خشونت و بي   . گزيدند  ينقش برم 
همدردي با امام در مواقـع لـزوم، و ارائـة حركـات و رفتـار شايـسته و مناسـب،                 

هـاي   مكال گفتگوهاي گاه حماسي و سنگين و گاه تند و خشن و سبكسرانه و تكيه  
 ديگـر،  از سوي. هاي شمرخوانان ورزيده و استاد بود  جا، همه و همه از ويژگي       به

اي شـيوا و فـصيح  و داراي الفـاظ       خوانان تا اندازه   هاي مخالف   چون اشعار نسخه  
خواندنـد و   هـا اشـعار خـود را بـا آواز نمـي      فاخر و فخيم ادبي بود، و شـمرخوان   
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ردنـد، از   هاي ادبي اشعار و تلفظ درست كالم بيشتر توجه مي        تماشاگران به جنبه  
  .سواد ادبي كافي داشته باشندبايستي  اين رو شمرخوانان مي

خالفي چـون معاويـه،   ها شبيه شاهان و خلفاي جور و اميران م    به كساني در تعزيه   
علت اطالق . گفتند خوان مي ، تخت.شدند مي... سعد، ابن زياد، فرعون و       يزيد، ابن 

اين اصطالح به اين دسته از اشقاخوانان به اين علـت بـوده اسـت كـه همـة آنـان            
ها بر روي تخت، بارگـاه، منبـر يـا     نشين بودند و معموالً در تعزيه   ريكهفرمانده و ا  

  .نشستند يصندلي مخصوصي م
. خوانان با شمرخوانان و اشقياي ديگر تفاوت چنـداني نداشـت    طرز خواندن تخت  

كردنـد، لـيكن     با فرياد و اشتلم، و بـودن آهنـگ و آواز اشـعار را ادا مـي    نناآهمة  
جرب بـه سـبب مقـام و منزلتـي كـه داشـتند، رفتـار و        هاي آزموده و م   خوان  تخت

اينان كالم را . تر از شمرخوان و اشقياخوانان ديگر بود  تر و متين    حركاتشان سنگين 
كردند و كمتر ماننـد   ادا مي» اميرانه«دار و شمرده و ممتد، و به اصطالح    كمي آهنگ 

  .شمر خشونت و سبك سري و تندخويي از خود نشان مي دادند
هاي درجه دومي در ميان اشقيا داشتند ماننـد عمـربن   ني كه در تعزيه نقش به كسا 

مكالمات اين گروه . گفتند خوان مي به طور كلي مخالف...  و حجاج، حرمله، خولي
كوتاه و معموالً بيش از چند بيت شـعر نبـود در انتخـاب ايـن افـراد بـه سـواد و              

  .شد هاي هنري آنها چندان توجه نمي توانايي
ة ديگري از اشقيا كه شبيه سپاه مخـالف بودنـد و نقـش نـسبتاً مـؤثري در            به دست 
ايـن گـروه   . شدند ناميده مي» عرب« قديم انگردان اصطالح تعزيه ها داشتند، به  تعزيه

نقـش  . ها گفت و شنودي نداشته و شبيه صامت يا خاموش تعزيه بودنـد       در تعزيه 
ها  اگر تعزيه. بسيار مهم بودهاي شهادت و حماسي و جنگي  ها در تعزيه دستة عرب

افزودند تا  شد، معموالً به تعداد اين افراد مي ها برگزار مي در تكاياي بزرگ يا ميدان
هـا مـسلح بودنـد، و جنـگ      عـرب . تعزيه شـور و هيجـان بيـشتري داشـته باشـد        
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مانندي از بيـد و سـپيدار و صـنوبر و     افزارهايشان چوب و چماق هاي بلند و نيزه   
  .كردند  و برخي از مشير و سپر و نيزه نيز استفاده ميامثال آن بود

  
  حال اشخاص مياه
، زرتشتي، يهودي، غالم و عـرب قاصـد و   انهايي نظير حورييان، جني   به شخصيت 

حال  هاي ميانه در گزينش شبيه براي شخصيت. گفتند حال مي امثال آن اشخاص ميانه
هـاي   حال عموماً به گـروه  يانهاشخاص م. شد  درجة دوم استفاده مينخوانا  از تعزيه 

، فرنگيـان و  )سـروش، هـاتف، جبرئيـل و عزرائيـل     (حوريان، فرشتگان و مالئـك    
.. ديگران، ارواح درگذشتگان و مردگـان، قاصـدان و غالمـان، ديـوان و جنيـان و             

هاي خاصي در نظر گرفته  ها ويژگي در انتخاب هريك از اين گروه. شوند تقسيم مي
دادند بلكه از افرادي استفاده  ل نقش فرنگي را به هر كسي نميمثاعنوان   به. شود  مي

  . مأبانه باشد مي كردند كه ظاهر و رفتارشان فرنگي
  

  جانوران شبيه
نظير اسب، هايي كه به حيوانات اهلي نياز بود، معموالً از حيوانات واقعي   تعزيه در

امـا در  .  مـي آوردنـد  هـا  هـا و تكيـه   كرده و آنها را بـه تعزيـه   استفاده مي.... شتر و  
 ايكرده و آواز مي خواندند، بـر  حيوانات مانند انسان گفتگو مي يههايي كه شب  تعزيه

كـرده و آنـان را بـه هيـأت      گونه حيوانات از اشخاص استفاده مي       مايش شبيه اين  ن
شـهادت امـام و   «حيوان موردنياز مجلس تعزيه درميĤورردند مانند شـير در تعزيـة    

  .»ماجراي سلطان قبس
  

  بانيان و گردانندگان تعزيه
البكاء و  گردانان، ناظم اين دسته از دست اندركاران تعزيه معموالً به سه گروه تعزيه   

  .شوند ناظران و سرپرستان تقسيم مي
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  گردان تعزيه
شود كـه   گردان به معناي امروزي كارگردان تعزيه است و به كسي اطالق مي       تعزيه

ن را زيـر نظـر دارد و   خوانـا  خـواني و تعزيـه   همة كارهاي نمايشي و هنري تعزيـه  
گرانـان تـدوين و تنظـيم نـسخ تعزيـه،       از ديگر وظايف مهم تعزيه  . كند هدايت مي 

 و تعيين نقش و هدايت آنان، انتخاب لباس مناسب براي هـر      نخوانا  انتخاب تعزيه 
به . ن مي باشدآيش اآفرينان و نظارت بر آماده سازي صحنه و نحوة آر  يك از نقش  

. گويند البكاء نيز مي آرا، استاد، ميرزا و معين ساز، تعزيه گردان، شبيه گردان، شبيه عزيهت
سرودند   معموالً طبع شعر داشته و بسياري از اشعار تعزيه را خود مينگردانا  تعزيه

  . همچنين با موسيقي تعزيه آشنايي دقيقي داشتندو
خوانان و دستة موزيك، بيشتر  زيهگردان هنگاه اجراي تعزيه، براي راهنمايي تع تعزيه

ايستاد و گهگاه با بلند كردن عصا و اشارة دست،  مي) سر تخت(اوقات روي صحنه
خوانـان را تعيـين و اعـالم     زمان آغاز و ختم موزيك تعزيه و نوبت خواندن تعزيه      

ان كـم تجربـه و   وخـ  بخصوص اگـر تعزيـه   (خوان  يهگاهي نيز در كنار تعز    . كرد  مي
. كرد ت الزم را به او القا و گوشزد ميايستاد و رفتار و حركا مي)خوان هكار يا بچ تازه
، يا چگونگي بـردن قافلـه و   نخوانا نين، در برخي مواقع براي راهنمايي تعزيه چهم

  .رفت ه به داالن تكيه، يعني پشت صحنه ميناسب و بار و بنه به صح
  

  البكا ناظم
 در هنگام اجراي مجالس تعزيه وظيفة ها به كساني كه در بسياري از تكايا و حسينيه
البكـا يـا بـه     ها را بر عهده داشتند ناظم رسيدگي به امور تشريفاتي و انتظامي تعزيه 

وهي كـه در  كهاي باش البكا در تعزيه ناظم. گفتند اصطالح امروزي مدير اجرايي مي    
هـاي سـاده و محلـي     شدند كارايي داشـت و در تعزيـه   هاي بزرگ برگزار مي    تكيه
فراهم . البكا نياز چنداني نداشت گرداند و به ناظم  تعزيه را مينهاييگردان به ت زيهتع
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خوانان، صحنه آرايـي تكيـه، نظـارت بـر      كردن اسباب تعزيه، رخت و لباس تعزيه   
كننـدگان،   وضع عمـومي مجـالس، نظـارت بـر رفـت و آمـد و جابجـايي شـركت         

 براي جلوگيري از حوادث جلوگيري از نزاع و خشونت ميان جمعيت و اقدام الزم
  .غيرمترقبه از جمله وظايف ناظم البكا بوده است

