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جایگاه و اهمیف هنر شبیه خوانی در میان هنرهای نمایشی دیرین ایران، 
بسیار واالتر و باالتر از آن اهف که بتوان با یک کتابچه حق مطلب 
را ادا کرد، لیکن با وجود انبوه مقاالت و کتاب های گران بسایی که در 
خصوص تعزیه و تعزیه خوانی نوشته شده، جای یک کتابچة آموزشی، 
آن هم در حد آشنایی با اصول و مبانی تعزیه از منظر نمایشی خالی 
اهف. چراکه کتاب های منتشرشده با موضوع تعزیه یا چنان حجیم 
هستند که از حوصلة کالس و درس خارج اند و یا کلی و غیر کاربردی 

و گاه ویژة یکی از مباحث نظری در قلمرو هنر و شبیه خوانی.
این ضرورت از آنجا ناشی می شود که تقط دانشجویان تئاتر دو یا 
هه واحد درهی به منظور آشنایی با هنر شبیه خوانی می گذرانند، آن هم 

به طریقی که هر معلمی بداند و تشخیص بدهد.
چندی پیش جسف برگزاری دوره های کوتاه مدت آشنایی با تاریخچه 
و اصول مبانی و نظری ـ علمی شبیه خوانی در شسرهتان ها از طرف 
معاونف های آموزشی و پژوهشی حوزة هنری، از نگارنده خواهته شد 
که طرحی آموزشی برای دوازده جلسة دو هاعته ارائه نمایم. بر این 
مبنا و بر حسب تجربة برگزاری کالس های آشنایی با تعزیه در برخی از 
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|16|  آشنایی با مبانی شبیه خوانی

دانشکده های تئاتری، هرتصل هایی ارائه گردید. پس از آن بود که پیشنساد 
نگارش کتابچة آموزشی به میان آمد و حاصل این شد که در پیش رو دارید.

اما از آنجا که نگارنده بیشتر در حوزة نمایش و اجرا تعالیف دارد 
و آشنایی اندک با ادبیات و موهیقی جسف ارائة مطلب کفایف نمی کرد.

و  تعزیه  کتاب  هرتصل های  را  آموزشی  کتابچة  تسیه  مبانی 
تعزیه خوانی زنده یاد عنایف اهلل شسیدی قرار دارد که جامع ترین کتاب 
در حوزة آشنایی با تعزیه محسوب می گردد. اگرچه برخی از کتب و 
مباحث نظری مطرح شده توهط پژوهشگران دیگر حائز اهمیف بوده و 

کامل کنندة نقطه نظرات نویسندة کتاب تعزیه و تعزیه خوانی اهف.
بدین ترتیب در حّد بضاعف و توانایی و شناخف نسبف به گردآوری 
و تدوین مطالب اقدام گردید که بخشی از آن ها حاصل مطالعة آثار 
پژوهشگران در قلمرو هنر شبیه خوانی اهف و برخی دیگر نتیجة مشاهدات 

و تجربة عملی نگارنده در برپایی و اجرای مراهم شبیه خوانی اهف.
الزم به یاد آوری اهف که مباحث نظری و عملی قلمرو و شبیه خوانی 
گسترده تر از کتاب های منتشرشده اهف و برای آشنایی کامل با این 

هنر مطالعة اغلب منابع مورد اهتفاده در این کتاب ضروری اهف.
امید که این کتابچه بتواند مبنای نگارش یک کتاب درهی جامع 

برای درس آشنایی با هنر تعزیه قرار گیرد.
در خاتمه ضمن آرزوی دوام و قوام این هنر اصیل ایرانیـ  اهالمی 
از پژوهشگران ترهیخته و نکته بین انتظار دارد به منظور رتع کاهتی های 
موجود در مطالب این کتاب از ارائة پیشنسادات و نقطه نظرات خود 

برای تکمیل آن دریغ ننمایند.

