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(تاريخ دريافت 93/10/17 :؛ تاريخ تأييد)93/12/5 :
چكيده
تعزیه آییر شبیههوانی « ،شنلی از ناایش» است ش اهت م شأ تعزیه مساله اساسی پژ،گش یاضر فا
تشنیل می.گد به بیان ف،شرتر ایر پژ،گش .ف پی ش اهت عواملی است که بیانرر چرونری آغاز
تافیخ تعزیه باش د .ف گایر فاسما هرای د «مطالعه کیفی» مساله ممأثر از فگیاهت «.یری ه ش اهمی» میشل
هوکو از زمان یال آغاز شده

 ،تا فسیدن به «نقطه صفر» یع ی زمانی که .یرر نشانی از تعزیه اچه

تعزیهگا مع امحوف چه تعزیه اصط

محوف) نیست ا.امه پیدا کر.ه است برا مطالعه سطح نخست

پژ،گش از «مشاگده» «مصایبه» « ،مطالعه اس ا » .اسمفا.ه شده  ،برا مطالعه الیهگا عایقتر نیز
صرها از «مطالعه اس ا » .بهره گرهمه شده است .ف اجرا ایر پژ،گش از «ناونهگیر گدها د» اسمفا.ه
شده  ،هرای د مطالعه .ف گر مریله تا فسیدن به مریله «اشباع نظر » یا «کفایت مفهومی» تدا،م یاهمه
است نمیجه نهایی پژ،گش موجد ایر نظر است که توانایی ذگر انسان .ف تولید «ایده» اهرابازناایش) .ف
تعامل با محیط زیست اجمااعی انسان ایرانی بیانرر چرونری آغاز تافیخ تعزیه است . ،ف ایر میان
مقولهگایی گاچون با،فگا سرمایهگا ناا.یر اصالت ع ده  ،جذابیت ف،ابط اجمااعی جامعهپذیر
 ،انریزهگا ادمصا.

بسمر تدا،م تعزیه فا وی هرای د «.ف زمانی» اسماراف آن تشنیل .ا.هاند به نظر

میفسد «انریزه»گا نشأ یاهمه از«نیاز»گا هطر  ،اجمااعی زیرساهت مقوال مذکوف گسم د
واژههای كليدی :تعزیه

مع امحوف تعزیه

اصط

محوف شبیه هوانی م شأ

نیاز ،

انریزه هراباز ناایش

________________________________________________________
 1ایر مقاله از پایاننامه کافش اسی افشد با ع وان «مطالعه انسان ش اهمی عوامل پیدایش  ،اسماراف آییر تعزیه» با
فاگ اایی .کمر ج لالدیر فهیعهر اسما. .انشراه تهران اسمخراج شده است

. انشآموهمه کافش اسی افشد علوم اجمااعی؛ گرایش مر.مش اسی از .انشراه آزا .اس می ،اید علوم ،
تحقیقا

asghar.shirmohammadi@yahoo.com

تهران
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مقدمه
تعزیه که با ع وان شبیههوانی گم از آن یا .میشو« .شنلی از ناایش» است اچلنو،سنی
 )9 1366اساس تعزیه مبم ی بر ف،ایت است ف،ایت نه .ف مع ا یدیث  ،هبر بلنه به مثابه
تن ینی محوف که اجرا ایر شنل از ناایش اتعزیه) بر آن مبم ی  ،اسمواف است تعزیه
مجاوعه به گم تاهمها

است از موسیقی س می ایرانی شعر ک سیک ایرانی  ،شبیههوانی

اف،ایت .فگم ت یده تنلای -تجسای) « بازناایی محاصره  ،کشماف صحرا کرب محوف [،
موضوع] اصلی» تعزیه است اچلنو،سنی  )9 1366یمی .ف تعزیهگایی که موضوع اصلی

آن نه به ،ادعه عاشوفا بلنه به ا.اسمانگا درآنی تافیخی  ،مذگبی) ااهسانهگا و اساویر) ،

اآ.ام فسوم و با،فگا) پر.اهمه میشو. .ف ایر گ رام نیز .ف زمانگایی ،یژه  ،هاص با
اسمفا.ه از تن یک «گریز» اصط یا گریز به صحرا کرب میزن د اع اصر

)73 1391

تعزیه شبیه تئاتر است اما «تعزیه تئاتر نیست» ایر گزافه .یدگاه تعزیههوانگایی است که
تعزیه فا گ وز .ف شنل اصیل  ،س می آن .فو میک د  ،به س ت تعزیههوانیا که نسل به
نسل  ،سی ه به سی ه آن فا آموهمهاند پایب دند ایر گر،ه از تعزیههوانگا تعزیه فا «ذکر» هو.
فا «ذاکر»  ،گاه آنچه فا تحت ع وان تعزیه توسط عدها تااشاگر مشاگده میشو .هقط .ف
مفهوم برپایی مراسم سوگواف . ،ف .ایره ذکر ذاکر  ،تذکر ه صه میک د
با ایر گاه به نظر میفسد باید مع ا نهفمه .ف شبیههوانی فا به ع وان مع ا  ،مفهوم تعزیه
پذیرهت ایر .یدگاه گم مع ا امیک پیشیر اتعزیه به مع ا ذکر  ،ذاکر ) فا .ف هو .مسممر
.اف ، .گم ایمااال مفهوم م عط تر  ،مقر،ن به یقیقتتر فا هراف ،دراف می.گد
.ف تعزیه گر،گی که تاام آنها فا مر.گا تشنیل می.گ د شبیه ک شگا
اتعری شده) شده فا بر پایه آنچه که شبیهنامه« 1هو .ینم میک د» 2گم به صوف
گم به صوف

تجسای برا

مر.م تعری

میک د به عباف

ف،ایتشده
تنلای ،

.یرر .ف چافچوم مفهوم

________________________________________________________
 1ممر م ظومی که تعزیه هوانگا براساس آن تعزیه فا اجرا میک د – تقریبا گم کافکر .با ناایشنامه
 2مطلب .اهل «» برگرهمه از ایر .یالوگ است «یاجی! ای جا ف ،چه جوف بخونم؟  -پرسیدن ندافه که بابا
جان هر.

ف ،بخون؛ هو.

ینم میک ه که چی کافک ی؛ شعر گم یس  ،یالمِت ف ،معلوم میک ه گم کاف،

ف ،سعی کر گاه چی ،شعر ف ،با لحر ،ا.ا برا مر.م تعری
هنر کر

ک ی مودع هوندن به مع ی شعر که میهونی

تا لحر  ،بدنت گم شنل مع ی ف ،به هو.شون بریرن» و هر .نسخه اشعاف که تعزیههوان از ف،

آن شبیه هوانی میک د .ف بیان بع ی از تعزیههوانگا با مفهوم شخصیت .ف ناایش ترا.ف .اف.
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"جسمیاهمری" 1ف،ایت تنلای فا «.ف مقام جسم نیز انجام می.گ د» اماناگر  ،پیمر 1389
 ، )69آن فا با زبان بدن گم تعری

میک د گرچه ایر یک اصل کلی است اما .ف برهی مواف.

اسمث ا مان د م طقه بوشهر ابه ،یژه شهرسمان بوشهر) زنان .ف اجرا

تعزیه ی وف .افند ،

گمپا مر.ان شبیههوانی میک د .ف بوشهر «به جا مر.ان زن پو

که معاول  ،مرسوم .ف

.فستتر "شبیه") زنان بزفگ عاشوفا

تاام ایران است ایر بانوان گسم د که نقش ابه عباف
فا ایفا ااجرا ف،ایت) میک د»

ف،ایتِ اتعری ِ) تنلای -تجسای، ،ادعه یا هبر با اسمفا.ه از دراف.ا.گا ناا.گا ،نشانهگا
انجام میپذیر .یع ی تعزیههوانگا به جا ناایش .ا.ن شخصیت [یا ،ادعه] آن فا از وریق
دراف.ا .ناا ، .نشانه برا مر.م شبیه اف،ایت .فگم ت یده تنلای -تجسای) میک د  2بدیر
ترتیب اگر شبیههوانی .ف صح ها از تعزیه گریه ک د آن گریه ناایشی نیست بلنه یاصل
تأثر  ،سوگواف گازمان تعزیههوان است ایر بدان مع است که شبیههوانی  ،شبیههوان .ف
منانیک دراف.ا .ناا ، .نشانه گرهماف نیست؛ مشاگدا

آموهمهگا  ،ا.فاکا

میدانی پژ،گ ده

بیانرر آن است که دراف.ا .ناا ، .نشانه گاوافه تحت تاثیر .فو ایساسا

تصوف ،

زمی هگا هرگ ری تعزیههوان دراف .اف .تا جایی که اگر با نراه هوانشگر به مشاگده منرف
یک تعزیه ،اید -مث یر -بپر.ازیم .ف گر نوبه از مشاگده شاگد تعزیها ممفا،
بو. .ف کل  ،به صوف

هواگیم

موجز تعزیه آییر« 3شبیههوانی است» شنلی از ناایش است که با

ابم اء بر اسمواف  ،مجاوعه به گم تاهمها از شعر موسقی  ،ف،ایت تنلای -تجسای به ذکر
ایا.آ،ف )  ،یا.کر، .ادعه عاشوفا ، ،دایع گم س خ با آن میپر.از.
طرح موضوع
محد.،ه تافیخ تعزیه با م شا تعزیه با گم ممفا،
ضار اشافه به تفا،

است گربر

فیوز .ف مقاله «م شا عالم»

موجو .میان تافیخ پژ،گی  ،م شا پژ،گی م شا فا آن چیز می.اند که

بیانرر چرونری آغاز تافیخ است افیوز . )15 1386ف گایر پیوند برا لحظاتی کوتاه .ف
یک مودعیت کام مثالی بپذیرید که تعزیه یک تابلو نقاشی است بدیهی است ایر تابلو
________________________________________________________
1. Embodiment
 2نراه ک ید به مقاله «ج بهگا نشانهش اهمی تعزیه» نوشمه آندفزیج ،یرث ) (Andrezej wirthم مشرشده .ف
کمام «تعزیه آییر  ،ناایش .ف ایران» چلنو،سنی 65-54 1389
. 3ف ای جا م ظوف از آیییر صرها مع ا لغو آن یع ی آ.ام  ،فسوم است
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نقاشی پدیدآ،فندها

.اف. ، .ف تافیخ تقویای مشخص یا نامشخصی پدیدآمده است .ف

یالی که گریک از ایر ،یژگیگا میتواند مسالها فا برا پژ،گش هراگم آ،ف .اما مساله
ایجا.شده برا پژ،گ ده معطوف به ش اهت عواملی است که باعث شده یک انسان .ف تافیخ
تقویای مشخص با ف،

 ،تن یکگا

معیر اددام به تولید یک تابلو

نقاشی ک د یع ی

پژ،گ ده میهواگد بفهاد تافیخ تعزیه اساسا تحت تاثیر چه عواملی آغاز شده است به عباف
.یرر میهواگد عواملی فا که بیانرر چرونری آغاز تافیخ تعزیه است بش اسد
سوال تحقيق
 )1عامل یا عوامل پیدایش آییر تعزیه چیست؟
ادبيات پژوهش
پژ،گشگا انجام شده .ف موف .تعزیه فا میتوان .ف موضوعا

زیر .سمهب د کر.