  
  ناظران و سرپرستان

هاي دولتي و كارهاي نمايشي را  خواني به كساني كه سرپرستي امور تكايا و تعزيه      
از قـراين  . گفتنـد  ويژه در دوران قاجار بر عهده داشتند ناظران و سرپرسـتان مـي     به

داري   هاي وقت بر تعزيـه  لطنت ناصرالدين شاه، صدراعظم  واسط س اپيداست كه تا    
دربار و امور تكاياي دولتي نظارت فائقه داشتند، احتماالً يكي از درباريان را براي      

  .گماشتند تصدي و مديريت اين گونه كارها مي
  

  خواني اشكال تعزيه
يار و خواني سـ  خواني براساس مكان برگزاري آنها به دو شكل تعزيه    مجالس تعزيه 

هـاي   خواني ويژگـي و شـيوه   اين دو شكل تعزيه. اند خواني ثابت تقسيم شده    تعزيه
  .گيرد  در اجرا بهره مياجرايي خاص خود را داشته و از تمهيداتي ويژه

  تعزية سيار
 ضـمن حركـت در نقـاط    خـوان  خواني چندين گروه تعزيـه    زيهر اين شكل از تع    د

ايـن  . دهنـد  قايع كربال را نمـايش مـي  مختلف شهر هر كدام به ترتيب  بخشي از و 
هاي آييني است  هاي عزاداري و نمايشواره اي از حركت دسته شكل از تعزيه آميخته

ايـن  . شـده اسـت   كه در دورة صفويان و در روزهاي تاسوعا و عاشورا برگزار مي      
  .شكل از تعزيه هنوز در برخي از شهرهاي ايران مانند اردبيل و اراك رايج است

در روش اول يك . شده است هاي اجرايي مختلفي اجرا مي ي سيار به شيوهها تعزيه
ها كه از  شدند، هريك از اين دسته خوان به چند دسته تقسيم مي   گروه بزرگ تعزيه  
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قبل براي اين كار آماده شده بودند، به ترتيب و توالي، قسمت معينـي از صـحنه و      
  دادند ماجراي واقعة كربال را نشان مي

خوانان به شكلي زنجيري و   تعزيه.كه به تعزيه دوره تعبير شده استم در روش دو
  .گردان حركت مي كردند

هاي مختلف و برجستة  هاي سيار آنهايي است كه صحنه خواني شكل ديگر از تعزيه
خي از شـهرها روي  هاي اخير و در بر وقايع كربال را غالباً روي گاري، يا در زمان  

ها، كه از پيش براي  ها و خيابان و در مسير معيني از محلهاند  داده تريلي، نمايش مي
  .گذاشتند  بود مياين كار تعيين شده

هايي از  به معنا و مفهوم عام آن، نمايش يا نمايشگونه صورت ديگري از تعزيه سيار
بيت امام بود  گاه و اسارت اهل خصوص وقايع مربوط به غارت خيمه وقايع كربال به

شـده   ها در ايام محـرم برگـزار مـي    راسم عزاداري و حركت دستهها و م   يينآكه با   
  .است
  خواني ثابت تعزيه
اين شكل از تعزيه در مكان ثابـت و معينـي اجـرا     طور كه از نام آن پيداست     همان
در اين شكل تعزيـه،  . ن بوده استآترين نوع   ترين و رايج    شده است و شناخته     مي

هـاي يـك    خواند و هريـك از نقـش    ميخوان ته تعزيههر مجلس تعزيه را يك دس    
هاي ثابـت   تعزيه. خوان است دستگاه يا مجلس از آغاز تا پايان، بر عهدة يك شبيه       

ايي و اجراي پها و طبقات مختلف مردم، امكان بر دليل پذيرش آن از طرف گروه     به
آن در هر زمان، داشتن فضا و محيط مناسب براي راحتـي و آسـايش تماشـاگران،       

هاي سيار در شـهرها و   ي ادبي و موسيقايي باعث شد كه بيش از تعزيهتنوع و غنا  
  .روستاهاي ايران رشد و گسترش يابند

تـوان   اين اماكن را مي. كردند هاي گوناگوني برگزار مي هاي ثابت را در مكان    تعزيه
  .هاي عام و خاص تقسيم كرد به مكان
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  اقسام تعزيه
اس موضوع، مضمون و نوع يـا سـاختمان آن   ها را معموالً براس پژوهان تعزيه   تعزيه

اي نسبي و قراردادي است  بندي تا اندازه از آنجا كه اين تقسيم. اند بندي كرده سيمقت
. پژوهان ارائه شده اسـت   متعدد و گاه متفاوتي توسط تعزيهيها  بندي  تاكنون تقسيم 

بت به نمايش مصي» مضمون«عنوان مثال جابر عناصري مجالس تعزيه را براساس  به
هــاي  شــبيه-، )نظيــر اكثــر مجـالس تعزيــه (آور هـاي حــزن   شــبيه-: چهـار دســتة 

هاي   شبيه-، )س(با حضرت فاطمه) ع(نظير مجلس تزويج حضرت علي(آور شادي
بـه  ) س(نظير مولودي خواني و عروس قريش و داستان رفتن حضرت فاطمه (زنانه

انگيـز   لس حـزن بـر مجـا   عـالوه (مضحك  شبيه-، ...)مجلس عروسي زنان قريش و  
شود كـه   تر و حتي كميك بازي مي گاهي برخي از مجالس تعزيه با محتواي سبك     

.) آيد در مي» پرده پيش«در آغاز نمايش به شكل نوعي » گوشه«بعضي از آنها به نام    
  .تقسيم كرده است

واقعه و گوشه تقـسيم   ها را به سه دستة واقعه، پيش برخي از نويسندگان نيز، تعزيه   
ها  دستة نخست، يعني واقعه: بندي نوشته است  پور دربارة اين تقسيم     ملك. دان  كرده

هاي اصلي هستند كه راجـع بـه شـهادت امـام حـسين و يـارانش در              شامل تعزيه 
طوركلي موضوع و اشخاص مذهبي و داستان حول و  صحراي كرب و بالست و به

هـايي    تعزيـه هـا شـامل   واقعه دستة دوم، يعني پيش  «. دور مي زند  » شهادت«حوش  
فرعي هستند كه از نظر داستاني استقالل كاملي ندارند، بلكه در ارتباط با يك واقعه 

هايي هستند كه  ها شامل شبيه دستة سوم يعني، گوشه«. »شوند به نمايش گذاشته مي
  .»از نظر داستاني نيز مستقل هستندعناصر كميك در آنها وجود دارد و 

كـردن آن، از طـرف بـسياري از      و منطقـي جلـو  دليـل سـادگي   بندي بـه  اين تقسيم 
اهللا شـهيدي در كتـاب    اما عنايـت . پژوهشگران و محققان تعزيه پذيرفته شده است   

از . ايراد و اشكاالتي را به آن وارد كرده است» ...خواني   و تعزيه پژوهشي در تعزيه«
زيـه  بندي مذكور فراگيـر و عـام نبـوده و شـامل همـة انـواع تع             جمله آنكه تقسيم  
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بنـدي براسـاس واقعـه و پـيش واقعـه بيـشتر در        شود و ديگـر آنكـه ايـن رده     نمي
بندي ديگـري بـر مبنـاي موضـوع و       او تقسيم .  يك تعزيه مناسبت دارد    چارچوب

  : استمضمون و نوع يا ساختمان واقعه به شرح زير ارائه كرده
  
  

  
  
  

  از نظر موضوع 
بينيم تعزيه از نظر موضوع به چهار دسـته تقـسيم شـده     ودار ميهمانطور كه در نم   

  :است
هـاي شـهادت امـا حـسين،      مانند تعزيـه (وقايع كربال و مصيبت خاندان پيامبر      .1

  ...).و ) ع(شهادت حضرت علي، شهادت حضرت عباس، شهادت امام رضا
مانند جنگ خندق، يوسـف و زليخـا،   (هاي تاريخي و مذهبي ها و قصه  داستان .2

 ...)داختن ابراهيم خليل و آتش ن

 ...)مانند شست بستن ديو، ليلي و مجنون، منصور حالج و (ها و اساطير افسانه .3

اقسام 
 تعزيه

از نظر نوع 
انيا ساختم
 واقعه

از نظر 
مضامين 
 نمايشي

از نظر 
 موضوع

اعتقادات و 
آداب و 
 رسوم

ها و  افسانه
 اساطير

داستان و 
هاي  قصه

تاريخي و 
ي  مذهب

وقايع كربال 
و مصائب 
خاندان 
 پيامبر

هاي  تعزيه
حماسي و 
عاشقان و 
 اخالقي

هاي  تعزيه
بخش شادي

تعزيه هاي 
 انگيز غم

هاي  تعزيه
فرعي يا 
 ها گوشه

هاي  تعزيه
 اصلي
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مانند تعزية عاق والدين، حـوض كـوثر، صـحراي      (اعتقادات و آداب و رسوم     .4
 ...).محشر، قانياي فرنگ و 

  از نظر مضامين نمايشي
 :سـته تقـسيم كـرد   تـوان بـه سـه د    ها را از لحاظ مضامين نمايـشي مـي         تعزيه .1

مانند شهادت امام، شهادت مسلم، وفات حضرت زهـرا و      (انگيز  هاي غم   تعزيه
(...  