داودفتحعلیبیگی
اردیبهشت1392
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تعریفتعزیه
»تعزیه در لغف به مفسوم عزاداری اهف، اما اصطالحًا به نوعی از نمایش 
گفته می شود که با اهتفاده از حرکف، موهیقی و آواز و صحنه آرایی به 
نمایش وقایع کربال و حوادث قبل و بعد از آن می پردازد. از آنجا که 
در طول حیات تعزیه، به مضامین و قصصی برخورد می کنیم که با مفسوم 
عزاداری و ذکر مصیبف اولیای دین تاصله دارد، لذا برخی از ادبا و 
تضال عنوان شبیه خوانی را بدان اطالق نمودند که با مفسوم نمایش و 
نمایش دادن هنخیف بیشتری دارد. همچنین برخی از تضال و علمای 
مذهبی با توجه به نمایشی بودن تعزیه و صحنه آرایی آن، اصطالح تعبیه 

را نیز به کار بردند و به اصطالح های شبیه و تشبینه اتزودند.«1

پیدایشوپیشینةتعزیه
مراهم  که  هستند  باور  این  بر  ایران  در  نمایش  تاریخ  نویسندگان 
عزاداری عمومی و رهمی برای امام حسین)ع( از دورة معزالّدوله شروع 
شد. »در دهة محرم این هال )352( معزالّدولة دیلمی به مردم دهتور 

1. تعزیه و تعزیه خوانی، ص 61
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|20|  آشنایی با مبانی شبیه خوانی

داد که برای حسین بن علی، دکان هایشان را ببندند و بازارها را تعطیل 
کنند و خرید و تروش نکنند و نوحه بخوانند و جامه های خشن و هیاه 
بپوشند و زنان موی پریشان و روی هیاه کرده و جامه چاک زده، نوحه 
بخوانند و در شسر بگردند و هیلی به صورت بزنند و مردم چنین کردند«1

هؤال این اهف که آنچه به عنوان مراهم عزاداری در بغداد که 
بخشی از بین النسرین اهف، اتفاق اتتاد، در قالب یک تظاهر عامیانه و 
بی نظم و َنَسق روی داد و عالقه مندان به امام حسین)ع( صرتًا با حضور 
در این مراهم بی آنکه ویژگی خاصی داشته باشد، بر هر و روی زدند و 
گریستند ؟ یا آنکه شکلی از مراهم عزاداری را از دیرباز می شناختند و 
به مناهبف های مختلف آن مراهم را برگزار می کردند و این بار، مراهم 

عزاداری مذکور را به نام و به خاطر امام حسین)ع( برپا نمودند؟
یکی از مراهم دیرینه ای که در ایران پیش از اهالم به قصد عزاداری 
و بزرگداشف هیاوش اهطورة پاکی و پاکدامنی برگزار می شد، آئین 

هوگ هیاوش بود.
مقارن بودن هال اعالم عزاداری برای امام حسین)ع( )352 ه.ق( در 
بغداد به ترمان معزالّدوله دیلمی با دوره ای که نرشخی نویسندة تاریخ 
بخارا در آن می زیسته )286ـ348 ه.ق( مؤید آن اهف که در آن عصر 
و زمان، مردم ایران کاماًل با آئین هوگ هیاوش آشنا بوده اند. ابوبکر 
محمد بن جعفر نرشخی خاطر نشان می کند که »مردمان بخارا را درکشتن 
هیاوش نوحه هاهف، چنان که در همة والیف ها معروف اهف و مطربان 
آن را هرود هاخته اند و می گویند و قواالن آن را گریستن مغان خوانند 
و این هخن زیادت از هه هزار هال اهف«2 به گفتة میرخواند )معاصر 
امیرعلیشیر نوایی و هلطان حسین بایقرا( چون خبر کشته شدن هیاوش 

1. جمشید ملک پور، هیر تحول مضامین شبیه خوانی، انتشارات جساد، 1366، ص 12
2 . تاریخ بخارا، ص 33
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تاش شد »مجموع مردم پالس ها پوشیدند و زنان موی ها باز کردند و 
کاووس و ارکان دولف در آن مصیبف جامه های هیاه در بر کردند و تا 

غایف مردم بدین هنف عمل می کنند.«1
دیوار نگاره ای بازمانده از هده های هفتم و هشتم میالدی در کاخ 
پنجکند )پنج کنف(، »پیکرة نمادین هیاوش را در یک عماری نشان 
می دهد که هوگواران گریان و بر هر و روزنان در پیرامون آن گرد 

آمده اند و آن را بر دوش می کشند.«2
قرابف های صوری بین چگونگی عزاداری مردم بین النسرین برای 
در  که  آنچه  و  دیلمی )352 ه.ق(  معزالّدوله  امام حسین)ع( در زمان 
خصوص آئین هوگ هیاوش گفته شده، مانند حمل عماری، شیون و 
نوحه خوانی و جامة هیاه پوشیدن و... گواه آن اهف که »در ایران پس 
از اهالم عمدة مراهم عزاداری، به ویژه هوگ آئین های غیر رهمی تحف 
تأثیر آئین هوگ هیاوش بوده و آثار آن تا امروز باقی مانده اهف«3