ال ) هاسمراه  ،زمان پیدایی تعزیه
م) مطالعه .ف آفا  ،نظرا

موجو. .فبافه شنلیابی تعزیه

ج) مطالعه .ف هلسفه ناایش تعزیه
 ).مطالعه .ف آ.ام اجرا تعزیه توسط تعزیههوانگا
ه) مطالعه .ف ا.بیا

 ،موسیقی تعزیه

 )،مطالعه .ف پیوسمری تعزیه با ع اصر هرگ ر ما ، .غیرما .ایرانیان
،
به نظر میفسد از میان مواف .مذکوف پژ،گشگایی که به موضوع شنلیابی تعزیه میپر.از.
.ف افتبا موثر

با مساله پژ،گش یاضر دراف .اف .برهی از پژ،گشرران تعزیه فا یاصل

«تقلید» ایرانیان ،.فه صفویه یا زندیه از اف،پاییان یا نمیجه ابداع شاگان ا،.اف تافیخ ایران
تایید چ یر

معرهی میک د اما پژ،گشگا

انجامشده توسط سایر پژ،گشرران برا

نظریهگایی کاهی نیست اشهید

 ،بلوکباشی  )71-67 1380پذیرهمهشدهتریر نظریهگا

ور شده .فهصوص چرونری شنلیابی تعزیه مبم ی بر ف،ینر« .اصالت تحول» است برا
ناونه بهرام بی ایی با ف،ینر .تحولگرایانه 1مسیر پیدایش  ،تنامل تعزیه فا ای طوف نشان
________________________________________________________
1. Evolutionism
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می.گد « یک شنل ناایشی وی زمان  ،به تدفیج  ،بر پایه پذیر

شرایط  ،مر.مان به

،جو .میآید نه ینبافه  ،به هرمان به گریال معزالد،له .یلای سوگواف برا هاندان فسول
فا عاومی کر ، .وی گفت درن مریله به مریله شنل ناایش تعزیه یا شبیههوانی از آن هافج
شد» ابی ایی  ، )117 1391چرونری ایر تحول فا .ف مرایل زیر باز گو میک د
« )1ابمدا ت ها .سمهگایی بو.ند که به ک د

از برابر تااشاییان [ اگل تااشا؛ تااشاچی]

میگذشمهاند  ،با سی هز.ن  ،زنجیر ز.ن  ،کوبیدن س ج  ،نظایر آن  ،یال نشانهگا ،
علمگایی که بیشباگت به اهزافگا ج ری نبو ، .نیز گمآ،از  ،گمسرایی .ف هواندن نویه
ماجرا کرب فا برا مر.م یا.آ،ف میکر.ند
. )2ف مریله بعد آ،ازگا .سمهجاعی کامر شد  ،نشانهگا بیشمر ینی ، ،.ادعههوان
انقال -م ادبهوان) ماجرا کرب فا برا تااشاگران نقل میکر.ند  ،س ج وبل  ،نویه آنها
فا گاراگی میکر.
)3

به جا نقاالن شبیه چ د تر از شهدا فا به مر.م نشان .ا.ند که با شبیهساز ،

لباسگا نز.یک به ،ادعیت میآمدند  ،مصادب هو .فا شر می.ا.ند
 )4مریله

گفت  ،ش ید شبیهگا بو .با گم  ،پیدایش بازیرران شاید .ف آهر ،نیم درن

،.فه صفویه تعزیه تحول نهایی هو .فا وی کر، .به آن شنلی که میش اسیم .فآمد»
ابی ایی )116 1391
پیمر جی چلنو،سنی نیز ینی .یرر از شخصیتگایی است که با .یدگاگی تطوفگرایانه
مرایل تطوف  ،شنلگیر تعزیه فا مشخص کر.ه است  ،به ع وان گر.آ،فنده کمام «تعزیه
نیایش  ،ناایش .ف ایران» .ف ضار مقاله «تعزیه ناایش ،بومی ،پیشر ،ایران» .ف ایر بافه به اظهاف
عقیده پر.اهمه است کمام تعزیه «تعزیه نیایش  ،ناایش .ف ایران» ثاره کوششگا ساپوزیوم
بیرالاللی تعزیه است که .ف تابسمان 1976/ 1355م .ف جشر گ ر شیراز برگزاف شده است
اچلنو،سنی  )1 1389چلنو،سنی هط تطوف شنلیابی تعزیه فا چ یر ترسیم میک د
 )1یا.کر .دهرمانان از .ست فهمه مد گا مدید جزء مهای از هرگ ر ایرانی فا تشنیل
می.ا.؛ پیام فگایی از وریق هدا شدن به گونها گمسان .ف اهسانهگا مادبل اس می چون
مرگ ا سوگ) سیا،،
)2

اجمااعا

،

،جو. .اشت

محرم به هوبی تثبیت شد شااف عظیم شرکتک دگان با چهرهگا سیاه

شده  ،مو گا پریش گر.اگر .شهر بغدا .میگشم د . ،ف مراسم ماه محرم بر سی ه میز.ند
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 ،اشعاف یزنانریز میهواندند ایر .ف زمانی بو .که سلسله ایرانی آل بویه بر بغدا .ینومت
میکر.
ایران باف .یرر به ددفتی سیاسی تبدیل گر.ید تشیع مذگب فسای

. )3ف عهد صفو

کشوف ش اهمه شد مراسم محرم یاایت  ،تشویق .فباف فا جلب کر .اشخاصی ملبس به
جامهگا

فنرافنر

میکر.ند یا سواف بر اسبگا  ،شمرگا باز

به ووف م ظم پیا.هف،

آهری ده ،دایع یزنانریز کرب بو.ند تصویر زنده شهیدان فا بر افابهگا میگر.اندند
سراسر ناایش با سوگ نوا انویه) گاراگی میشد
. )4ف گاان زمان که مراسم محرم .ف ،.فه صفو فشد  ،توسعه مییاهت شنل مهم ،
معر،ف .یرر

از ناایش مذگبی پدید آمد ف،ضههوانی بره ف اجمااعا

بو.؛ نقال اذاکر مدا )
صوف

محرم ساکر

برم بر یا سَنویی بل د مینشست  ،تااشاگران .ف پیش پایش به

نیم .ایره گر .میآمدند

 )5دریب ،.یست  ،پ جاه سال .سمهگر.انیگا

محرم  ،ف،ضههوانیگا .ف ک اف گم

بو.ند گریک پیچیدهتر . ،ف عیر یال پیراسمهتر  ،تئاتر تر میشدند تا ایر که .ف نیاه سده
گجدگم به گم پیوسم د  ،به ایر ترتیب شنل ناایشی ا.فاماتیک) جدید به نام تعزیههوانی
یا به دولی آش ا تعزیه به ،جو .آمد» اچلنو،سنی  )12-9 1389جابر ع اصر نیز .ف ،.
کمام «.فآمد بر ناایش  ،نیایش .ف ایران» ا« ، )1363شبیههوانی؛ کهرالرو ناایشگا
ایرانی» ا )1372شنلیابی تعزیه فا با تاکید بر .یدگاه اصالت تحول تحلیل ناو.ه است
اع اصر

18-11 1363؛ ع اصر

)22 1372

،دمی ناونهگا مرایل دبلتر از تعزیه کااکان .ف هرگ ر ایرانی ف،اج .اف .ا.سمهگر.انی
 ،نقالی  ) ،به نظر میفسد م ظوف از تحول /تطوف .ف ف،ینر .اهیر نه تبدیل شدن یک شنل
به شنل .یرر بلنه انبسا ،یژگیاگایی) از اشنال ددیای  ،تولید شنل جدید است با ایر
توضیح تافیخ یا هرای د شنلیابی تعزیه فا میتوان به ،. ،.فه تعزیهگا
امع امحوف)  ،تعزیهگا ناایشی ااصط

پیشاناایشی

محوف) تقسیم کر. .ف ایر یالت مفهوم تعزیهگا

پیشاناایشی معطوف به گاه مرایلی میشو .که تعزیه نه .ف شنل اصط یی آن بلنه .ف
شنلگایی مثل .سمهگا سوگواف ،
ممصل به مع ا

ناایش 1باشد به مع ا

مشاگده میشو .یع ی مفهوم تعزیه بیش از ایر که
لغو

آن اسوگواف ) پیوسمه است . ،سمهگا

________________________________________________________
1 Dram
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سوگواف

زنجیر زنی  ،سوگوافانی گسم د که سوگشان فا ایرگونه بر،ز می .گ د مفهوم

تعزیهگا

محوف) معطوف به مفهوم ناایش . ،ایر بر تعریفی است که

ناایشی ااصط

پیشتر .ف دسات بیان مساله .ف هصوص مفهوم شبیههوانی به ع وان دالب ناایش .ف تعزیه
نوشمه شد
روش اجرای پژوهش
استراتژی :اساس پژ،گش یاضر ایر است که «انسان»؛ م شأ «تعزیه» است به عباف

سا.هتر

پیدایش  ،آغاز تافیخ تعزیه تابعی است از اددام انسان ایرانی به تولید تعزیه با پذیر

ایر

هرض اگر پژ،گش پیشف ،موهق به ش اهت هاسمراه اددام انسان ایرانی به تولید تعزیه شو.
ایمااال پاسخی برا پرسش اصلی ایر پژ،گش هراگم هواگد آمد برا ایر م ظوف ناگزیر باید
به گذشمه بازگشت اما ایر گذشمه کجاست؟ گذشمه موف .بحث فا گم میتوان با پذیر
.یدگاهگا موجو. .ف ا.بیا
ت

م اظر ممفا،

پژ،گش تعییر کر ، .گم ایر که میتوان با گدف گشو.ه شدن

،.بافها فا آغاز کر .پیداست اسمراتژ پژ،گش یاضر مبم ی بر ف،ینر.