ملجم و  مانند عروسي حضرت زهرا، عروس قريش، ابن(بخش هاي شادي تعزيه .2
(... 

مانند تعزيه يوسف و زليخا، عاشق شدن (هاي حماسي و عاشقانه اخالقي تعزيه .3
 ...).رد و نامرد و دختر مصري به علي اكبر، شيرافكن، م

  
  از نظر نوع يا ساختمان

  :توان به دو دسته كل تقسيم كرد ها را مي اين تعزيه
هايي است نسبتاً مفصل كه از يك واقعـه بـه صـورت           تعزيه(هاي اصلي   تعزيه .1

ان مجلس ساخته شده است و مدت اجراي آن دو تا سه و گـاهي      .كامل باعنو 
  ...)سف و زليخا، جنگ خندق و يو: كشد مانند تعزيه  ساعت طول مي5تا 

هايي هستند مختصر و كوتاه كـه معمـوالً بـه      تعزيه(هاي فرعي يا گوشه     تعزيه .2
شوند  هاي درخور خود تركيب و تلفيق مي شوند بلكه با تعزيه تنهايي اجرا نمي

 ).مانند تعزيه طفالن زينب، درويش كابلي، موسي و درويش بياباني

هـاي   نخست آنهـا كـه در ضـمن تعزيـه    : اند و نوعهاي فرعي از لحاظ اجرا د  تعزيه
يش كابلي كه اولـي را معمـوالً در   وشوند، مانند طفالن زينب، و در     اصلي اجرا مي  

. خواندند ضمن تعزية شهادت علي اكبر و دومي را در ضمن تعزية شهادت امام مي
 پيش اند و آنها را اصطالحاً هاي اصلي قدمه و پيش درامد تعزيههايي كه م دوم گوشه
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واقعـة   نامند مانند تعزيه موسي و درويش بياباني كـه پـيش   واقعه مي   مجلس يا پيش  
  .تعزيه شهادت امام است

  
  

  ها نامه  مؤاخذ تعزيه ومنابع
در . كالم و بيان در متون نمايشي از قديم تا حدود دو قرن پيش منظوم بوده اسـت    

رو گفتاشنود در آن به زبان  تعزيه كالم و گفتار با آواز و موسيقي همراه است از اين
باتوجه بـه اينكـه ادبيـات نمايـشي بـرخالف سـاير          . شعر، آهنگين و منظوم است    

اي ديرينه نداشـته   در فرهنگ ايراني سابقه) تغزلي، حماسي و تعليمي (هاي آن   گونه
از چه زماني شعر نمايشي در تعزيـه كـاربرد يافتـه    : سؤال اساسي قابل طرح است 

هـا بـا شـعر     نامه  همان آغاز پيدايش تعزيه، سرايندگان تعزيه است؟ تصور اينكه از   
همانطور كه اشاره كـرديم تعزيـه   . نمايشي آشنا بوده باشند، سخت و مشكل است    

مرور زمان طـي دو سـه قـرن متحـول شـده و       تدريج و به اي پويا بوده كه به     پديده
ابعي خاص تغذيه و رسد متون تعزيه نيز از من نظر مي بنابراين به . تكامل يافته است  

  .در اين برهه زماني شكل گرفته باشد
كنـد كـه   نمايشي در ايران اشاره مـي  پور در جلد اول كتاب ادبيات         جمشيد ملك 

الشهدا كاشفي و مرائثي محتشم  بسياري از نويسندگان و پژوهشگران مطالب روضه 
از منابع حسام را  نامة ابن خصوص اشعار خاوران كاشاني و بعضي اشعار حماسي، به

هـايي از   آنان براي اثبات نظر خود حتـي بخـش  برخي از . اند و مأخذ تعزيه دانسته   
  .اند ها تطبيق و مقايسه كرده نامه الشهدا را با متن تعزيه روضه

منابع عمده » ...خواني  پژوهشي در تعزيه و تعزيه«اهللا شهيدي در كتاب  نظر عنايت به
هاي ادبي و داستاني كـه   ها و مجموعه ميان جنگها را بايد در       نامه  و مستقيم تعزيه  
طور كلي  به  از نظر وي اين منابع و مأخذ، به. وجو كرد اند، جست بيشتر آنها خطي 

هاي داستاني و نقالي عاميانه به  سوكنامهها و  نامه مقتل. 1: شوند  سه دسته تقسيم مي   
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هـاي عاميانـه و    ههـا و سـوكچام   مايشي كه شامل مرثيهنهاي    منظومه. 2نظم و نثر،    
هـاي   حماسـه . 3. اند معني خاص گونة حدفاصل بين شعر نمايشي و مرثيه، به    تعزيه
  .مذهبي

  .ايم در ادامه به ارائة توضيحاتي دربارة هر يك از اين سه دسته منابع پرداخته
  هاي داستاني ها و سوكنامه نامه مقتل. 1

ه، بسياري از عالمـان،  خواني در دوران صفوي  پس از رواج مراسم و مجالس روضه      
هايي دربارة وقايع عاشورا و آنچه بر  صميم گرفتند كتابمحدثان و مؤلفان مذهبي ت

نمونة اين آثار .  به رشتة تحرير درآورندو يارانش در كربال درگذشت) ع(سيناما ح
  .ه يا پرونده گنجاندوتوان در سه گر را مي

البكـاء حـاج مالصـالح      مخزنهايي مانند جالءالعيون عالمه مجلسي،      نخست نمونه 
القلوب مال احمد نراقـي   قاالحزان محمد يوسف دهخوارقاني و محر  قزويني، نوحه 

ن آهاي رسـمي و تـاريخي بودنـد كـه در      هايي به سبك و روش مقتلنامه   كه كتاب 
تمامي اين آثار توسط عالمان، ذاكران و واعظان . كار رفته بود احاديث و اخبار نيز به

هـا، وقـايع و رويـدادها بـه ترتيـب       در اين دسته از مقتل. اند گرديدهمذهبي تأليف   
اند و در آنها از اشعار خبري نيست و اگر هست بسيار اندك  زماني و تاريخي آمده  

  . است
الشهدا نگارش يافته با اين تفـاوت   گروه دوم كتاب هايي هستند كه به شيوة روضه   

ن آمؤلفـان ايـن آثـار كـه از     . كاشفي استتر از اثر  كه بيان آنها بسيار ساده و روان   
 شـهرابي، ماتمكـدة بيـدل    يالبكـا  الحسينية بـسطامي، طريـق   توان به تحفه جمله مي 

الذاكرين بيدل اشاره كرد، پس از روايت و نقل هر داستان معموالً از  قزويني و تحفه
 بيان ها و به زبان حال اند و اين اشعار از زبان شخصيت چند بيت شعر استفاده كرده

  .شود مي
گويي در آنها  هاي نمايشي، توصيفي و داستان هايي هستند كه جنبه گروه سوم كتاب

نويـسندگان  . چربد تر است و بر جنبة روايتي آنها مي  به نسبت دو گروه ديگر قوي     
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ايـن  . سرايان گمنام زمان خود بودنـد  ها از جمله نقاالن و داستان    اين گروه از مقتل   
هـا،   هـاي گونـاگون در ميـدان    هـاي مختلـف و بـه مناسـبت      نهـا در زمـا      سوكنامه

ها در ابتدا يعني در حدود قرون  اين مقتل. شدند خوانده مي... كاروانسراها، تكايا و 
مند بودند اما به مرور زمان از زباني   هجري نثري محكم، اديبانه و شيوا بهره10 و 9

  .و توسيفي آن افزايش يافتهاي نمايشي  تر بهره گرفتند و جنبه ساده و عاميانه
  

  نمايشي هاي نيمه منظومه .3
ها دربارة پيامبران و امامان توسط شاعران دورة صفوي و پس از آن و به  اين منظومه

هـا   بسياري از ابيات و اشعار موجـود در ايـن منظومـه   . اند  زباني ساده سروده شده   
يدي هكار رفته اند، شها به  نامه صورت كامل يا با اندكي جرح و تعديل در تعزيه     به

  : دسته تقسيم كرده است5ننمايشي را به  هاي نيمه منظومه
ها به تكريم و ستايش پيامبر، امامان  سرايندگان اين دسته از منظومه  : مدح و منقبت  