شاهرخ مسکوب ضمن خاطرنشان کردن تأثیر احتمالی هوگ هیاوش 
در عزاداری بر شسادت امام حسین)ع( یادآوری می کند، »آئین هوگواری 
یکی که مظلومانه و ناجوانمردانه کشته شد در عزاداری و ماتم گیری بر 
مرگ دیگری که شجاعانه قیام کرد و به شسادت رهید، قویًا اثر گذاشف«4

احسان یارشاطر نیز پس از بررهی مشابسف هایی بین تراژدی یادگار 
زریران و تعزیه معتقد اهف »نزدیک ترین همانندی با تعزیه را در هنن 
ماقبل اهالمی نه در یادگار زریر، بلکه در تراژدی هیاوش باید یاتف«5

1 . زمینه های اجتماعی تعزیه و تئاتر در ایران، ص 112 به نقل از روضةالصفا جلد 1، بخش 2 
به تصیحیح جمشید کیان، اهاطیر، چاپ 1385، ص 377

2 . نخل گردانی، ص 14
3 . هیاوشان، ص 88

4 . زمینه های اجتماعی تعزیه و تئاتر در ایران، ص 104
5 . تعزیه هنر بومی پیشرو ایران، ص 130
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نویسندة کتاب بنیادهای اهطوره و حماهة ایران بر این باور تأکید 
ایران  بزرگداشف و هوگواری که در  بود و  یاد  دارد که »آئین های 
باهتان، همه هاله برای هیاوش برگزار می شده، شاید پیشینه ای بوده 
باشد برای هوگواری هر هالة ویژة امامان دوم و هوم شیعیان در ایران 

دوران اهالمی«1
همین معنا را وهتا هرخوش کرتیس، صاحب کتاب اهطوره های 

ایرانی به گونه ای دیگر بیان می کند.2
جالل هتاری در کتاب زمینه های اجتماعی تعزیه و تئاتر در ایران 
ضمن بررهی همه جانبة علل پدیدار شدن تعزیه می نویسد: »بی گمان 
تعزیه، با توجه به تاصلة دراز زمانی میان کین هیاوش و مویة مغان از 
یک هو و شبیه هازی و نوحه خوانی اهالمی از هوی دیگر، بازماندة 
مستقیم آئین باهتانی نیسف، اما منکر تأثیر و نفوذ آن آئین کسن در )اهالم 
ایرانی( یعنی تشیع به قول هنری ُکربن نیز نمی توان شد و این اثر گذاری از 
مقولة تأثیرگذاری الگویی باهتانی که در شرق ایران، پیشینه ای بس کسن 
داشته اهف در آئین هوگواری و نوحه هرایی و عزاداری دوران اهالمی 
اهف.«3 از دهته جات عزاداری و شبیه هازی تا پدیدار شدن نقش و 
گفف وگو، خواه در قلمرو آئین هوگ هیاوش و خواه در قلمرو هنر 
شبیه خوانی )تعزیه( بدون شک مراحلی طی شده که آن را بسرام بیضائی 
بدین گونه خاطرنشان کرده اهف: »ابتدا تنسا دهته هایی بوده اند که به کندی 
از برابر تماشاچیان می گذشته اند و با هینه زدن و زنجیر زدن و کوبیدن 
هنج و نظایر آن و حمل نشانه ها و علم هایی که بی شباهف به اتزارهای 
جنگی نبود و نیز هم آوازی و همسرایی در خواندن نوحه، ماجرای کربال 