،.م است ا ،هو .فا گمشدها .ف عصر یاضر تلقی کر.ه که برا پی بر.ن به م شأ اددام
انسان ایرانی .ف تولید تعزیه عاد نه میپ داف .از ف ،ف.گا به جا مانده فاه وی شده فا به
عقب باز گر..
روش :بر گایر اساس  ،با الهام از فگیاهت «.یری هش اهمی» میشل هوکو ،ضعیت اسماراف
 ،شنل تعزیه .ف ا،.اف مخمل

از زمان ک ونی آغاز میشو ، .تا فسیدن به «نقطه صفر» یع ی

جایی که .یرر گیچ ف ، .نشانی از تعزیه نیست ا.امه پیدا میک د ا.ژگاگی )134-117 1389
.ف الیهگا

ف،ییر ع ،ه بر مطالعه «اس ا ».مصایبه  ،مشاگده نیز تن یکگایی گسم د که

پژ،گ ده مطالعه کیفی موضوع فا به ،سیله آنها به انجام فسانده است . ،ف الیهگا عایقتر
ت ها «اس ا ».به جا مانده از انسانگا آن ،.فه موف، .اکا ،دراف گرهمهاند .ف اجرا ایر
پژ،گش از «ناونهگیر گدها د» اسمفا.ه شده است  ،هرآی د مطالعه .ف گر مریله تا فسیدن به
مریله «اشباع نظر » یا «کفایت مفهومی» تدا،م یاهمه است
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يافتهها
براساس مشاگدا

 ،مسم دا

میتوان نمیجه گرهت تعزیه  ،تعزیههوانی گاچ ان به ییا
2

1

هو .ا.امه می.گد ثبت تعزیه .ف ههرست «میراث مع و بشریت» یونسنو ا )2010اجرا
منرف تعزیه .ف هسمیوالگایی نظیر جش وافه بیرالاللی ناایشگا آیی ی  -س می جش وافه
تئاتر فضو

تدا،م برگزاف مجالس تعزیه .ف یوزهگا

مخمل

هرگ ر ایرانیان  ،موید
3

تدا،م تعزیه .ف عصر یاضر است ایر تدا،م .ف بسمر مقولهگایی مان د «با،فگا» «انریزهگا
________________________________________________________
1. intangible Cultural Heritage of Humanity
2.http://www.unesco.org/culture/ich/index.php?lg=en&pg=00011&RL=00377#identification
1393/09/28

 3مقوله با،فگا مذگبی ممشنل است از اعمقا .به انسان هدا سان بده بسمان با،فم دانه به امامان  ،اندیشه به ا.ا
.یر یا جبران هراوبیعی  ،هوق بشر بو.ن ،یژگی اساسی مواف .اهیر است م ظوف از مقوله ا،ل «امام» است امامی
که .افا تواناییگا هوق بشر  ،غیرعرهی است معجزهگر شفا.گ ده  ،گرهگشاست اگرچه هو
،اسطه آنچه معمقدیر آن فا ییا

کر.ه است اما به

باو ی مینام د .ف زندگی آنها جریان تاثیرگذاف .اف .بازیرران میدان تعزیههوانی

اگاه آنانی که به ،اسطه اعمقا .به با،فگا موصوف .ف برپایی تعزیه به نحو از انحا ایفا نقش میک د) اعمقا. .افند
با ی وف  ،مشافکت .ف مراسم تعزیه  ،تعزیههوانی هو .فا «بیاه امام یسیر» میک د «،دمی تعزیه میهوان د  ،چهاف

نفر که عشق  ،ع دها به امام .افند چیز میهها د  ،گریه میک د آن امام نرهداف آنگا فا پیش هدا ت ایر می-

ک د» یع ی آنها فا از اهما.ن .ف گر.با .آنچه از آن گراس .افند ایار میک د به عباف

.یرر .ف ایر جا ایر

«اسمرس»گا ییا اجمااعی « ،هایده» گا اعمقا .به امام است که کشش  ،جاذبه الزم برا معمقدیر فا .ف پر.اهمر
به اددام با،فم دانه ابده بسمان) از جاله تعزیه .یدن /تعزیههواندن  ،هراگم میآ،ف. .ف شنلی .یرر ایر ایساس
،ظیفه ِ. ،یر است که انسان عرهی فا برا پر.اهمر به موضوع موف .بحث انریزهم د میک د .ف با،ف بازیرران میدان
تعزیههوانی ج ری که از صبح .گم عاشوفا محرم سال  61ق .ف کرب آغاز شده . ،ف ظهر گاان ف،ز پایان پذیرهمه
بیش از آن که .ف چافچوم مفاگیم عرهی مان د ددف

سیاست ج ر ،

دراف گیر .اددامی است برا به انجام

فساندن ماموفیمی باو ی که ،دوع آن .ف ازل  ،از ازل مقرف شده است از ایر م ظر امام سوم شیعه .ف کرب
اددامی کام آگاگانه .ف فاه .یر پیامبر  ،برا شفاعت امت پیامبر .ف ص

 61ق .ف

محشر امعا ).هداکاف  ،جانهشانی کر.ه

است به عبافتی .یرر هویش فا دربانی ایر فاه ناو.ه است معمقدیر جان باهمر امام سوم شیعه فا .ف چافچوم مفاگیم
عرهی .فو  ،تفسیر نایک د آنها با،ف .افند امام سوم شیعه .ف اددامی الهی .ف فاه امت پیامبر یع ی هو.شان  ،اهرا.
مان د هو.شان هو ، .هانوا.ها

فا به دربانگاه بر.ه . ،ست به کاف جبرانناپذیر ز.ه است پس هو .فا موظ

می.ان د تا با مشافکت .ف تعزیه  ،تعزیههوانی برا یفظ  ،تر،یج «اسم  ،فسم» امام ، ،ادعه عظیای که فدم ز.ه
است ت

ک د تاامی مفاگیم برهاسمه از مطالعا

میدانی تصدیقک ده ایر هرضاند که با،ف به امام بده بسمان

با،فم دانه  ،اندیشه به ا.ا .یر یاصل یا.گیر از هانوا.ه یا.گیر از فسانهگا س می اگل تشیع اف،ضه تعزیهگا ،
) نمیجه یا.گیر . ،ف،نی شدن الروگا  ،گ جافگا یاکم بر شبنه اجمااعی . ،ف یک ک م یاصل جامعهپذیر یا
اجمااعی شدن است
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ادمصا » .تناپو برا «سرمایهگا ناا.یر»« 1اصالت ع ده ،جذابیت» 2اجبافگا ادم ادا
تعلقا

.ف «ف،ابط اجمااعی» « ،جامعهپذیر » جریان .اف .انریزهگا

ش اهت تعزیه به مثابه «گ جی ه نیاکانی»  ،ینی از گونهگا

،

دوممدافانه یع ی
3

اساسی ناایش ایرانی عامل

.یرر است که اسماراف تعزیه فا توسط بانیان برگزاف هسمیوالگا به گاراه .اشمه است تعزیه
.ف ایر ،.فه .ف شنل اصط یی آن ف،اج .اف. .ف ،.فه پهلوی دوم تعزیه  ،تعزیههوانی ا.ف
شنل اصط یی کلاه) . ،ف چافچوم شرایطی که ج ل آل ایاد از آن با ع وان
«غرمز.گی» یا .ناو.ه است ضار از .ست .ا.ن شان  ،اگایت اجمااعیا

.ف بسمر

عواملی نظیر با،فگا مذگبی مر.م با،فم د  ،انریزهگا ادمصا .به اسماراف هو .ا.امه .ا.ه
است 4اگاایونی 153-151 1380؛ کسر،
 ،هرهی  ، 4 1383هاورا

76 1336؛ بی ایی 151-150 1391؛ بنما

تعزیههوانگا گمعصر با پهلو ،.م) .ف گایر ،.فه است که

وی جشرگا گ ر شیراز .ف چ د نوبت محد .،نسبت به اجرا تعزیه .ف جشرگا مذکوف
اددام میشو .ایر اددام کوششی بو .برا عرضه س تگا ایرانی به غربیان  ،شنسمر عقده
________________________________________________________
« 1مجاوعه ابزافگا ناا.یر پرسمیژ ییثیت ایمرام  ،دابلیتگا هر. .ف فهمافگا اک م  ،کالبد) که هر. .ف
اهمیاف .اف ».اهنوگی )300 1390
. 2ف ایر اث ا اما عده .یرر گسم د که ع ده آنها به تعزیه .لیل هاصی نداف .دوه محرکه آنها صرهاً ع ده
است مَثَل ایر اهرا .مَثَل ،کبوتربازگایی است که «.ف پر،ف
می.گ د گدف آنها از پر،ف

 ،نرهداف

کبوتر به ،جو .آ،ف.ن کبوترگا

کبوتر صرها به زیبایی آن اگایت

زیبا چه از نظر فنر  ،چه از نظر شنل

است » اآهرتی  )20 1391نه .ف «گر »،شرکت میک د  ،نه .ف پی کسب سرمایهگا

ناا.یر گسم د .ف

مقایسه ایر  ،.تیپ با گم تعزیههوان  ،تعزیهبیرگایی گسم د که عشق  ،ع ده برایشان اصالت .اف ، .لذ
ف،یی  -ف،انی برا شان کاهی است ج بهگا زیباییش اهمی  ،لذ
.ف تعزیه  ،تعزیههوانی است توصی