ها  هاي واالي انساني آنها و بيان رشادت و بزرگان دين و برشمردن صفات و ويژگي
خوان اين  از ديرباز كساني معروف به منقبت   . پرداختند  هاي ايشان مي    و جوانمردي 

 نخوانا از جمله منقبت. خواندند ها و ميادين مي  ها را در مجالس و در بازار        منظومه
  .حسام اشاره كرد كرماني، موالنا حسن كاشي و ابن توان به خواجوي معروف مي

رمانان هاي قه ردازيپ ها به شرح حماسه    ن در اين منظومه   شاعرا:هاي مذهبي   حماسه
برخي . پرداختند مي...  سيدالشهدا و ، حمزه)ع(و اولياي مذهبي مانند حضرت علي

. هاي مذهبي نيز دربارة بيان وقايع كـربال آميختـه بـه مرثيـه هـستند       از اين حماسه  
  .هاي مذهبي است منظومة حيدري مالبمانعلي كرماني از جمله حماسه

هـا بيـان و نقـل مـصائب      نه منظومهگو موضوع اين: هاي منظوم ها يا مقتل   سوكچامه
و يـارانش و شـرح واقعـة    ) ع(ويژه حضرت اما حسين     امامان و بزرگان مذهبي، به    

 هجـري  6 و 5شاعراني چون سنايي غزنوي و قوامي رازي در قـرون    . كربال است 
و )  هجـري 10قـرن  (مشهدالشهداي نداي يـزدي . اشعاري در اين زمينه سروده اند 
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هـا و   از جمله اين منظومه  ) در دورة قاجار  (حرم يزدي فرهنگ خداپرستي سروده م   
  .ها هستند سوكچامه

فـرق مرثيـه بـا    . شعر دربارة شهادت و مظلوميت اولياي دين و مذهب است : مرثيه
هاي منظوم اين است كه شاعر در اين نوع اشـعار كمتـر بـه شـرح جزئيـات          مقتل

انگيز و جانـسوز   ايع غمتر كردن وق تر و نمايان حوادث تاريخي و بيشتر به برجسته   
پردازد تا احساسات خواننـدگان   حادثه با استفاده از كلمات احساسي و عاطفي مي      
هاي محتشم كاشاني،  مانند مرثيه. يا شنوندگان را در سوك مرگ شهيدان برانگيزاند

هـاي نمايـشي    ها جنبـه  هاي اين مرثيه  صباحي بيدگلي و وصال شيرازي از ويژگي      
  .آنهاست
نمايشي كـه توسـط شـاعران و مـداحان       هاي نيمه   اين گروه از منظومه   : گويي  واقعه
در . گو در دوره صفوي سروده شدند، تركيبي از مقتل منظـوم و مرثيـه بودنـد     ساده
سرايد و بعد يكي از وقايع كربال يا واقعة ديگري  اي مي گويي شاعر ابتدا مرثيه واقعه

 11قرن (مجرم شاملو. كند ت مي را از قول وي رواي    ) ص(از مصائب خاندان پيامبر   
ترين و مشهورترين سرايندگان اين نوع  از قديم) ق. ه12قرن (و مقبل اصفهاني) ق.ه

  .اند گون بوده هاي تعزيه مثنوي و مرثيه
  
  هاي مذهبي حماسه. 3

نامه و حملة حيدري بيشتر تأثيري فرعي بر تعزيـه   اين كتب حماسي مانند خاوران   
هـاي پيـامبر و    هـاي حماسـي دربـارة جنـگ       اين منظومه . يماند تا تأثير مستق     داشته
سازان از  تعزيه. باشند هاي حضرت علي مي هاي مربوطب به جنگ و دالوري داستان

هاي تاريخي و حماسي درباره حوادث كربال در قرون  اين منابع براي ساختن تعزيه
 حيدري در نامه و حملة ها بيش از خاوران اين منظومه.  هجري سروده شد11 و 10

  .اند ها مؤثر بوده ساخت و پرداخت تعزيه
  



 ٩٠

  
  

  زبان نمايشي تعزيه
بيشتر شعرهاي تعزيه از لحاظ زبان و بيان ساده و روشن و . زبان تعزيه شعر است  

كـار مـي رونـد     هايي كه در آن به واژه. اند اي درخور فهم عامه    تكلف و تا اندازه     بي
با اين كه . ان گفتاري و كلمات ادبي هستندغالباً تركيبي از لغات رايج و معمول زب

طور كلي تركيبي از كلمات سادة عاميانه و ادبـي اسـت، امـا       زبان شعري تعزيه، به   
ها در ساخت و تركيب كالم و شيوة بيان به قـدرت   كارگيري اين واژه   انتخاب و به  

 از همين روست كه برخي از. ساز و سبك و شيوة او بستگي دارد طبع شاعر تعزيه  
اشعار تعزيه ساده و روان و يا نغز و لطيف، و بعضي شيوا و بلند و فصيح و گاهي     

  .اند و مصنوع و بسياري از آنها هم سست و حتي عوامانه و پست
هدف اصلي شاعر تعزيه، بيان خصوصيات و حاالت و حركات نمايشي شخصيت    

 كالم هـدف و  زيبايي و شيوايي. هاست و صحنه  تعزيه يا توصيف و تصوير وقايع     
  .قصد شاعر تعزيه نيست

خوان بيش از سـخن او   چون تماشاگر تعزيه، به موسيقي و حركات نمايشي تعزيه      
رو به فرض اين كه ضعف و سستي يا نارسايي در كـالم شـعر         توجه دارد، از اين   

  .باشد، چندان نمودي ندارد
هاي سني  از گروهسواد و  سواد و يا كم اشاگران تعزيه از مردم عادي و بي      بيشتر تم 

چنـان   بايـست آن  رو زبان تعزيه مـي  مختلف، پير و جوان و خردسال بودند، از اين     
كـه   اشعار فصيح و ادبي، گذشته از آن. ساده باشد كه همة تماشاگران آن را بفهمند     

آمد، درخور فهم و ذوق اغلب تماشاگران تعزيه هم نبود و  به كار نمايش تعزيه نمي
نكته مهم دربارة شعر نمايشي براي . ته را به تجربه دريافته بودندسازان اين نك تعزيه
خواست شعر  آن است كه اگر شاعر تعزيه مي ) دننه شعر نمايشي براي خوان    (اجرا

، يا قواعد و ضوابط دستوري و ادبي زبان را دقيقاً رعايت كند، ممكن دخوب بگوي
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. كم ضعيف شود  دستبود جنبة نمايشي آن كه هدف اصلي است از ميان برود، يا       
كرد كـه شـاعر در    هاي نمايشي و اجرايي شعر ايجاب مي رو، تأكيد بر جنبه     از اين 

  .برخي موارد از كاربرد قواعد دستوري و رعايت مالحظات ادبي چشم بپوشد
  هاي زبان تعزيه ويژگي

هاي مختلف اجتماعي تقريباً بـا هـم يكـسان و هماننـد           زبان گروه : همانندي زبان 
سـعد،   گويند كـه ابـن   گونه سخن مي ت و ياران امام همانيه امام و اهل بي   شب. است

يعني . يزيد، قاصد، غالم، فرنگي، يهودي، مسيحي، بازاري، دهقان و اصناف ديگر       
تفاوت زباني ميان افراد . كنند ادبي استفاده مي همه از زبان و گفتار سادة ادبي و نيمه 

و  الم و گاهي طـرز و شـيوة بيـان اسـت    ها بيشتر در آهنگ و موسيقي ك    اين گروه 
  .خوان بستگي دارد كيفيت آن به هنر تعزيه

طـوركلي سـاده و    شيوة سخن و بيان گفتار در بيشتر اشعار تعزيه بـه  : سادگي زبان 
كار  ها و لغات مهجور و مشكل ادبي در اشعار كمتر به روشن است، يعني اوالً، واژه

تعاره، كنايه، تشبيه، مجاز، اقسام صناعات بديعي و اند، ثانياً، شاعران تعزيه از اس رفته
  .اند شعري، كه مختص اديبان و اهل فضل است، كمتر استفاده كرده

  تحوالت ادبي و نمايشي اشعار تعزيه
بر وارد شدن واژگان و كلمات ادبي و اداري و    شاه به بعد، عالوه     از دوره ناصرالدن  

هـاي تهـران و تكيـه دولـت       نـسخه خصوص در اشعار درباري در اشعار تعزيه، به   
  .  داد هاي گوناگون شعر و ادب تعزيه روي تحوالتي نيز در زمينه
  كوتاه شدن گفتگوها

هـا و چـه در    خـواني  ها و تك وگو چه در خطابه هاي قديم، گفتار و گفت در نسخه 
مكالمات دو نفري، عموماً طوالني و يكنواخت بود و معموالً موجـب خـستگي و        