1 . زمینه های اجتماعی تعزیه و تئاتر در ایران، ص 103
2 . همان، ص 102
3 . همان، ص 106
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را به مردم یادآوری می کردند. در مرحلة بعدی آوازهای دهته جمعی 
کمتر شد و نشانه ها بیشتر، و یکی دو واقعه خوان ماجرای کربال را برای 
تماشاگران نقل می کردند و هنج و طبل و نوحة آن ها را همراهی می کرده 
اهف. چندی بعد به جای نقاالن، شبیه چند تن از شسدا را به مردم نشان 
دادند که با شبیه هازی و لباس های نزدیک به واقعیف می آمدند و مصائب 
خود را شرح می دادند. مرحلة بعدی گفف و شنید شبیه ها بود با هم، و بعد 
پیدایش بازیگران. شاید در آخرین نیم قرن دورة صفویه، تعزیه تحول نسائی 
خود را طی کرد و به آن شکلی که می شناهیم درآمد.«1 از بررهی توالی 
تاریخی گزارش های منتشرشده در خصوص عزاداری ماه محرم نیز در 
قدیم ترین گزارش که توهط ئولیاریوس2 از مراهم ماه محرم اردبیل هال 
1016 ه.ش )1637 م( نوشته شده، به جز هوگواری ها، نوحه ها، حواشی 

و تیغ زنی ها در روز عاشورا، مطلب دیگری به دهف نیامده اهف.3
مراهم  از  خود  گزارش  در  ترانسوی  هیاح  یک  بعد  هال  هی 
از  بعضی  »در  می نویسد:  اصفسان  روز عاشورا هال 1046 شمسی 
آن عماری ها طفل هایی شبیه نعش خوابیده بودند، و آن هایی که دور 

عماری را احاطه کرده بودند، گریه و نوحه و زاری می کردند.«4
از گزارش مذکور چنین برمی آید که در آن تاریخ گذشته از دهته روی 
و نوحه خوانی و... شبیه هازی نیز در دهته جات عزاداری معمول شده بود.

نویسندة کتاب تعزیه و تعزیه خوانی معتقد اهف »تعزیه به احتمال 
نزدیک به یقین از ترکیب و تحول مراهم و هنف ها و نمایش واره هایی چون 
روضه خوانی، نقالی، تضایل خوانی، مناقب خوانی، شبیه هازی در دهته ها 

1 . نمایش در ایران، ص 116
2 . Olearius

3 . نمایش در ایران، ص 116
4 . همان، ص 116
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و نظایر آن پدید آمده اهف.«1 وی برای مراحل تکوین و تحول تعزیه 
هه مرحله به ترتیب 1. دهته های عزاداری 2. کاربرد اهباب نمایشی در 
دهته ها 3. شبیه هازی در دهته ها، قائل اهف، که ناگفته پیداهف مراحل 
یادشده مربوط به دوره و زمانی بوده که نقش پدیدار نگشته و گفف وگو 

میان شبیه خوانان معمول و مرهوم نشده بود.
قابل توجه و تأمل اینکه هنوز جلوه های مختلف مراحل تکوین و 
شکل گیری شبیه خوانی اعم از خواندن زبان حال و شبیه هازی اشقیا و 
اتقیا تا نمایش گوشه هایی از واقعة کربال در قالب حرکف صرف نمایشی 
یا گفف وگو میان شبیه خوانان، امروزه نیز در دل دهته جات گوناگون 
عزاداری روز عاشورا مشاهده می گردد که خود شاهدی اهف بر مدعای 

نحوة تکوین و تبدیل و تکامل شبیه خوانی.

دستهجاتعزاداریامروزونمونههایشکلگیریشبیهخوانی

1.دسته جاتسینه زن
برخی از این گونه دهته جات به منظور عزاداری به دو گروه تقسیم 
می شوند و هر گروه یک بند از نوحه ای را می خوانند و هینه می زنند، 

مانند نوحة ذیل که گروه اول دهته می خواند:
بانعشپسرگفت:فرزندپیمبر
آمدمعلیجان،بادودیدةتر

ایقوتزانویم،نوجواندلجویم
باباعلیاکبر)2(

بند دوم نوحه را گروه دوم دهته می خواند:
فرقنازنینت،خستهتاجبینشد

پهلویتچوگلچاک،ازسنانکینشد
1 . تعزیه و تعزیه خوانی، ص 71
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خفتهایدراینهامون،چونکندحسینتچون
باباعلیاکبر)2(

و بدین ترتیب با تکرار خواندن، به مسیر حرکتی دهته ادامه می دهند. 
در این گونه دهته جات حضور مرثیه خوان، نمود چندانی ندارد، مگر 
در مواقعی خاص که شور حسینی می گیرند و مرثیه خوان جمله ای چند 

ذکر مصیبف می کند.