یاصل از آن .لیل گرایش آنها به مشافکت

ایر یالت که نام «اصالت ع ده» برا

مانر نیست ای ها نامگایی گسم د برا توصی

آن انمخام شده است تقریبا

یک «یال» مان د سااع  ،امثال آن به نظر میفسد ههم . ،فو

ایر مفاگیم بیشمر ممنی بر تجربه شخصی باشد
. 3ف ایر هصوص نراه ک ید به ممر هراهوانگا برگزاف هسمیوالگا ناایشگا آیی ی -س می هسمیوالگا
موسوم به سوگ،افه تعزیه  ،اس ا .که م اسبت برگزاف ایر هسمیوالگا م مشر شده است
 4ینی از ننا
به عباف

بسیاف مهم  ،دابل تامل آن است که ایر مقوال

.یرر مقولهگا

.ف تاام الیهگا عایق تر نیز اسماراف .اشمهاند

هعلی بازتولید شده عوامل اسماراف آییر تعزیه .ف الیهگا  ،سطو عایقتر گسم د
هطر

اغیراکمسابی)  ،اجمااعی

نرافنده بر اساس مطالعهگا

میدانی انجام شده بر آن است که «نیاز»گا

ااکمسابی) انسانگایی که .ف یوزهاگا ) هرگ ری ایرانیان زیسمه  ،شیوهاگا ) ییا

اجمااعی فا آموهمهاند ،

«انریزه»گا ناشی از ایر نیازگا مب ا زیرساهمی -زیرب ایی مقولهگا موصوف فا تشنیل می.گ د
95

مجله انسانشناسی ،سال دوازدهم ،شماره 1393 ،20

یقاف

گ رم دان ایرانی  1ایر یقاف

میکر .اگر انمزاع از نوع غربیا

ناشی از ایر ورز تلقی بو .که « گ رم د ایرانی هنر

فا .ف کافگایش بیا،ف .پیشرهت کر.ه است»  2گاچ یر برهی

از اس ا .ینایت از آن میک د که محادفضاشاه به ع وان یاکم ،دت بره ف پدف
افضاشاه) معمقد به «با،فگا» مذگبی بو.ه است 3اهاالچی  )19-7 1356بر گایر اساس به
نظر میفسد تفا،

ف،ینر .شاهِ پدف با شاهِ پسر نسبت به مقوله آییرگا مذگبی ناشی از

موضوع اهیر ابا،فگا مذگبی شاه) باشد شاهِ پسر یمی اگر از اعمقا .دلبی به با،فگا مذگبی
برهوف.اف نبو.ه باشد اما با ش اهت اگایت تاثیر «هرگ ر» جامعه ممبوعش .ف یفظ تعا.ل
.فصد .بهرهم د از کافکر.گا سیاسی یاصل از تفا،

نظام ددف

ف،ینر .موصوف بو.ه

است چراکه .ف ،.فه پهلوی اول تعزیه به مثابه هراهها که سد فاه پیشرهت  ،تجد .کشوف
با ف ،آ،ف.ن

است با مشت آگ یر ینومت مواجه می شو .اما .ف نقا ،.ف از مراکز شهر

تعزیههوانگا به ،.فهگر. ، .ف بسمر با،فگا مذگبی  ،انریزهگا ادمصا .به اسماراف هو.
ا.امه می.گد اشهر

 120 1376ج2؛ کسر،

75 1336؛ فم ان نرگسی 30-29 1385؛

کاتوزیان 222 1392؛ بی ایی  )150 1391تعزیهگا ایر ،.فه نیز اصط
،.فان حکومت قاجارها ،.فه کاال  ،شنوه تعزیهگا اصط

محوف گسم د

محوف است تعزیه .ف شنل

اصط یی آن به مثابه ،سیله تفریح  ،سرگرمی مر.م ،محر،م از ،سایل  ،اماکر تفریح  ،ورم
اشهر

 116 1376ج1؛ مسموهی . ، )288 1388ف بسمر با،فگا انریزهگا

ادمصا.

،

سرمایهگا ناا.یر تدا،م یاهمه است .ف ایر ،.فه است که به ،اسطه یاایت ینومت/یاکم ،
اسمقبال مر.م بر شان  ،اگایت تعزیه  ،تعزیههوانگا اهز.،ه شده است

4

یاایت

ینومت/یاکم از تعزیه فا برهی اس ا .ناشی از سیاستگا کلی ،.لت .ف جلب نظر مر.م با
تظاگر به .یر.اف

 ،مصلحت عاومی س ویر داجاف

برا مر.م هریبی مهاف  ،ساکت نراه

.اشمر مر.م  ،فهع تودع از آنها ،سیله تفریح اظهاف تجال  ،ناایش شنوه شاگی معرهی
________________________________________________________
1. http://www.bbc.co.uk/persian .frrokh-ghaffari.shtwl? prin=1; 1393/8/12
 2مطلب .اهل «» از مصایبه دبا .شیوا گراهیسمی که پوسمرگا جشر گ ر فا ورایی کر.ه اهذ شده است ایر
مصایبه .ف ،یژهنامه ف،زنامه کافگزافان ف،ز  16آذف  1387م مشر شده است مصایبه گر مجید کاشانی است
 http//:www.fa. Wikipedia. Org/ wiki/ 3محادفضا پهلو  /به نقل از Afkhami, Gholamreza:
25-33 : 2009
 4نراه ک ید به مقاله «تئاتر .ف ایران» نوشمه ژ،زف ک ت  ،.گوبی و .ف کمام پر.هگا باز ج ل سماف 1379
 114نشرمیمرا
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کر.هاند اشهر

117-116 1388؛ مسموهی  )288 1381با ایر ،جو. .ف برهی از اس ا.

موضوع «ع ده» شاه نیز مطر شده است  ،یاایت ینومت/یاکم از تعزیه ناشی از ع ده
شاه/یاکم معرهی شده است .ف ا،اهر گایر ،.فه است که اندیشهگا

ف،ش فنرانه ،اف.

هرگ ر سیاسی – اجمااعی ایران میشو .پدیدهگا نو نظیر تئاتر  ،ف،اج مییابد  ،تعزیه
یاایت اشراف تازه ممجد .شده فا از .ست می.گد ابی ایی 143 1381؛ شهید

1380

195؛ ع دانلو  )121 -95 1380پس از پا گرهمر جریان نوگرایی .ف ایران  ،پیدایش «تئاتر»
 ،ناایش به شیوه غربی تعزیه اگایت دبل فا از .ست می.گد .ف گایر فابطه بهر،ز
غریبپوف .ف کمام «تئاتر .ف ایران» نوشمه است «تصوف ایر که ناگهان دهوههانهگا انبافگا
.فشنههانهگا گر چهاف.یواف به تااشاهانه  ،محل اجرا تئاتر تبدیل شو .برا ناآش ایان به
تافیخ تئاتر .ف ایران عجیب  ،با،فننر.نی است اما یقیقت ایر است که .ف هاصله  1288تا
 1295شاسی مر.م چ ان به تئاتر

ف ،آ،ف.ند که گرکس .ف پی مقصو .ه ایی فا که

م اسب تبدیل آن به تااشاهانه تشخیص می.ا .با تغییر کافبر

آن فا .ف اهمیاف گر،هگا

ناایشی می.ا ».اغریبپوف )73-71 1390
.ف زمان حکومت زنديان است که تعزیه .ف شنل اصط یی آن مشاگده میشو .پس از
گذف از ایر الیه به الیهگا پاییرتر .یرر م ظوف از تعزیه ممصل به مع ا آن اسوگواف ) است
ابی ایی 117 1391؛ هراننلیر  )14-13 1357تعزیه .ف ایر ،.فه نیز .ف بسمر با،فگا ،
اعمقا.ا

مر.م به تدا،م هو .ا.امه .ا.ه است اهراننلیر 73 1357؛ نیبوفن .« )189 1354ف

موف .سیاست مذگبی کریمهان زند کامر اهم ف نظر میان موفهان ، ،دایعنرافان ایر ،.فه
،جو. .اف .گاه ،دایعنرافان ،معاصر ،کریمهان معمقدند ا ،هر .مسلاان  ،معمقد به مذگب
شیعه اث اعشر

بو » .اایز.

 ،پهلوانپوف ، )22-21 1390یلیام هراننلیر .ف سفرنامه از

ب رال به ایران مینویسد «کریمهان نسبت به اعمقا.ا

مذگبی هویش گرچه که بو .تعصبی

نشان نای.ا. .ف زمان ا ،با پیر،ان کلیه مذاگب ینسان فهماف میشد انسانی مؤمر به اصول
مذگبی  ،پرگیزگاف بو ».اهراننلیر « ، )9 1358به مراسم سوگواف ی ر

سیدالشهدا توجه

 ،ع ایت هاصی .اشت یمی یک باف که دصد لشنرکشی .اشت با توجه به هرافسیدن ماه
محرم تا ف،ز عاشوفا برا

ایمرام ی ر

سیدالشهدا .ف باغی تود

کر ، .به مراسم

سوگواف  ،تعزیه.اف اددام ناو ».اایز ، .پهلوان پوف  1390 32به نقل از نامی اصفهانی
 )57با ایر ،جو .یسر مشحون .ف کمام «تافیخ موسیقی ایران» به نقل از فسممالموافیخ
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مینویسد «کریمهان

.ف شیراز از ف ،مصلحتِ مَلِنی میخانه  ،هراباتی با لط

 ،صفا ،

پر نشو  ،ناا هرمو .ب ا ناو.ند» امشحون  )358-357 1388گاچ یر «آنگونه که از مطالعه
ممون تافیخی ایر ،.فه بر میآید کریمهان ضار پذیرهمر مسو،لیتگا هاصی که علاا .ف
عصر ا ،بر عهده .اشم د مان د نا.فشاه تا جایی که میتوانست از .هالت  ،نفوذ آنان .ف اموف
ینوممی چلوگیر میکر .زیرا معمقد بو .ینی از .الیل سقو سلسله صفویه .هالت ایر
دشر .ف مسایل کشوف بو.ه است» اایز ، .پهلوانپوف  1390 24به نقل از آص