مكالمات غالباً در چند بند يا قطعه تنظيم شده بودند . شد ران تعزيه ميمالل تماشاگ
كم چهار يا پنج بيت و گاهي به بيست بيت يا بيشتر  و شمار ابيات هر بند نيز دست

هـا صـورت    هـا در اشـعار نـسخه     از دورة ناصري به بعد، اين دگرگوني      . رسيد  مي
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دوم، . طعة كوتاه تنظيم شدوگوها فقط در دو سه ق    نخست، گفتارها و گفت   . گرفت
مـصراعي درآمـد،    بيتـي و حتـي تـك    صورت دو بيتي و تـك      مكالمات دو نفري به   

هاي نسبتاً بلند و  سوم، قطعه. مصراعي شد ها بيشتر تك  خصوص سؤال و جواب     به
هـا   خـواني  ها و تـك   بيت بيشتر به زبان حال25 يا 20 بيت تا   5 يا   4طوالني، مثالً   

  .اختصاص يافتند
   يا چهار نفريهوگوهاي س گفت

هاي قديم، گفتگوها معموالً ميان دو شخصيت تعزيه صورت مي گرفت، و  در تعزيه
يكي از . شد ، هم سخني با شخصيت ديگر آغاز ميوگو پس از پايان يافتن آن گفت
اين شيوه . وگوهاي سه چهار نفري بود سازان متأخر گفت ابداعات و ابتكارات تعزيه

رفت،  س بزم و رايزني اشقيا و بحث و مناظره ميان آنان به كار ميكه بيشتر در مجال
وگوي زيـر در   مثالً گفت. گرفت مصراعي صورت مي بيتي يا تك    غالباً با اشعار تك   

  :تعزيه شهادت حضرت عباس
  نظر الجوشن از اين جنگ بكن صرف شمر ذي: سعد ابن

  سعد بترس از داور گوش كن گفتة بن: سنان
  كن اي شمر لعين واهمه از پيغمبرب: بن طفيل حكيم
  س حسين از خنجرأمن كنم تشنه جدا ر: شمر

  )مشاورة سران لشكر، يا چهار سردار در تعزيه شهادت حضرت عباس(
  تنوع مضامين

هايي از متأخران، كه با همان سـبك و شـيوه      هاي قديم تعزيه و نسخه      عيب نسخه 
كرار وزن و بحر و امثال آن نبود، اند، تنها در طوالني بودن مكالمات و ت ساخته شده

مثالً در نسخة شهادت امام، شبيه امـام بـا   . شدند ها نيز غالباً تكرار مي بلكه مضمون 
كند،  وگو مي  بيت، گفت11 تا 3 بار، در قطعاتي مركب از 13 يا 12) يا رقيه(سكينه 

ها سخن از تشنگي و ظلـم و   در همة قطعه. كه مضمون آنها كم و بيش يكي است      
ستم اشقيا و شكايت و گله و آه و ناله از طبيعـت و فلـك و روزگـار و ماننـد آن          



 ٩٣

ليكن، در نسخة شهادت امام، منسوب به تكيه دولت تهران، امام فقـط يكـي      . است
مـصراعي   صـورت تـك   وگو به اين گفت. وگو مي كند دو بار با رقيه يا سكينه گفت  

  :مثالً. تاست و مضمون هر بيت يا مصرع آن با هم متفاوت اس
  پدر رفتي مرا اخر يتيم و دربدر كردي: رقيه
  ها اي آسمان بر پادشاه بحر و بر كردي چه: امام
  به دامان كه بنشينم كه باشم همچو طفالنش: رقيه
  ات زينب، نشاند روي دامانش ستم كش عمه: امام
  بندد  بعد از تو ما را شمر بي تقصير ميپدر: رقيه
  بندد  به يك زنجير ميتو را و خواهرانت را: امام
  پدر جان مطلبي دارم مرخص كن به عرض آرم: رقيه
  ...بگو مطلب، مكن گريه، رقيه دختر زارم : امام

  ها و بحرها فراواني و تنوع وزن
هاي قديم، بيشتر شعرها در بحر مجتث، رمل، مضارع و دو سه بحـر        نامه  در تعزيه 

د، شاعران تعزيه نه تنها در انواع از دوره ناصري به بع   . متداول و معمول ديگر بود    
شـعر سـاختند، بلكـه از اوزان بحـور نـادر و      )  بحر20در حدود  (بحرهاي متداول 

  .اند كار رفته است، استفاده كرده نامتداول نيز كه در شعر رسمي كمتر به
  ها و انواع شعر تحول در قالب

ر شكل يا قالب قطعـة  هاي قديم، بيشتر اشعار از نوع مثنوي و غالباً د نامه  در تعزيه 
توان فراواني اشعار مثنوي در هر نسخه را يكـي از   كه مي طوري اند، به دو بيتي بوده  

سازان دورة ناصري و پـس از   زيهتع. هاي قدمت آن نسخ دانست      ها و نشانه    ويژگي
هاي ديگر شعر، البته به تناسب و درخور شعر نمايشي، اسـتفاده      تنها از قالب     نه آن

  ...وجود آوردند  اي نيز به ها و اشكال تازه قالبكردند، بلكه 
  ؤال و جواب با كلمات و عباراتسصورت  وگو به گفت
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صورت سوال و جواب با عبارات و  وگو به   از جمله تحوالت ادبي اين دوره، گفت      
  .هاي كوتاه در قالب قطعه و اشعار عروضي بوده است كلمات ويا جمله

  
  كالم و گفتار در تعزيه

  :هاي زير تقسيم كرد الم تعزيه از لحاظ نوع و شيوة بيان مي توان به گونهگفتارو ك
  گويي خواني يا تك تك) الف
تنهـايي   خـوان بـه   ن اسـت كـه شـبيه   خواني گفتاري خطابي با خود يا با ديگرا         تك
  .خواني چند قسم دارد تك. خواند و انتظار پاسخ نيز ندارد مي
خوانان نقش اصـلي   خوان و مظلوم  امامخوان،هايي كه پيامبر    در تعزيه : مناجات .1

شود كه اصطالحاً آن را مناجات  را دارند، تعزيه معموالً با نوعي اشعار آغاز مي
ها، راز و نياز با خداوند يا شكايت و گله از روزگار و  زمينة مناجات . نامند مي

  .هاست و مانند اين) ساز بسته به ديد و شناخت تعزيه(منافقان و كفار
خطابه در تعزيه معنا و مفهـوم وسـيعي دارد كـه شـامل مناجـات نيـز        : خطابه .2

هـا نيـز تـا حـدي      وگوها و مكالمه مضمون يا مفهوم بسياري از گفت . شود  مي
 .جنبة خطايي و كلي دارد

جنگ با هنگام حمله و  خوانان به   گفتاري است حماسي كه مظلوم    : خواني  رجز .3
 .كنند اشقيا بيان مي

كـه   خوانـان  واني مظلـوم خـ  حماسي در مقابل رجز   گفتاري است : مبارزخواني .4
خوانان و اشقيا در آغاز تعزيه بـراي پيكـارجويي بـا لحنـي خـشن و               مخالف
 قبـل از مناجـات امـام و اوليـا     اين نوع گفتار را معمـوالً  . خوانند  وار مي   اشتلم
 .خوانند مي

خـوان در گفتـار    خواني اسـت كـه شـبيه    يك نوع ديگر تك: وگو با خود  گفت .5
 .گويد ي اشاره به خود دارد، يا به تنهايي در صحنه سخن ميخطاي
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حـال   خوانـان زبـان   خواني ميان مظلوم ترين و مشهورترين تك    جيرا: زبان حال  .6
كند و عواطـف و   وگو مي خوانان با خود گفت خواني، مظلوم  در اين تك  . است

 .احساسات و اميد و آرزوي خود را بيان مي دارد

خـوان بـا اشـيا و حيوانـات سـخن        گاهي تعزيـه  :ناتوگو با اشيا و حيوا      گفت .7
 .دانند گو را نوعي زبان حال مي و البته اين نوع گفت. گويد مي

وگو ميان دو يا چند شخصيت تعزيـه از   گفت:وگو ميان دو يا چند تن      يا گفت ) ب
وگوي دو نفري چند گونه  گفت. ترين اقسام گفتارهاي تعزيه است ترين و مهم رايج
  .است

هاي مختلف تعزيه كه بخش   دو ميان شخصيت   وگوي دوبه   گفت: ره عادي محاو. 1
  .اعظم اشعار تعزيه را دربرمي گيرد

صورت مناظره و مفـاخره انجـام    هدو ب وگوي دو به گاهي گفت : مناظره و مفاخره  . 2
خوانان با اشقيا رايج است و هـم ميـان    وگو هم ميان مظلوم اين طرز گفت . گيرد مي