2. دسته جاتزنجیرزن
در این گونه دهته جات که در طول مسیر دهته روی به آرامی زنجیر 
از  بخشی  که  مشاهده می گردد  دهته  میانة  در  مرثیه خوانی  می زنند، 
حوادث جان گداز کربال یا زبان حال یکی از قسرمانان حادثه را روایف 

می کند و به همع مردمان عزادار می رهاند.

3.دستهرویتوأمباشبیهسازی
به همراه عزاداران برخی از دهته جات تنی چند از اطفال به چشم 
می خورند که هر یک جامی از آب به دهف گرتته، العطش می گویند و 
عزاداران را به یاد اطفال تشنة امام حسین)ع( می اندازند. همین طور اهف 
دهتة عزادارانی که شخص قرمزپوشی شبیه یکی از اشقیا شده و عده ای 
را به اهارت می برد و با آنان همراهی می کند و یا اینکه جوان کفن پوشی 
در حالی که بازوانش قطع شده هوار بر اهب در محاصرة عده ای شمشیر 
و نیزه به دهف واقع شده که شبیسی اهف از یکی از شسدای کربال.

4. دسته جاتیکهشبیه خوانبههمراهدارند
در بعضی از دهته جات عزادار، نه تنسا شبیه هازی می بینیم بلکه بین 
نیز رد و  اشخاص شبیه در طول مسیر حرکف دهته گفف وگوهایی 
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بدل می شود. مثل گفف وگوی کوتاه شبیه شمر و شبیه حضرت عباس1. 
امروزه در بعضی از شسرهتان ها دهته جاتی به راه می اتتند که تنی چند 
از تعزیه خوانان برای اجرای تعزیة گذربه گذر با آنان همراهی می نمایند. 
در این روش از اجرای تعزیه گوشه هایی از تعزیه های مختلف مثل 
گفف وگوی یزید با ترنگی در تعزیة بازار شام یا وداع علی اکبر با ام لیال 
و... انتخاب می شوند که در طول مسیر حرکف دهته بر هر چسارراه ها و 

گذرگاه ها که جمعیف گرد آمده اند، به اجرا درمی آیند.

تعزیهسّیار
هنر شبیه خوانی در طی مراحل مختلف شکل گیری و تکامل در دل 
دهته جات عزاداری به مرحلة تعزیة هیار رهید. »تعزیة هیار شکلی از 
تعزیه خوانی اهف که چند دهتة تعزیه خوان، هر کدام بخشی از خالصة 
وقایع کربال را با هم در ضمن حرکف در نقاط مختلف شسر یا میدان شسر 
)یا بازار( به ترتیب نمایش می دهند. این شکل از تعزیه که در برخی از 
شسرها و شسرک های ایران، مانند اراک، اردبیل، همایون شسر و... رایج 
بوده اهف، ظاهرًا شکل ترکیبی ویژه ای از حرکف دهته های عزاداری و 
آئین های نمایش گونه ای اهف که در آغاز تکوین و پیدایش تعزیه های 
ثابف و میدانی، در اواهط یا اواخر صفویان، در روزهای تاهوعا و 

عاشورا برگزار می شده اهف.«2
شخصیف  نقش  متعدد،  تعزیه خوانان  )دوره(  هیار  تعزیه های  در 
واحدی از تعزیه را بر عسده می داشتند. مثاًل در تعزیه شسادت علی اکبر)ع( 
پنج، شش نفر شبیه علی اکبر می شدند و پنج، شش نفر شبیه امام)ع(. هر 
یک از شبیه خوان ها گوشه یا تقره ای از یک واقعة خاص را به تکرار 

1 . نگارنده در دهته روی های هلطانیه زنجان و قم و اصفسان شاهد این گونه شبیه هازی ها بوده اهف.
2 . تعزیه و تعزیه خوانی، ص 235
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برای تماشاگران مختلف اجرا می کرد. نظر به اینکه این قطعات در دل 
دهته جات عزاداری و در طول مسیر حرکف عزاداران به اجرا درمی آمد. 
شبیه خوانان بیشتر به جنبه های نمایشی و حرکتی توجه و تأکید داشتند.

موضوع این نوع تعزیه ها، بعضًا تعزیة هفتاد و دو تن یعنی خالصة 
وقایع کربال بوده اهف.1

موهیقی تعزیه های هیار، تنوع نغمه ها و آهنگ های تعزیه های ثابف 
را نداشته اهف.