1368

 )393پیوند ایر مطالب با یندیرر موجد ایر ههم میشو .که تعزیه به ،اسطه گفماان تسامحی
 ،شبه سنوالف ینومت/یاکم ،دت به تدا،م هو .ا.امه .ا.ه است
«مراسم مذگبی ف ،به اهول گذاشت »

پیش از زندیان در دوره نادرشاه افشار

اگاایونی  )70 1380نا.فشاه .ف پی آن بو .که ضار پذیر

مذاگب چهافگانه اگل س ت

مذگب شیعه فا به ع وان مذگب پ جم مسلایر تثبیت ک د  ،بر آن بو .تا با ایر سیاست از
نزاعگا شیعه-س ی ه ص شو .گاچ یر نا.ف به ف،یانیون تاام مذاگب اجازه نای.ا. .ف
زمی هگا

عاومی فعیمی  ،یمی مذگبی اموف مهم فا به .ست گیرند ا ،به انناف مراسم

سوگواف برا امام یسیر میپر.اهت  ،مرتنبیر فا سخت مجازا

میکر .اایز ، .پهلوان

پوف 13 1390؛ مشحون  .)253 1386عصر صفوی عصر پرفنر شدن شنوه  ،تر،یج
مراسمگا اتعزیهگا مع امحوف) مذگب تشیع است اآژند . )48-35 1385ف ایر ،.فه است
که امپراتوف
صفویه بازساز

باسمانی ایرانی اما با مذگب انحصاف

شیعه

،.از.ه امامی توسط سلسله

شد اکاتوزیان .« )127 1392ف عصر صفویان مذگب  ،ینومت کام با

یندیرر آمیخمه شدند  ،میزان .فو ممقابل بیر نها. .یر  ،نها .ینومت به میزان دابل توجهی
باال فهت» اکدیوف  )162 1379نمیجه ایر .فگمآمیخمری یاایت شاگان صفو از برپایی
تعزیهگا مع امحوف بو .پس از مطالعه اس ا .موجو .یع ی مشاگدا
اف،پایی درن 17م به نظر میفسد مقوله اعمقا.ا

سفر  ،.تر از سیایان

 ،با،فگا مان د الیهگا پیشیر .ف ایر سطح

از پژ،گش گم دابل .فو باشد توصی گا ژان باتیست تا،فنیه جهانرر .هرانسو که .ف
هاصله سالگا  1632تا 1668م مقافن با سلط ت شاهصفی  ،شاه سلیاان صفو شش باف به
ایران سفر کر.ه است اتا،فنیه  ، )90-70 1383گاچ یر توصی گا آ.ام ا،لئافیوس که به
زبان ترکی  ،هافسی آش ا بو.ه  ،گلسمان سعد

فا نیز به زبان آلاانی برگر.انده است

اا،لئافیوس . )111-110، 21 1363فهصوص فهماف  ،اعمقا.ا
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نظر اهیر است ،.فهگا

پیش از صفویه به تیاوفیان اگوفَکانیان) ایلخانان امغولگا)

هوافزمشاگیان سلجودیان  ،غزنویان تعلق .اف 1 .یع ی به ،.فها

که مغولگا  ،تروگا بر

ایران ینم میفاندند اآژند . )30-28 1385ف تاامی ایر ،.فهگا به ،اسطه غلبه گفماان اگل
س ت بر اهناف یاکاان ف ، .نشان پرفنری از تعزیهگا مع امحوف که اساسا تابعی از گفماان
شیعه گسم د مشاگده نایشو .البمه ایر بدان مع ا نیست که گیچ هعالیمی .ف ایر بافه صوف
نررهمه باشد چون «اندیشه» جریان نامردی  ،جاف ا است که برا تجلی .ف چافچوم اموف
.یدنی نیازم د «آزا » .است ب ابرایر گرگاه ه ا آزا .برا گفماان اگل تشیع هراگم شده
.ف پی آن ب ا سوگ  ،سوگواف بر دهرمانان  ،امامان اگل تشیع مخصوصا نقشآهری ان ،ادعه
عاشوفا نیز براهراشمه شده است نراف

«ف،ضه الشهدا» ،اعظ کاشفی کمابی که بعدگا .ف
 41 1385به نقل از

،.فه صفویه مب ا «ف،ضههوانی» میشو. .ف ،.فه تیاوفیان امظاگر

جعفریان 291 1381؛ آژند  )32 1385به انجام فسیده است .ف ،.فه مغوالن آنچ انکه از
مث و

مع و

موالنا ج لالدیر بر میآید برپایی مراسم سوگواف

.ف میان شیعیان مرسوم

2

بو.ه است اآژند . )31 13865ف ،.فه س جقه نیز برپایی مراسم سوگ مشاگده شده است
عبدالجلیل دز،ی ی فاز

صایب کمام «ال قص» چ یر ذکر میک د که «ایر وایفه [شیعیان]

ف،ز عاشوفا جزع  ،هزع ک د  ،فسم تعزیت فا ادامه ک د » اآژند  1385 28به نقل از
دز،ی ی فاز

 )371-370 1358گاان میف .،تحقق ه ا آزا .موصوف .ف بیشمر موادع

تابعی از گر،یدن یا ایمرام سیاسی ،صایبان نها.اگا ) ادمداف به مذگب شیعه بو.ه است مان د
گر،یدن ا،لجایمو ا سلطان محاد هداب ده)  ،سلطان یسیر بایقرا به تشیع .ف ،.فه مغوالن
اآژند 31-30 1385؛ کاتوزیان  )120 1392به نظر میفسد شیوهگا

تعزیه.اف

.ف ایر

،.فانگا مثل شیوهگا مرسوم .ف «یوزه هرگ ری» ممبوع بو.ه است مواف .مان د «جزع ،
ناله جامه چاو کر.ن ف ،هراشیدن زنان  ،مویه آنها هواندن مراثی

هاو پاشی بر سر

 » ،اآژند  )29 1385بدیهی است ایر س خ از تعزیه اساسا معطوف به مع ا

لغو

آن

است بعدِ گذاف از ،.فهگا مذکوف .ف زمان ینومت شیعه مذگب آل بویه سوگواف هاندان
آل فسول عاومی میشو .ابی ایی « )116-115 1391چه .ف ،.فه آل بویه بو .که ب ا به
________________________________________________________
1393/11/14 http://fa.wikipedia.org/wiki 1

 2بشارند آن ظلمگا  ،اممحان /کز یزید  ،شار .ید آن هاندان /نعرهگاشان میف. .،ف ،یل . ،شت /پرگایگر..
گاه صحرا . ،شت
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دول موفهان از جاله ابر کثیر .ف «البدایه  ،ال هایه»  ،ابر اثیر .ف «النامل» معزالد،له ایاد
بویه برا نخسمیر باف .سموف .ا. .ف بغدا. .ف .گه ا،ل محرم تاامی بازافگا فا بسمه سیاهِ عزا

پوشاندند  ،به تعزیه سیدالشهدا پر.اهم د چون ایر داعده .ف بغدا .فسم نبو .لهذا علاا اگل
س ت آنرا بدعمی بزفگ .انسم د ،چون بر معزالد،له .سمی نداشم د چافها جز تسلیم نیاهم د
بعد از آن گرساله تا انقراض ،.لت .یالاه شیعیان اآل بویه) .ف .ه ف،ز ا،ل محرم .ف جایع
ب  .فسم تعزیه اعزا.اف ) به جا آ،ف.ند . ،ف بغدا .تا ا،ایل ،.لت سلجودی بردراف بو».
ابی ایی  ، 115 1392مظاگر

. )40 1385ف گایر ،.فان بو .که «شااف عظیم

شرکتک دگان با چهرهگا سیاهشده  ،مو گا پریش گر.اگر .شهر بغدا .میگشم د . ،ف
مراسم ماه محرم بر سی ه میز.ند  ،اشعاف یزن انریز میهواندند» اچلنو،سنی -9 1389
. )12ف الیها عایقتر ایر اگل بیت هاندان ،. ،سمدافان امام سوم گسم د که پس از شها.
امام یسیر هو .ادامه عزا.اف میکر.ند .ف تافیخ نقلگا هرا،انی از برگزاف مجالس عزا
 ،مرثیههوانی توسط امامان شیعه  ،نیز ایا.یث هرا،انی .ف تشویق شیعیان به ایر اددام ،جو.
.اف .امظاگر
ایا.یث  ،ف،ایا

 40 1385به نقل از موسو

الاقرم  )199 1411نقل چ د ناونه از ایر

.ف تصدیق هرض اهیر هالی از هایده نخواگد بو.؛ ایر ف،ایا

از کمام

«جامعالزیافا ِ» ابر دولویه نقل میشو.؛ به نظر ممرجم کمام اسید محاد جوا .ذگ ی تهرانی)
ایر «کمابی است که به تصدیق افبام هر از بهمریر مسفوفا » .ف زمی ه موف .بحث ما است

ادولویه  )4 1392ثوام یا هایده گرییدن بر امام  ،تاثیر آن .ف فهاه  ،سعا .زندگی پس از
مرگ « از ی ر ابوجعفراع) نقل شده که ی ر علیبرالحسر اع) میهرمو.ند گر
موم ی به هاور شها.

یسیربرعلی گریه ک د تا اشنش بر گونهگایش جاف گر ..هدا،ند

م ان غرهها .ف بهشت به ا. ،گد که مد گا .ف آن ساکر گر..

 ،گر موم ی که .ف فاه ما

اذیت  ،آزاف به ا ،فسد پس بررید تا اشنش بر گونهگایش جاف گر ..هدا،ند ممعال آزاف
 ،نافایمی فا از ا ،برر.اند  ،ف،ز دیامت از غ ب  ،آتش ،.زخ .ف امان باشد» ادولویه
« )232 1392ی ر

اابوعبداهلل) به مر هرمو.ند ا

اباگاف،ن کسی که .ف مرثیه

یسیربرعلی شعر هوانده  ،هو .گریه کر.ه . ،ه نفر فا برریاند بهشت بر ایشان ،اجب
میگر ، ..کسی که امام یسیر فا نز.