  .اشقيا با خود
گيـردو   شيوة سؤال و جواب انجام مي دو گاهي به وگو دوبه گفت:  سؤال و جواب .3

  :مثالًٌ. مصراعي است وگو اغلب در قالب تك اين طرز گفت
  بگو در كوفه چه شد حال مسلم؟: امام

  بدان برگشته شد اقبال مسلم: قاصد
  مگر كوفي تنش در خون كشيدند؟: امام

  سرپاكش ز ملك تن بريدند: قاصد
 موضـوع واحـد كـه در آن     ره يـك  وگويي است دربا    گفت: المه چند نفري  مك) ب

نحـوي كـه سـخن     چند تن سخناني را به تناوب با هم ردوبدل مي كنند، بـه   واحد
وگوها كه غالباً به مجالس مشاوره  گونه گفت اين. هريك مكمل سخن ديگري است

اصري و پـس از  سازان دورة ن و رايزني اختصاص دارد، بي گمان از ابداعات تعزيه 
  .آن است
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اي  گاهي در تعزيه دو يا چند تن اشعار و نوحه و ترانه     : واني يا همسرايي  ن  هم) پ
خواني يا پيـشخواني   توان به دو گونه باهم اين نوع گفتار را مي. خوانند را با هم مي 
  .تقسيم كرد

 كـه  ت اسـ يا خوانان نوحة اول تعزيه، نوحه يـا ترانـه   يا به گفته تعزيه  : نيواخ پيش
خوانـدن  . خواننـد  غاز تعزيه ميجمعي، اندكي قبل از آ صورت دسته خوانان به  تعزيه
 يا دو سه تن از اين صورت است، كه نخست اشعار نوحه را يك ها به ي  خوان  پيش
خوانان اعم از اوليا و اشقيا با هم اشعار را واگويي  ، بعد تعزيهخوانند ها مي خوان  بچه

خوانان بر شكوه و جـالل   آميختن آوازهاي زير و بم تعزيه   درهم  . كنند ر مي و تكرا 
بـه  . كنند افزايد و ذهن تماشاگران را براي مشاهدة مجلس تعزيه آماده مي  تعزيه مي 

 گرفته مخوانان از اما خواني به طور ضمني نشان مي دهد كه تعزيه      عالوه اين نوحه  
ز هماننـد ديگـران در   سعد، شبيه و بازيگري بيش نيـستند و آنـان نيـ    تا شمر و ابن 

  .مصيبت امام و غم و اندوه مردم شريكند
خواند  آيد و دعا مي گردان به صحنه مي در آغاز هر تعزيه، تعزيه: حديث كردن ) ت

دهند و به اين ترتيب شروع تعزيه را    و توضيح مختصري دربارة تعزيه مي      و شرح 
كردن يا به اصـطالح    شروح و توضيح همراه با دعاخواني را حديث. كنند اعالم مي 
  .تعزيه مي نامند» پيشگفتار«امروزي 

هـاي   ها و تعزيه برخي از نسخه ها نبود، اما در حديث كردن جزو متن اصلي تعزيه    
خواني داشت  ن نيز عنوان پيشآگردان قطعه شعري را كه  قديم شاعر تعزيه يا تعزيه

گـردان   افزود و تعزيه ن آمده بود، بر ديباچه و مقدمه نسخه ميآو خالصه واقعه در     
  .خواند جاي حديث كردن مي آواز، بهآن را به صورت خطابة بدون آهنگ و 

  دعاي پايان مجلس يا گفتار پاياني) ث
گردان  شد، تعزيه هايي كه در تكاياي عمومي خوانده مي هاي ساده و تعزيه در تعزيه

ا دعـاي پايـان   اين لعـن كـردن ر  . كرد لعن ميپس از ختم تعزيه، معموالً اشقيا را        
  .اند اميدهنگفتار  اصطالح امروزي گفتار پاياني و پسمجلس يا به 
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  موسيقي در تعزيه
هاي قديمي از شعر و موسيقي بهرة فراوانـي بـرده    مانند بسياري از نمايش   تعزيه به 

  .رود شمار مي موسيقي در تعزيه نقش مهمي داشته و از عناصر حياتي آن به. است
رو در ايـن   از ايـن . دهنـد  ش مهم موسيقايي تعزيه را تشكيل مي از و ساز دو بخ    وآ

  .دهيم قسمت موسيقي آوازي و موسيقي سازي تعزيه را مورد بررسي قرار مي
  موسيقي آوازي و گفتاري

كند كه موسيقي تعزيـه از نـوع      اشاره مي » موسيقي ايراني « مقالة   ابوالحسن صبا در  
طور  توان گفت كه به ل موسيقي تعزيه ميربارة روند تحود. بوده است » اپراتراژيك«

هاي اوليه بيشتر بـه آوازهـاي    موسيقي آوازي در تعزيه. تدريجي تكامل يافته است   
ها شباهت داشته و تنوع چنداني در آن مشاهده  ها و نقالي ها و روضه انگيز مرثيه  غم
زي تعزيه ويژه از دوره ناصري موسيقي آوا شد اما به تدريج از دوره قاجاريه به نمي

هـاي   ها و گوشه ها و آهنگ هايي در مقام  گيري يافت و نغمه     تنوع و وسعت چشم   
در دورة ناصري هم در موسيقي اوازي و گفتاري و هم در . مختلفي در آن باب شد

در ايـن دوره مـديران و   . موسيقي سـازي تعزيـه تنـوع و تحـول فراوانـي رخ داد          
 تناسب و ارتباط با هر واقعه و هر نقـش  ها و آوازها را در گردانندگان تعزيه آهنگ  

خوانان  جنبة توصيفي در موسيقي تعزيه نسبتاً قوي است و تعزيه«. كردند استفاده مي
براي بيان حاالت و تجسم وقايع از موسيقي منصوري، افشاري، بيداد، دشتي، طَرْز 

 آوازها و ها هريك از اين آورند، ليكن در تعزيه انگيز و حزن طور كلي غم و حزين به
كـار   انگيز را در وصف و تجسم حاالتي خاص از حزن و انـدوه بـه       هاي غم   آهنگ
  .»اند برده مي
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توانـستند اشـعار خـود را بـه آواز بخواننـد هـر        خوانان نمـي  گونه كه مخالف   همان
نـوع اواز بـه نقـشي كـه     . توانست هـر نـوع آوازي را بخوانـد         خوان نيز نمي    تعزيه
عنـوان مثـال مـاهور و راسـت پـنج گـاه        بـه . وابسته بودخوان برعهده داشت   تعزيه
خوانـان   خوانـان و بچـه    برين زن بنا. دهندة صالبت، مردانگي، و دالوري است       نشان
  .ها اواز بخوانند توانستند در اين دستگاه نمي

خـوان   وازي تعزيه با نوع واقعه و مـضمون گفتـار تعزيـه       آاز سوي ديگر موسيقي     
كـه شـمر بـه     مثالً، در تعزية شهادت عباس، هنگامي«. ارتباط و تناسب داشته است 

خواند و يا  آمد و با فرياد و خطاب خود آن حضرت را فرامي پشت خيمة عباس مي
گاه يا ماهور و گاهي  كند، شبيه عباس اشعاري را در راست پنج از خواب بيدار مي  

  .»خواند در چهارگاه مي
 و توانمند به اميد كسب شهرت صدا در دورة ناصري بسياري از خوانندگان خوش      

ديدنـد و در تكيـة    آمدند و زيرنظر اساتيد موسيقي تعزيه آمـوزش مـي   به تهران مي  
همچنـين  . شـدند  كـار مـي   ران مشغول  بهههاي مهم و مشهور ت دولت و ديگر تكيه  

اصـفهان از نظـر   . برخي از شهرهاي ايران مانند تفرش، كاشـان، قـزوين، طالقـان           
خـواني و آواز تعزيـه و رعايـت     آموزش تعزيه . اند  ر پربار بوده  موسيقي تعزيه بسيا  

هاي موسيقي ايراني  ها و نغمه ضوابط و معيارهاي آن، ضمن حفظ بسياري از گوشه
  .بر وسعت و تنوع آن افزود

موسيقي آوازي يـا گفتـاري تعزيـه مخـتص اولياخوانـان و فرشـتگان و جنيـان و             
 ناشقيا و مخـالف خوانـا  .  فرهنگي بودحال، مانند خطيب و قاصد و  اشخاص ميانه 

ها و آوازهـا   ماية آهنگ. خوانند نگ و آواز و با فرياد و اشتلم مي   اشعار را بدون آه   
خوان نشان دهد، و  بايست تعزيه متناسب با شخصيت تعزيه و كيفيت حاالتي كه مي

  .»شد نوع و چگونگي واقعه تعيين مي
يا آهنگ و آواز خاص را ) دستگاه(مقام تنها يك انخوان در يك مجلس تعزيه، تعزيه