گفف وگو در این گونه تعزیه ها، به وهعف و تفصیل تعزیه های ثابف 
)که کالم از عناصر عمده و اصلی آن شمرده می شود( نبوده اهف.

مخالف خوانان در این تعزیه ها، نقش چندان تعال و مؤثریـ  مانند 
تعزیه های ثابفـ  نداشته اند. تضاد و تقابل که عامل مسم درام اهف، در این 
گونه تعزیه ها به قدرت تعزیه های ثابف نبوده اهف. زمان اجرای این نوع 
تعزیه خوانی ها در دهة اول محرم، به خصوص در روزهای تاهوعا و عاشورا 
بوده و شکوه آن نیز مربوط به مراهم و آئین های مذهبی محرم بوده اهف.

اجرای مضامین و قصص تعزیه های ثابف که به هرگذشف انبیا 
و اولیا و تاریخ اهالم و اهاطیر و... مربوط می شده، در تعزیه های 
هیار که ویژة اجرا در دهة اول ماه محرم می باشند، امکان پذیر نبوده و 
نیسف. تعزیة هیار تکامل یاتتة شبیه هازی های اولیه از وقایع و حوادث 
کربالی هال 61 هجری قمری بوده اهف. لذا نشانگر مرحلة پدیدار 

شدن نقش و گفف وگو در تعزیه بوده اهف.2
تعزیه های ثابف، تکامل یاتتة تعزیه های هیار بوده اند که به مرور از 

1 . در شسر اراک تا زمانی که تعزیه هیار معمول بود هر روز بخشی از واقعه )مثل شسادت مسلم، 
شسادت علی اکبر یا شسادت عباس و...( را در طول دهتة عزاداران برای تماشاگرانی که در 

حجره ها و چسارهوق های بازار تجمع می نمودند ، به تماشا می گذاشتند.
2 . جسف آگاهی بیشتر به صص 241ـ235 کتاب تعزیه و تعزیه خوانی مراجعه کنید.
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مراهم و آئین های مذهبی محرم به ویژه تاهوعا و عاشورا، جدا شده و 
به طور مستقل از آن مراهم در میدان ها، حسینیه ها و تکایا به اجرا 

درمی آمدند.

تعزیه خوانی هایاولیه
عنایف اهلل شسیدی ویژگی های تعزیه خوانی های اولیه را چنین شرح می دهد:

»الف( نخستین تعزیه های محرم تقط در یک یا دو روز )تاهوعا و 
عاشورا( خوانده می شده اند، نه در هراهر دهة محرم. از دورة زندیان 
به تدریج برای هر یک از ده روز محرم یک مجلس تعزیه هاخته شد. 
همچنین در بعضی از ایام مسم هال، به مناهبف هایی مانند شسادت 
حضرت علی)ع(، رحلف پیامبر)ص( و شسادت امام رضا)ع( و امام حسن)ع( 

و... تعزیه می خواندند.
ب( موضوع نخستین تعزیه های روز عاشورا، خالصة وقایع کربال 
و شسادت امام)ع( و هایر شسیدان و اهارت اهل بیف تا رتتن به شام و 
بارگاه یزید بود، یعنی تعزیه ای که بعدها تعزیة هفتاد و دو تن نام گرتف 
و امروز نیز نسخه هایی از آن در میان تعزیه نامه ها دیده می شود. از این 
رو، بر خالف آنچه برخی پنداشته اند، نخستین و قدیمی ترین تعزیه، تعزیة 
شسادت امام)ع( نبوده بلکه، همین مجلس هفتاد و دو تن بوده اهف. تعزیة 