یا .ک د  ،از چشاش به مقداف بال مرس اشک

بیاید ثوام  ،اجر ا ،برهداست  ،هدا،ند برا  ،کامر از بهشت اجر  ،ثوام نای.گد»
ادولویه « )339 1392چیز که گست .ف آن زمانگا ازمان اداه) کاف ت ها شعرگایی هواندن
100

پژوهشی درباره منشأ آيين تعزيه (شبيه خوانی)

.ف زمان هو .امامان بیش از ایر سراغ ندافیم» اکسر،

 ،گریسمر میبو.ه

عالنر .امام سجا .اامام چهافم) سفاف گا

 )71 1336از

ایشان  ،سایر اداه .ف بام گریه برا

امام

یسیر  ،یافانش بر میآید که برگزاف مجالس عزا.اف  ،گریه از موثرتریر ابزافگایی بو.ه که
میتوانسمه با [سیاستگا ] ب یامیه برا محو آثاف ما ، .مع و [،ادعه کرب ] مقابله ک د»
اهر،غی ابر

 )34 1388ناو .ایر سفاف گا فا میتوان .ف «ممون .ی ی  ،ف،ایا

.فبافه ثوام  ،پا.ا
است» امظاگر
ف،ایا

هرا،ان برا عزا.اف  ،مرثیهسرایی  ،زیاف

ممعد .که

مردد امام یسیر ،اف .شده

 40 1385به نقل از مجلسی ج )296-279 1403 44یاهت «.ف ایر

نویهسرایان به گریاندن مر.م .ف مصیبت اگل بیت تشویق میشوند  ،شاعران ،

مرثیهسرایان به سر.،ن اشعاف .ف فثا امام یسیر  ،گریاندن مر.م ترغیب میشوند  ،عال

آنان موجب جلب فضا هدا  ،نیل به بهشت جا.،ان معرهی میشو ».اپیشیر  )40ف،ز
عاشوفا سال  61گجر دار نقطه صفر کا.« ،ف زمانی» پژ،گش یاضر است .ف ایر
ف،ز پس از کشمه شدن گریک از گاراگان امام سایریر بر مرگ  ،گریسمهاند ایر گریسمر
فا میتوان .ف چافچوم مفهوم ف،انش اهمی «.اغ.یدگی» تبییر کر .الزم به ذکر است که
برهی از پژ،گشرران ددم به الیهگا
مراسای مان د سوگ سیا،

1

عایقتر نها.ه با گذاف به هرگ ر ایران پیش از اس م

فا تقریبا به ع وان نقطه صفر معرهی میک د اما از آنجا که

پژ،گش یاضر اساس تعزیه فا مبم ی بر ،ادعه عاشوفا می.اند نایتواند برا

آغاز تعزیه

تافیخی پیش از ید،ث موضوع اساسی آن دایل شو .مرر آننه مساله .یری هش اسی یاهظه
________________________________________________________
« 1بسیاف

از با،فگا  ،معمقدا

معصوم شاگ امه» اع اصر

مر.م .ف مراسم آیی ی مجسم گشمه به ع وان مثال اسطوفه سیا،

چهره

 )26 1391که «ممهم به ناپاکی اه دی شد گرچه گذشمر از آتش مهر بر پاکی ا،

ز، .لی .ف نهایت از .ست پدف شوفیدهسر پا .ف گریز نها ، .عازم توفان زمیر سرزمیر .شار ایران زمیر
گر.ید» اآژند . ، )18 1385ف آنجا به .سموف اهراسیام
جدا گشت اع اصر

 ،به .ست گرسیوز .ف وشت و یی سر

از تر

« )26 1391دمل ا ،که با مظلومیت  ،گاراه بو .ج به آیی ی یاهت  ،مر.م ایران سالر،ز

دمل ا ،فا بزفگ .اشم د  ،به سوگ نشسم د آنها .ف ایر سوگواف

نویهگا  ،سر.،گایی [موسیقایی] فا اجرا

میکر.ند» اآژند  )18 1385جابر ع اصر .ف «مراسم آیی ی  ،تئاتر» از دول ابوبنر محادبر نرشخی صایب
«تافیخ بخافا» مینویسد «مر.مان بخافا فا .ف کشمر سیا،

نویهگاست چ انچه .ف تاام ،الیتگا معر،ف است

 ،مطربان آن فا سر .،ساهمهاند  ،میگوی د  ،دواالن آن فا گریسمر مغان هوان د  ،ایر سخر زیا.
سال است» اع اصر

از سه گزاف

 ) 26 1391یعقوم آژند نیز .ف «ناایش .ف ،.فه صفو » از دول نرشخی مینویسد «اگل

بخافا فا بر کشمر سیا،

سر.،گا عجیب است  ،مطربان آن سر.،گا فا کیر سیا،

 19به نقل از نرشخی )24 1363
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تافیخی  ،الروگا

مشمرکی باشد که ک شگران یوا.ثی مثل عاشوفا یا سوگ سیا،

بر

اساس آنها .ست به اددامگایی ز.هاند پرسشی که .ف مریله پایانی پژ،گش مطر میشو ، .ما
فا به سات نمیجهگیر تحلیلی گدایت میک د ایر است چرونه میشو.« .اغ.یدگی» به مثابه
فهماف

غیراکمسابی  ،ف،انش اهمی .ف ف،ند

«.ف زمانی»  ،وی هرای د «تحول» هرم آیی ی

ناایشی اتعزیه) به هو .گیر.؟
بحث اصلی 1و نتيجهگيری
«.اغ.یدهگی» به ع وان «فهماف » ف،انش اهمی نقطه آغاز هرای د تحولی پیدایش آییر تعزیه
است «هاوره یک انسان با مرگ ا ،هاتاه ناییابد  ،به گایر .لیل .ف علم ف،انش اسی مبحثی
فا به پیامدگا ناشی از .اغ.یدگی اهمصاص .ا.هاند معاوال اند،ه ناشی از مرگ نز.ینان
عایقا سراپا ،جو .انسان فا بر میگیر .به ووف معاول اع ا هانوا.ه ،. ،سمان هر .از
.ست فهمه یمی بعد از گذشت ماهگا یا سالگا نایتوان د به فایمی ا ،فا از یا .ببرند  ،شاید
به گایر .لیل است که .ف اکثر جوامع .نیا پس از مرگ یک عزیز مراسای توسم با تشریفا
هاص  ،گهراه بسیاف ووالنی برپا میشو. .اغ.یدگی به ،ادعیت عی ی از .ست .ا.ن یا هقدان
یک هر .محبوم مث پدف ما.ف هرزند گاسر برا.ف یا هواگر او ق میشو .سوگ یا اند،ه
،اک ش گیجانی .اغ.یدهگان نسبت به ایر هقدان است  ،مانر است به شنلگا
چون گریه هشم  ،ظاگر شو ».ااید

 ،جاهر

مخمل

 )289 1384گریسمر یک ف،یدا.

فهماف  ،امر وبیعی است که .ف ،اک ش به تاثر نافایمی یا هاوره آن به ،جو .میآید از
آنجا که گریه ب هاصله پس از تولد

ف ،می.گد لذا به هو .هو .یک فهماف یا.گیر شده

نیست ،لی ف،ند اجمااعیشدن  ،زمی هگا هرگ ری .ف چرونری ابراز آن تاثیر میگذافند
امعماد

2

 )1389اما .اغ.یدگی .ف سوگِ از .ست .ا.ن ،عزیزان هقط هاص «انسان»گا نیست

بر اساس نمایج پژ،گش «بافبافا جی کی ر» اسما .انسانش اسی .ف کالج امرینایی «،یلیام
،مر » «شواگد زیا.

نشان می.گ د که گونهگا  ،جانوف  ،بسیاف

از گربهسانان گرهمه تا

.لفیرگا گاان د انسانگا .ف از .ست .ا.ن عزیزانشان ماتم میگیرند» ا)J.King, 2013: 63

ایر پژ،گشرر آمرینایی که نمیجه پژ،گش هو .فا .ف کمابی با ع وان «ییوانا

چرونه

________________________________________________________
. Discusssion
 2برگرهمه از مقاله آش ایی ف،انش اسی گریه ف،زنامه گاشهر
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سوگواف میک د» م مشر کر.ه بر ایر اندیشه است که «ف ،گا ما .ف عزا.اف مانر است
م حصر به هر .باشد اما ظرهیت انسان برا اند،ه  ،نافایمی عایقا چیز است که ما با .یرر
ییوانا
مشن

اشمراو .افیم» ا )Ibidچراکه «ییوانا
فا یل میک د کش

نیک می.انیم ا،لیر اهرا.

[نیز] باگو

گسم د آنها میآموزند

میک د [ ]،جسمجوگرند» ا،.فتیه )186 1391
که .اغداف هقدان یسیربرعلی شدند هانوا.ه گاراگان ،

،.ست.افان یاضر .ف ،ادعه عاشوفا  61ه ق بو.ند؛ یع ی اهرا .که از کافزاف عاشواف 61
ه ق جان به .ف بر.ه بو.ند «سیدابروا،،س» .ف «لهوف» نوشمه است «عاربر سعد
بازماندگان بانوان . ،همران  ،کو.کان ،هاندان پیامبر فا به اساف

کشید  ،آنان فا اند،هز.ه ،

سوگواف به سو کوهه یرکت .ا .با فسیدن کاف،ان اسیران به .ف،ازهگا کوهه گ رامی که

مر.م آنان فا .یدند صدا گریه  ،زاف

به آساان برهاست » اسیدبروا،،س 1385

 )221تا بدیرجا اساسا .اغ.یدگان کافزاف عاشوفا

 61ه ق .ف یال ابراز ،فهماف

غیراکمسابی وبیعی  ،ممعافف بو.ند؛ گر انسانی پس از مرگ عزیز
میک د نقل است که هو .یسیربرعلی نیز .ف سوگ هرزند
. ،ف گاان عاشوفا  61ه ق هو

کام

غاریر میشو ، .گریه

علی بر یسیر –که پیش از ا،

کر.ه بو« -.بافان اشک از .یدگان هر ،بافید » اسیدبر

وا،،س  )176 1385گرییدن یسیر بر علی فا میتوان بهع وان ناو .یس .اغ.یدگی . ،ف
سوگ عزیز

تعبیر کر.