مثالً، در تعزية . كردند تلف استفاده ميهاي مخ ها و آهنگ خواندند، بلكه از مقام نمي
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هـاي   هـا و گوشـه   اكبر و شـهادت مـسلم از اهنـگ        شهادت عباس يا شهادت علي    
  كردند گاه و بيات ترك استفاده مي مختلفي مانند ماهور، شور، چهارگاه، سه

خواندند كـه   هايي را مي ورزيده و استاد، گوشهخوانان    بسياري از تعزيه   در گذشته 
  .ندشو امروزه بسياري از آنها يا فراموش شده اند يا كمتر با اواز خوانده مي

معمـوالً   . توجـه اسـت   جنبة نمايشي و توصيفي موسيقي گفتـاري در تعزيـه قابـل            
. خواندنـد  يش و حركت مـي ت آواز و در حال نمان اشعار خود را با حالواخ  تعزيه
عيت نمايش اشعار را تنـد و يـا   خوانان متناسب با حركت و موق     اساس تعزيه   براين
از انجا كه شعر تعزيه يك . دادند آهنگ و فشار و امتداد كلمات را تغيير مي      و   كند

خوانان در حاالت مختلف نمايشي، كلمـات شـعر را بـا     شعر نمايشي است، تعزيه  
  .كردند ي ادا ميهاي خاص لحن و آهنگ

اند، طبعاً هر مجلس تعزيـه موسـيقي    ها متفاوت هاي تعزيه   چون وقايع و شخصيت   
  .خاص خود را دارد

، يـا در  »كـار عمـل  «جمعي و در  ها با اواز دسته ني تعزيه معموالً نوحه واخ در پيش 
  .شوند يكي دو گوشه از دستگاه معيني خوانده مي

هـاي   از بيات ترك و گاهي در برخي از گوشهجات آغاز تعزيه را معموالً در آو    نام
  .خواندند نوا يا حزين و حجاز مي
. خواندنـد  ي خود را غالباً در درامد نـوا مـي  ها ها و فرمان امام و اولياخوانان خطاب 

هاي حدي، پهلوي و رجز خوانده  خواني بيشتر در بحر متقارب و در گوشه حماسه
  .شدند مي
. خواندنـد  هاي همـايون مـي   ور و ابوعطا و گوشهش هاي خوانان بيشتر در گوشه   زن
  .خواندند  اشعار خود را با حالت ضربي ميخوانان غاالً بچه
هاي   اشعار را در گوشههنگام وداع و خداحافظي با يكديگر، معموالً خوانان به  هشبي
  .خواندند مي و گيلكي انگيز غم
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لـب از ااز افـشاري و   خوانـان اغ  گ شهيدان، شبيههنگام فراق و سوكواري در مر    به
  .كردند منصوري استفاده مي

هاي عراق، حصار، قطار و  ها و گوشه ه يجبرئيل و فرشتگان و جنيان معموالً در ما 
  .خواندند نهيب و يا نهف مي

ها يكسان  خوانند، تقريباً در همه جا و همة تعزيه هاي فرنگي مي هايي كه شبيه آهنگ
نـه  (ها عبارت بودند از مسيح، رهاب  ين گوشه طوركلي، ا   به. و بر يك منوال بودند    

  .، ناقوس و گاهي بوسيلك و خجسته)رهاوي
  .كردند مردگان و ارواح، كلمات اشعار را كند و آرام و ممتد و كشيده ادا مي

  موسيقي سازي
خـواني   موسيقي سازي تعزيه برخالف موسيقي آوازي آن، در طـول تـاريخ تعزيـه     

ي تعزيه محدود و منحصر به چند سـاز بـادي و   سازها. تحول چنداني نيافته است  
تـوان تـا حـدي از عيـوب و      كوبي بود اگر چه تحول اندك موسيقي سازي را مي       

تـدريج از   شمار آورد، ليكن در روند پيشرفت و تكامل تعزيـه بـه         نقايص تعزيه به  
 و حالت اجرايي و نمايشي آن  حالت ابتدايي و موسيقايي تعزيه كم شد و به جنبه       

  .گشت ه ميافزود
شـود و   از جفـت نمـي   جز در موارد محدود و خاصي، بـا ا       موسيقي سازي تعزيه،  

كننده دارد و اگر با  ها نقش تقويت خواني اصوالً، موسيقي در تعزيه. كند  سازش نمي 
شود، بيشتر براي ان اسـت كـه شـنوندگان و تماشـاگران تعزيـه           آوازها جفت نمي  

 بـه درسـتي دريابنـد و در نقـش و حـاالت و      خوانـان را   بتوانند كالم و بيان تعزيه    
اي بـا مايـة    در بسياري از موارد موسيقي سازي تا اندازه     . حركات آنان تعمق كنند   

  .شود صدا و هماهنگ مي نان همواخ واز تعزيهآ
 موسـيقي اعـالم و   1: توان به چند گونـه تقـسيم كـرد      موسيقي سازي تعزيه را مي    

  .موسيقي صحنه. 3فاتي؛ موسيقي مقدماتي و تشري. 2فراخواني؛ 
  موسيقي اعالم و فراخواني
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در بسياري از شهرها و روستاهاي ايران، براي آگاه كـردن مـردم محـل از برپـايي        
خواني بـه   خواني، شيپورچي و طبال تعزيه چند ساعت پيش از تعزيه   مجلس تعزيه 

ل، گاهي رفتند و با شيپور و طب پشت بام تكيه، يا بام مساجد و يا در ميدان محل مي
هاي  هنگآاين قطعه ها بيشتر از . نواختند هاي خاصي را مي هم با دهل و كرنا، قطعه

حالـت جنــگ و سـتيز و اشــوب را   . درهـم و ناهماهنـگ حماســي مهـيج بودنــد   
  .رساندند مي

  موسيقي مقدماتي و تشريفاتي
ل در فاصلة نواختن شيپور اعالم و فراخواني تعزيه تا شروع تعزيه، شيپورچي و طبا

هـاي اعـالم و    ها برخالف آهنگ  ماية اين آهنگ  . نواختند  هاي مختلفي را مي     آهنگ
هـاي   اي معين و مشخص بود و معموالً برخـي از گوشـه   فراخواني تعزيه، تا اندازه 

 در حـدود آگـاهي و   -البته آرام و آهسته و با صداي پايين– اها ر ها و دستگاه    مقام
 ساده را ي كه سازهاي اروپايي جاي شيپورهاياز زمان. نواختند موسيقيداني خود مي

در موسـيقي مقـدماتي و تـشريفاتي    . ها تنوع پديد آمـد  گرفت، در اين گونه آهنگ 
تعزيه نيز طبل همچنان نقش القايي و كمكي داشت و حالت آرامش و انتظار براي        

  .آورد تماشاگران پديد مي
  موسيقي صحنه

، نوازنـدگان  خوانـان  و گفتـار تعزيـه   تاردر جريان تعزيه به تناسب نوع وقايع و رف    
اي توصيفي بودند  ها تا اندازه برخي از اين آهنگ   . نواختند هاي خاصي را مي     آهنگ
خوانـان را   صورتي كلي و اجمالي وضع و حالت واقعه، صحنة تعزيه و تعزيـه        و به 
كـار   هـا بـه   يعني ديگر در فواصل گفتگوها و تغييـر و تقطيـع صـحنه   . نماياندند  مي
از . كردنـد  رفتند، و حالت سكون و آرامش، و يا هيجان را به تماشاگران القا مي    مي
رو، شايد بتوان موسيقي صحنه را با اقسامي چون توصيفي، القـايي و تقطيعـي           اين

  .تقسيم كرد
  هاي موسيقي تعزيهساز



 ١٠٢

سـازهاي  . سازهاي موسيقي در تعزيه منحصر به سـازهاي بـادي و كـوبي بودنـد          
هي و حتي برخي از سازهاي كوبي مانند دف و دايره و دايره زنگي دار يا ز   ه  ترش

سازهاي . رفتند كار نمي ها به خواني سبب ممنوعيت شرعي و مذهبي در تعزيه نيز به 
شيپور، كرنا يا كرناي، سرنا يـا سـرناي و سـازهاي بـادي       : بادي سنتي عبارتند از   

زهاي كوبي مانند طبل، دهل، ني و سا دار، بوگل و قره فرنگي مانند ترومپت پيستون   
  .سنج و نقاره

  
  لباس و پوشاك

اهميت . خواني از اهميت و جايگاه بااليي برخوردار است يهزلباس و پوشاك در تع
اهميت و . و جايگاه اين عناصر به نسبت ساير عناصر اگر بيشتر نباشد، كمتر نيست