شسادت امام)ع( به صورتی مستقل و مفصل بعدها هاخته شد.
ج( در تعزیه های قدیم اشقیا و شبیه های مخالفان یا اصاًل نقشی 
نداشتند یا نقششان بسیار اندک و محدود بود. این ظاهرًا بدان هبب بود 
که هنوز تعزیه شکل درامی و حتی تراژیک کامل پیدا نکرده بود، شاید هم 
از آن رو بود که تماشاگران مؤمن و متعصب و هاده دل، شبیه شمر و اشقیا 
را اذیف و آزار می کردند، لذا طبعًا کسی داوطلب ایفای چنین نقش هایی 
در تعزیه نمی شد، بعدها، حتی در دوران رواج و رونق تعزیه مخصوصًا در 
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تعزیه های عامیانه، گه گاه مردم با شمرخوانان رتتاری ناخوشایند داشتند.
د( حرکف و عمل در تعزیه های نخستین بسیار اندک و محدود بود 
و تعزیه بیشتر بر آواز و کالم تکیه داشف، و در واقع چیزی همانند 
ُاپراهای مذهبی بود. از این روهف که برخی از محققان اروپایی با 
گزارش های  خواندن  یا  و  تعزیه،  قدیم  متن های  از  تعدادی  مطالعة 
مساتران و جسانگردان اروپایی، تعزیه را با اپرا مقایسه کرده اند. اما 
باید دانسف که تعزیه در طول تقریبًا دو قرن بر یک حال و منوال باقی 
بر  نماند و به تدریج از طول گفف وگوها و مکالمه ها کاهته شد. و 
جنبه های نمایشی و حرکتی آن اتزوده گشف و هرانجام در دورة قاجار 
و اندکی پس از آن با همة عیب و نقص هایش تقریبًا به صورت یک 

نمایش مذهبی نسبتًا جا اتتاده و کامل عیار درآمد.
ه( تعزیه و تعزیه خوانی ظاهرًا در همة شسرها و روهتاهای ایران 
در یک زمان و بر یک منوال رواج نیاتف و از نظر کیفیف و شیوة ارائه 
و اجرا نیز، چنان که اشاره شد، یکسان نبود. در معدودی از شسرها و 
روهتاهای ایران، تعزیه به شکل خاص و نسبتًا قدیمی آن، که اکنون به 
تعزیه های هیار و دوره ای معروف اهف، باقی ماند و در بسیاری دیگر 
از شسرها شکل ثابف تعزیه، یعنی تعزیه های میدانی و مجلسی باب 
شد. روند تحول و دگرگونی های کّمی و کیفی این نوع تعزیه ها نیز، در 
مناطق مختلف ایران متفاوت بود، مثاًل تعزیه در شسرهایی چون شیراز، 
اصفسان، کاشان، تبریز، قزوین، تسران و رشف و چند جای دیگر به علل 
گوناگون اجتماعی، ترهنگی، مذهبی، هیاهی و اقتصادی، رشد و تحول 

و گسترش بیشتری یاتف و از کیفیف بستری برخوردار شد.«1

1 . تعزیه و تعزیه خوانی، ص 75ـ74
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تعزیهدردورهصفویه
نخستین خبرها از مشاهدة تعزیه خوانی را هاالمون، وان گوگ دو تن 
از هیاحان اروپایی »که گویا در زمان هلطنف شاه هلطان حسین 
و نادرشاه به ایران آمده بودند« در هفرنامة خود آورده اند که آن هم 

»نمایش روی ارابه« بوده اهف.1
از تاریخ تحریر قدیمی ترین مجلس تعزیه )غارت خیمه ها( یعنی 
جمادی االخر هال 1136 ه.ق چنین برمی آید که در اواخر دورة صفویه 
و مقارن با هلطنف شاه هلطان حسین، تعزیه و تعزیه خوانی در ایران 
معمول و مرهوم بوده اهف. هراینده تعزیه مذکور )احمد مال محمدعلی 
واعظ خوانساری( متخلص به )تنائی( بوده که بنا بر نوشته کاتب نسخه 

)محمد بن مال میرزا( در تاریخ یادشده در قید حیات نبوده اهف.2

تعزیه خوانیدردورةزندیه
عنایف اهلل شسیدی در کتاب »تعزیه و تعزیه خوانی از آغاز تا پایان دورة 
قاجار در تسران« می نویسد: »تعزیه خوانی در دورة زندیان، بر خالف 
نظر بسیاری از صاحب نظران، در ایران رایج بوده اهف. گذشته از 
وجود تعدادی نسخه تعزیه پراکنده، مربوط به دوره زندیان در نوشته ها 
و مأخذ مختلف تاریخی نیز اشاره هایی به تعزیه خوانی در دوره زندیان 

شده اهف«3
تاریخ  به  نیبور4  کارهتن  مشاهدات  آوردن  آوردن  ضمن  ایشان 
هاموئل  و  خارک  جزیره  در  م(  )1765ـ1766  ه.ق  1179ـ1180 

1 تعزیه و تعزیه خوانی، ص 73
2 جسف اطالع بیشتر به دتتر تعزیه 13 انتشارات نمایش مراجعه کنید.

3 همان، ص 76
4 . Carsten Niebuhr
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