اما با پایان ایر ،.فه زمان .ف مودعیت .اغدیدگی تود
دالب آ.ام فسوم  ،ف ،گا
پافها

.یرر کیفیتگا  ،شنلگا

مرسوم سوگواف
جدید

نایک د .ف پافها از مواف. .ف

.ف گر یوزه هرگ ری دراف میگیر. ، .ف

به هو .میگیر .که ینی از جاله

آن اشنال

جدید آییر ناایشی تعزیه است اما چطوف ایر اتفاق میاهمد؟ مرر نه ایر که ما اانسانگا)
.لفیرگا  ،هیلگا  ،مشمرکا .ف سوگ عزیزانمان .چاف ایساس .اغ.یدهگی میشویم؟ مرر نه
ایر است که بر اساس پژ،گشگا صوف

گرهمه ایده ،جو .یک هرگ ر ییوانی به ووف دابل

توجهی ،سعت یاهمه است؟ ا،.فتیه  )544 1391پس چطوف میشو. .ف میان انسانگا یک
فهماف وبیعی /هطر تبدیل به یک آییر میشو، .لی .ف میان سایر گونهگا اثر از ایر ع صر
هرگ ری پیشرهمه اآییر) مشاگده نایشو.؟ به نظر میفسد توانا د .ف تولیدِ چیزگا پیشرهمه
 ،پیچیده یع ی چیزگایی نظیر آنچه که بافبافا جی کی ر ف ،گا م حصر به هر .انسان .ف
سوگواف نامیده هاصتریر  ،م حصر به هر.تریر ظرهیت انسان است به عباف
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هرگ ر ما.

 ،غیرما.

پیشرهمه م حصربههر.تریر توانا د

انسان نسبت به سایر

گونهگاست بیشمر ایر که به نظر میفسد تولید هرگ ر ناشی از «نیاز» «توانایی» «اسمعدا».
«ذگر» « ،افگانیسم» انسان  ،تعامل اک ش ممقابل) گاه ایر مواف .با «محیط» است .ف ایر
میان ینی از هاصتریر توانگا  ،اسمعدا.گا

ذگر انسان توانایی تولید «ایده» است

«هصیصه کام انسانی زندگی با ایدهگا .ف سر است ایدهگا با ور گا ف،یاگا هاورا
هنرکر.ن .انسمهگا  ،با،فگا شنل میگیرند

1

ییوانا

جهان اوراف هو .اسمفا.ه میک د آنها از یک هرگ ر لغا

از بازناایشگا ذگ ی برا .فو
ذگ ی .فبافه گیاگان ییوانا

 ،اشیا بهرهم د گسم د اما انسان ع ،ه بر ایر از دابلیت ترسیم کر.ن ایر موجو.ا
ذگرا

.ف

.ف زمانی که ی وف ندافند با مرتبط کر.ن آن گا به یندیرر  ،هلق .نیاگا مانر،

هیالی بهرهم د است ،جو .چ یر اسمعدا .انسان فا دا.ف میساز .تا مجذ،م محیط اوراهش

شو، ، .ضعیت  ،شرایط جدید فا تصوف ک د با ،اسطهگر ایر بازناا گا ذگ ی است
هو.
که انسانگا دا.فند اگداف هو .فا برا .فازمد تشخیص .ا.ه ورایی کر.ه مشن
فا یل ناای د به ساهمر اشیا بپر.ازند  ،آثاف گ ر فا هلق ک د » ا،.فتیه -179 1391
.)180
«یک ایده عباف

است از بیان  ،ناایش یک تفنر ذگ ی از یک مقصو .از یک شخص ،

یا یک ،ضعیت پیش آمده .ف ذگر مسمقل از ی وف آن موضوع  ،یا شخص موف .نظر به
ع وان مثال هنر کر.ن .فبافه برج ایفل .االیی الما یا یک کیک لیاویی مسمقل از ی وف

هو.شان ایر تصوفا

ذگ ی که گاان ایدهگا گسم د از یک هو.مخماف

بیر،نی برهوف.افند ایر اسمعدا .برا بسیج کر.ن تصوفا

ذگ ی مسمقل از ،جو .گر نوع

انریزه یا تحرو هافجی یک ،یژگی برا ش اهت انسان .ف مقایسه با گو
به یسام میآید» ا،.فتیه  )186 1391گرچه ییوانا

نسبت به .نیا
ییوانا

.یرر

نیز مان د انسان از بازناایشگا

ذگ ی برا .فو جهان اوراف هو .اسمفا.ه میک د اما ایر هقط گونه انسان است که توانایی
هرابازناایش  ،تولید ایده .اف .ا،.فتیه )179 1391
.ف نمیجه ایر توانایی  ،اسمعدا .هطر  ،ذاتی ذگر انسان .ف تولید «ایده» است که پس از
بر،ز ا،لیر ،اک شگا

ف،انش اهمی وبیعی ا.اغ.یدهگی) .ف یک هرای د «.ف زمانی» موجب

________________________________________________________
 1یع ی .ف سایت هو.بو .هو.گفت هو.ش ید انسان
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پیدایش آییر تعزیه شده است ایده

نخسمیر ساهت تعزیه اصط

محوف .ف یک زمان

نامشخص .ف ذگر انسان ایرانی ایجا .شده است نامشخص از ایر جهت که
ال

.ف ،.فه صفویه  ،پیش از آن س د که مبیر ،جو .تعزیه اصط

محوف باشد هع

.ف .ست نیست
م .ف ،.فه ینومت اهغانگا  ،اهشافیه نیز به ،اسطه تسلط گفماان اگل س ت  ،مشی
سیاسی نا.فشاه .ف دبال مذگب تشیع مجالی برا افاده تعزیه نبو.ه است
ج پس از ،.فه ف،اج تعزیهگا

مع امحوف صفو

مربو به ب د «م» ناگهان .ف ،.فه زندیه ایع ی ،.فه
،جو .تعزیهگا اصط

 ،گسست ایجا .شده .ف ،.فهگا
ب هاصله پس از اهشافیه) اس ا .از

محوف ینایت میک د اهراننلیر )15-13 1357

 .گیچ س د ممقر  ،موف، .ثودی که مبیر زمان معیر  ،مشخص پیدایش ایده نخسمیر
محوف باشد .ف .ست نیست

ساهت تعزیه اصط

ه به نظر میفسد ایمااال ایده نخسمیر موف .نظر .ف ،.فه تسلط گفماان تشیع  ،ف،اج
تعزیهگا  ،مراسم مع امحوف اگل تشیع تولید شده باشد یع ی .ف ،.فه صفویه سلسلها
«بیش از  ،.درن  1134 -904ه ق 1722 -1501 /م

که

بر ایران ینومت کر.ند» اکاتوزیان

. ، )127 1392ف بیشمر دریب به اتفاق موادع هو .از یامیان ایر مراسم بو.ند
.ف چ یر ،ضعی .سمراه ایدهساز اذگر) .ف تعامل با محیط زیست اجمااعی ه دانه
شر،ع به هعالیتِ وبیعی میک د  ،ایده

اهراباز ناایش) تعزیه اصط

محوف فا بیآننه

ناونها تا به یال .یده شده باشد تولید میک د به عباف .یرر «.اغ.یدهگی» نخسمیر به
مثابه فهماف وبیعی  ،غیراکمسابی به ،اسطه توانایی ذگر انسان .ف تولید ایده . ،ف تعامل با
محیط زیست اجمااعی انسان ایرانی موجب آغاز تافیخ پیدایش تعزیه شده است  ،سپس پس
از گر باف به هعلیت فساندن ایر ایده .ف گاان میدان تاثیر  ،تأثر ذگر -محیط زیست
اجمااعی پیراسمهتر  ،ناایشیتر ااصط محوف) شده است به نظر میفسد نمیجه اهیر م شأ
پیدایش تعزیه باشد

1

________________________________________________________
. 1ف چافچوم ایر نمیجه تعزیه یمی اگر نه .ف دالب .یدگاه تحول بلنه .ف دالب .یدگاه تاثیرپذیر

تقلید ،

.سموف شاگی گم پدیداف شده باشد ناگزیر .ف میدان برگمک ش ذگر-محیط زندگی دراف میگیر .اگر ایرانیان پس
از آگاگییاهمر از ناایشگا

اف،پایی یا .سموف شاگی به صراهت ساهمر تعزیه اهما.ه باش د .ف ،ادع وی

برگمک شی که میان ذگر آنها با ع اصر یک محیط تازه تجربه شده فخ .ا.ه ایده الزم برا ساهت تعزیه تولید
شده است پس از ا،لیر آش ایی ایمااال ا،لیر تصوفگا  ،ایدهگا از تعزیه تعزیها که پیش از ایر ابدا ،جو.
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تحول یاهمر ایساس .اغ.یدهگی به ،اسطه تولید ایده  ،ممأثر از محیط زیست اجمااعی به
یک آییر هاص ایرانیان نیست ناونه ایر هرای د فا میتوان .ف هرگ ر پیر،ان مسیح نیز
مشاگده کر« .نینوس کازانمزاکیس» .ف «مسیح باز مصلوم» ضار نراف

.اسمان موف .نظر

به مراسای اشافه میک د که .ف «گفمه مقدس» مسیحیان توسط پیر،ان عیسیبرمریم برا
بازناایی مصایب مسیح به ،جو .آمده است . ،ف ایر کمام فا. ،اسمانی است که وی آن
کشیش ف،سما به گاراه فیشسفیدان .ف یال انمخام اهرا .شایسمها

برا

ایفا

نقش سه

یواف بزفگ عیسی یع ی پطرس ژاو  ،ژان گسم د  ،گایرووف .ف یال گزی ش کسانی که
باید یهو.ا اسخریووی  ،ما.لر گ اگناف فا مجسم ک د  ،نیز هر .که بمواند مسیح مصلوم
شو .اکازانمزاکیس  )20 1388میتوان گفت ایر ایساس .اغ.یدهگی مسیحیان از تصلیب
مسیح است که به ،اسطه توان ایدهساز
.یرر میان توصی

براهراشمه است .ف سو

ذگر انسان مسیحی ب ا

مراسم موصوف فا

پژ،گش یاضر .فبافه مقوله با،فگا  ،ف،ایت

کازانمزاکیس از فهماف مسیحیان .ف ییر اجرا مراسمشان درابتگا دابل تاملی .یده میشو.؛
 ،از زبان پدف گر گوفیس .،اسمان مینویسد « برا.فان شاا هوم می.انید که .ف ف،زگا
مقدس چه معجزهگا که نایشو ، .چه بسیاف گ اگنافانی که اشک توبه هواگ د فیخت ،
بسیاف

مالنیر ثر،تا د به گ اگان هو.