لباس در تعزيه از . ددگر خواني به كاركرد آنها بازمي ارزش لباس و پوشاك در تعزيه
گردانـان و   يـه زلحاظ شكل، طرح و رنگ تـابع ضـوابط خاصـي اسـت و همـة تع              

خواني  لباسي كه در تعزيه. ل هستندصوخوانان ملزم به رعايت اين ضوابط و ا تعزيه
. هاي معمول ميان مردم ايـران و اعـراب اسـت     كاربرد دارد عموماً تركيبي از لباس     

اي از تاريخ و مـذهب  و    بيانگر دوره،عنوان يك سند لباس و پوشاك از سويي  به 
هاي جاري ميان عامة مـردم اسـت و از    مبتني بر روايات اساطيري و عرف و سنت 

سويي ديگر كاركردي نمادين داشته و در انتخاب رنگ از برخي نمادهاي شناخته      
جـنس و كيفيـت رخـت و لبـاس در     . شده در جامعه تأثير به سزايي گرفته اسـت      

طوريكـه از زمـان    بـه . ها به توانايي مالي و سليقة گردانندگان آن وابسته بـود      هتعزي
هاي دولتي و اشراف و حمايتي  خواني گيري تعزيه ناصرالدين شاه به بعد و با شكل  

قيمـت و فـاخر در    هـاي گـران   كه از تعزيه شد شـاهد اسـتفاده از رخـت ولبـاس           
ميان آنها در اين زمينـه آنقـدر دچـار    گردانان و حا گاه تعزيه. ها هستيم  خواني  تعزيه
خـواني را   گرايي و افراط مي شدند كه حتي ضوابط و معيارهاي سنتي تعزيه    تجمل

ها كـه در تكايـاي عمـومي برگـزار       خواني  اما بسياري از تعزيه   . كردند  رعايت نمي 
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كردنـد و كمتـر دچـار     روي و اعتدال را در زمينه پوشاك رعايت مـي    شد، ميانه   مي
  .گرفتند  و قواعد و ضوابط استفاده از لباس را درنظر ميتجمل شده

  
 لباس اولياخوان

شدند عموماً از عمامة سبز،  خوان ظاهر مي خواناني كه در تعزيه در نقش امام       تعزيه
آنها از لباس . كردند عبا و قباي مشكي، سبز يا عنابي، نعلين زرد و عصا استفاده مي

 براي نشان دادن تأثر و اندوه معنوان مثال شبيه اما به. بردند هاي نمايشي نيز مي    بهره
ويژه در هنگام وداع با نزديكانش، قسمتي از عمامه را در جلوي چشمانش      خود به 

بـست ولـي در    پوشيد و شمشير يا خنجر به كمر نمي  زره نميمشبيه اما . گرفت  مي
  .بست كرد و شمشيري به كمر مي روز عاشورا چكمه به پا مي

و قبا  بن مظاهر تقريباً همان شال  و ياران درجه اول مام مانند حبيب     لباس اصحاب 
و عمامه بود ولي براي آنكه لباس انها از لباس شبيه امام و پيامبران متمـايز باشـد،        

  .كردند هايي به رنگ آبي، زرد و طوسي استفاده مي عموماً از لباس
 قبا و سربندي بـه رنـگ  خوان پسر اگر در گروه اولياخوان بودند شال و     لباس بچه 

  .اشقيا قبا، شال و سربند آنها سرخ يا تيره بود نخوا سبز، آبي يا سفيد بود و بچه
خوان دختري كه در گروه اوليا بودند از پيراهن سياه عربي و روسري سياه و يا  بچه

خوان دختر اشقيا مانند دختر يزيد پيراهن عربي  بچه كردند و لباس سربند استفاده مي
پوشيدند و از روسري و سربندهاي حرير  هاي تيره يا سرخ و يا زرشكي مي گبا رن

  .كردند گلدار استفاده مي
خوانان و جنگجويان موافق مانند حضرت عباس، حضرت علي اكبر، مسلم،  شهادت
ال سفيد يـا سـبز، زره، كالهخـود، ابلـق، چكمـه و       عموالً از قبايي يك   م... حر و     

  .كردند شمشير استفاده مي
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خوانان بود  بن صرد، همانند شهادت  نظير حر، مالك اشتر، سليمانيانيلباس جنگجو
جاي سبز يـا سـفيد، زرد، آبـي، طوسـي و بـه       با اين تفاوت كه رنگ قباي آنان به       

  .هاي ديگر به جز سرخ بود رنگ
  

  لباس اشقيا و مخالف خوانان
شـدند    معاويه ظاهر ميزياد، يزيد و خواناني كه شبيه اميران مخالف مانند ابن   تعزيه

  .پوشيدند رنگ و قبا و جبة سرخ يا تيره مي هاي زرد تيره و شيري معموالً از عمامه
خوانان بوده اما قبا، كالهخود و  مانند شهادت... عبدود و   لباس شمرخوان و عمربن   
  .ابلق آنها به رنگ سرخ بود

كردند و  اده ميلند استفخوانان معموالً از پيراهن بلند و گشاد و سياه و آستين ب         زن
زنان همسر مخالفان اگر از . انداختند  سياه بزرگي را روي سر مي پارچه يا روسري  

گونه لباس مي پوشيد و اگـر از مخالفـان    هواداران اوليا بودند مانند زن شمر همين     
  .پوشيدند اوليا بود پيراهن و روسري سرخ يا زرشكي و تيره مي

ترين نوع لباس فرنگيان  معمول. تر بود وعنقش ها متلباس فرنگيان به نسبت ساير ن    
تنه و شلوار و كاله دو گوش و كت  س فرنگيان نيمانوع ديگر لب. لباس كشيشان بود

. شد از دورة قاجار به بعد معموالً از لباس سياحان فرنگي استفاده مي. و شلوار بود 
پوشيد و دوربيني  ميمثالً در برخي از مجالس تعزيه، شبيه فرنگي لباس سياحان را 

گذاشت، يا چيزي به دسـت   هم به گردن مي انداخت، يا عينك آفتابي بر چشم مي  
  .گرفت مي

رنـگ   رتيوبهي  يا آبي يا ص لباس فرشتگان و حوريان شامل تور نازك و گرد گل         
شـبيه جبرائيـل   . بود كه نشانة پوشيدگي و قداست و روحانيت و لطافت آنهـا بـود   

لباس عزرائيل قبا و نقاب سياه و يـا  . گذاشت مانند بر سر مي    گاهي كاله مدور تاج   
  .رنگ بود سرخ
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هـا و   هاي عاميانه از ديوان قصه لباس ديوان تقريباً برگرفته از تصاوير نقش ونگاره       
نشده  انها از صورتك يا ماسكي خشن، قباي سرداري، پوستي دباغي     . ها بود   افسانه

  .و همراه زنگوله استفاده مي كردندخالدار  به صورت وارونه و با رنگ سياه
درگذشتگان . كردند دار استفاده مي دار و چين هاي زنانة گل جنيان و پريان از پيراهن

و مردگان اگر از انبيان بودند با همان لباس معمولي و اگر از زمره افراد معمولي و        
  .آمدند عادي بودند با كفن هاي سراسر سفيد به صحنه مي

 حيوانات نظير شير از پوست ان و اژدها و تمساح از چرم تيمـاج        دادن  براي نشان 
  .كردند استفاده مي

  
  

  اسباب تعزيه
. اي دارنـد  گوينـد كاركردهـاي ويـژه     مجلس نيز مـي ب تعزيه كه به آن اسبا باسبا

برخي از اين اسباب صرفاً جهت تزئين، برخي ديگر كاركردي نمايـشي و برخـي         
اهم كردن وسايل و اسباب تعزيه، به امكانات مادي فر. ديگر كاركردي نمادين دارند

 برخـي از  ردر دورة قاجـا . برگزاركنندگان آن و ذوق و سليقة آنان بستگي داشـت        
شدند در  هاي دولتي و اعياني همانطور كه در استفاده از لباس دچار تفريط مي گروه

جاي انكه   بهمثالً. روي شدند تهيه امكانات و اسباب تعزيه نيز دچار تجمل و زياده      
جبرئيل را از پشت صحنه وارد نمايند از منجنيـق، سرسـره و قرقـره بـراي پـايين         

  .دكردن آوردن او استفاده مي
توان به شمشير، خنجر، سپر، گرز، تيـر و   از جمله ابزار و اسباب مجالس تعزيه مي 

كمان، نيزه، كالهخود، ابلق، پر، تيرژوش، زره، چكمه، عصا، كنـده و زنجيـر، غـل     
، نردبـان، قنـاره،   )صـندلي، منبـر، تخـت و بارگـاه    0جامعه، حجله، نشيمنگاه اميران 

كجاوه، صندوق، اسب،   ) كمر، عمامه، طاقشال  (، شال )علم، بيرق (صورتك، عالمت 
  .اشاره كرد... شتر و قاطر، فيل، شير و 