تاکسمان یا مزفعها

فا ،د

کازانمزاکیس .ف یال تنراف توصی

اعمراف هواگ د کر ، .برا

نجا

ف،

هو.

کلیسا هواگ د کر » .اکازانمزاکیس  )21 1388انراف
پژ،گش پیشف. ،فبافه مقوله با،فگا  ،اعمقا.ا

است

منابع
-



ابر دولویه ا .)1392كاملالزيارات ترجاه ذگ ی تهرانی محاد جوا .تهران پیام یق
اید

یسر؛ جاهر

هرگا .ا )1384روانشناسی رشد (جوانی ،ميانسالی ،پيری) تهران

پر.یس57


ازکیا مصطفی ایاانی جاجرمی یسیر ا )1390روشهای كاربردی تحقيق ،كاربرد نظريه
بنيانی اجلد ،.م) تهران کیهان

هافجی نداشمه است .ف ذگر انساناگا ) .فگیر با ایر اتفاق پدیداف شده است  ،سپس پس از گر باف به هعلیت
فساندن ایر تصوف /ایده .ف گاان میدان برگمک ش ذگر -محیط زندگی پیراسمهتر  ،ناایشیتر شده است
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اسمرا،س انسلم کربیر جولیت ا )1391مبانی پژوهش كيفی؛ فنون و مراحل توليد
نظريه زمينهای ترجاه اهشاف ابراگیم تهران نی
ا،لئافیوس آ.ام ا )1363سفرنامه آدام اولئاريوس ترجاه بهپوف ایاد تهران میعا.
ایز.

یسیر؛ پهلوانپوف هاواه ا )1390وضعيت سياسی تشيع از اضمحالل صفويه تا

كريمخان زند تافیخ اس م 46 ، 45
آهرتی علی ا )1391كبوتر بازی ،گِرُو و تحليل مناسبات كبوتربازها .ف مجله
انسانش اسی شاافه17
آژند یعقوم ا )1385نمايش در دوره صفوی تهران هرگ رسمان گ ر
آل ایاد ج ل ا .)1386غرب زدگی تهران هر،.س
بنما

مایل؛ غفاف

هرخ ا )1383تئاتر ايرانی (سه مجلس تعزيه) .تهران دطره

بلوکباشی علی ا .)1383تعزيهخوانی ،حديث قدسی مصايب در نمايش آيينی تهران
امیرکبیر
بیمس .انیل؛ پ گ هر .ا )1390انسانشناسی فرهنگی ترجاه محسر ث ثی تهران علای
بی ایی بهرام ا .)1391نمايش در ايران تهران ف،ش رران  ،مطالعا

تا،فنیه ژان باتیست ا )1389سفرنامه تاورنيه ترجاه افبام شیرانی یاید تهران نیلوهر
چلنو،سنی پیمر ا )1366تعزيه نيايش و نمايش در ايران ترجاه یاتای .ا .،تهران
علای  ،هرگ ری چا

ا،ل

چلنو،سنی پیمر جی ا .)1389تعزيه آيين و نيايش در ايران ترجاه یاتای .ا .،تهران
سات
محسر ا .)1385رسانه شيعه؛ سوگواری شيعيان از آغاز تا پيش از انقالب

یسام مظاگر

اسالمی اهباف ا.یان شاافه 18



.ژگاگی صغر



فضادلی علی ا .)1392جامعهشناسی نخبهكشی تهران نی






زنان

ا. )1389یری هش اسی؛ فاگبر .کیفی .ف تحقیقا

هصل امه علای – پژ،گشی علوم انسانی سر  16شاافه 63

علوم انسانی تهران

فدیه ابراگیای نگاهی به نذورات مردم در دورهقاجار .ف هرگ ر مر.م ایران شاافه 6، 5
ف ،االمی ی محاو .ا .)1383گردشهر با چراغ؛ مبانی انسانشناسی تهران انمشافا

عطاف

وووووووووووووووووو ا .)1390زمينه فرهنگشناسی تهران عطاف
فیوز گوبر

[. ،یرران] ا )1386منشأ عالم ،حيات ،انسان ،زبان و فرهنگ ترجاه فهیع-

هر ج لالدیر تهران آگه
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ساف،هانی بادر ا .)1384روشهای تحقيق در علوم اجتماعی :اصول و مبانی ،جلد اول.
تهران پژ،گشراه علوم انسانی  ،مطالعا
سماف

هرگ ری چا

چهاف.گم

ج ل ا .)1379پردههای بازی (درباره تعزيه و تئاتر) ،تهران میمرا

ووووووووووووو ا )1386زمينههای اجتماعی تعزيه و تئاتر در ايران تهران نشرمرکز
سیدبر وا،،س ا .)1385لُهوف ترجاه کرمی علی دم یاذق
شایران .افیو

ا .)1392هانری كربن :آفاق تفکر معنوی در اسالم ايرانی ترجاه پرگام

بادر تهران هرزان ف،ز
شریعمی علی ا .)1392تشيع علوی و تشيع صفوی .تهران چاپخش
شعبانی فضا ا .)1392تاريخ تحوالت سياسی -اجتماعی در دورههای افشاريه و زنديه
تهران سات
شهر

جعفر ا .)1376طهران قديم( ،جلداول) .تهران معیر

وووووووووووو ا .)1376طهران قديم( .جلددوم) تهران معیر
شهید

ع ایت اهلل؛ بلوکباشی علی ا )1380پژوهشی در تعزيه و تعزيهخوانی :از آغاز تا

پايان دوره قاجار در تهران تهران .همر پژ،گشگا هرگ ری
عبداهلل مسموهی ا )1388شرح زندگانی من .تهران ز،اف
ع دانلو یاید ا .)1380گفتمان و جامعه تهران نی
وووووووووووووو ا )1384آشنايی با مفاهيم اساسی جامعهشناسی تهران نی عاید یسر
ا .)1384فرهنگ فارسی عميد تهران امیرکبیر
ع اصر

جابر ا )1366درآمدی بر نمايش و نيايش در ايران تهران جها. .انشراگی

ووووووووووووو ا .)1372شبيهخوانی؛ كهنالگوی نمايشهای ايرانی تهران مرکز گ رگا
ناایشی
ووووووووووووو ا )1391مراسم آيينی و تئاتر تهران مول
غریبپوف بهر،ز ا .)1390تئاتر در ايران تهران .همر پژ،گشگا هرگ ری
هاالچی ا،فیانا ا )1356مصاحبه با تاريخسازان جهان ترجاه بیداف نریاان مجید تهران
انمشافا

جا،یدان

هرانسوا ،.فتیه ژان ا )1391انسانشناسی (نگاهی نو به تحوالت جسمانی ،فرهنگی و
روانشناختی انسان) .ترجاه فهیعهر ج ل الدیر تهران هجسمه
هراننلیر ،یلیام ا )1357مشاهدات سفر ازبنگال به ايران ترجاه جا،یدان محسر تهران
ب یا .هرگ ر  ،گ ر ایران مرکز ایرانی تحقیقا
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هر،غی ابر

اصغر ا )1388ايرانيان و عزاداری عاشورا دم موسسه آموزشی  ،پژ،گشی

امام های ی
هنوگی ناصر ا .)1390تاريخ انديشه و نظريههای انسانشناسی تهران نی
هلیک ا،،ه ا )1391درآمدی بر تحقيق كيفی ترجاه جلیلی گا.

تهران نی

کاتوزیان گاایون ا )1392ايرانيان دوره باستان تا دوره معاصر تهران مرکز
کماو ک را.هلیپ ا )1386انسانشناسی؛ كشف تفاوتهای فرهنگی ترجاه ث ثی محسر
تهران علای
کدیوف جایله ا )1379تحول گفتمان سياسی شيعه در ايران تهران ور نو
کسر،

ایاد ا )1336شيعیگری تهران کمامهر،شی پایداف

گ جی یازه ا .)1381روانشناسی عمومی تهران سا،االن
مافشال فیو جان ا .)1392انگيزش و هيجان ترجاه سیدمحاد

یحیی تهران نشر

،یرایش
ماناگر جان؛ جاست پیمر ا .)1389انسانشناسی اجتماعی و فرهنگی ترجاه تقاء
ایادفضا تهران ماگی
مشحون یسر ا .)1388تاريخ موسيقی ايران تهران هرگ ر نشر نو
مک کوف.

.یوید؛ اسپر.لی جیاز ا )1390پژوهش فرهنگی (مردمنگاری در جوامع

پيچيده) .ترجاه محاد

بیوو تهران پژ،گشراه علوم انسانی  ،مطالعا

هرگ ری

نیبوف کافسمر ا .)1354سفرنامه نيبور ترجاه فجبی پر،یز تهران توکا
نینوس کازانمزاکیس ا .)1388مسيح باز مصلوب تهران گلشر
گاایون کاتوزیان محاد علیا .)1380استبداد ،دموكراسی و نهضت ملی تهران مرکز
گاایونی صا.ق ا .)1380تعزيه در ايران شیراز نوید شیراز
Barbara J.king (2013). When Animals Mourn.
ScientificAmerican.com.
http://www.noormags.com
http://www.ensani.ir
http://fa.wikipedia.org
http://www.unesco.org
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تصوير شماره 1

توضیح اشاعه  ،گمسانی آ.ام لباسپوشی شها .هوان تعزیه با شیوهگا  ،الروگا
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