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Abstract  

Analyzing the content as well as the common themes in Tazieh poems 
acquaints us with the culture, language, and common idioms in this 
field. Due to the aesthetics of the Tazieh poems and its narration, 
which mentions the sufferings of the martyrs of Karbala, as well as the 
multifaceted dimensions of the Tazieh and the characteristics of its 
representation, less attention has been paid to the text of the Tazieh 
works. This study aims to figure out what has been the most effective 
aspect of these poems on the general audience. Accordingly, in this 
research, the poems of Tazieh ceremonies have been studied in three 
parts. The first part focuses on the content, the second part is the 
descriptive analysis of the poems, and the third part focuses on the 
variety of poetic forms of the text. Relying on the content elements of 
the text, the functions of the poems in attracting the audience have 
been analyzed. So far, no research has been done in the field of 
content analysis of poems in Tazieh. This research is based on the 
manuscripts of Tazieh gatherings entitled The collection of Tazieh 
battles of General Resurrection - in eight volumes which are currently 
being performed in the month of Muharram in the Tazieh gatherings 
in Damghan city. The research method is descriptive-analytical. 
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Introduction 

"Tazieh literally means expressing sympathy, mourning, and 

condolence, but as a form of drama, it has its roots in gatherings and 

commemorations of the martyrdom of Imam Hussein during 

Muharram, and during its evolution, its main focus was the 

representation of the siege and massacre of the Karbala desert. 

However, it has never lost its religious nature” (Chelkowski, 2005, p. 

9). The study of the content and theme of the poems of the Tazieh 

meetings has been thematically divided into three sections. The first 

part is based on the content and theme, the second part is based on the 

informative description that somehow reflects the themes of the 

poems, and the third part is based on the variety of impressive formats 

in the present text. 

Background 

In the article "Literary Sources of Tazieh" from the book of Tazieh, 

the leading Iranian indigenous art, compiled by Peter J. translated by 

Davood Hatami, Chelkowski deals with the seas, rhyme, and language 

of poems in several versions of Tazieh. 

Discussion 

Content review 

The themes in the Taziehs, despite its focus on a central theme that is 

the martyrdom of Imam Hussein, are very different. They could be 

categorized as local Taziehs in the field of mysticism, Taziehs for 

kings, Taziehs inspired by Persian oral and written stories (Ismaili, 

2010, pp. 61-62), but in research, less attention has been paid to the 

content of Tazieh poems and text. Based on this clarity in the present 

study, the factors of transparency of Tazieh poems have been 

considered. These factors are divided into two parts in the present text 

to facilitate research: the first part is divided into six parts based on the 
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internal content of the poems: rhetoric, ideas, testaments, enmities, 

monolithic dialogues, and completion of arguments. The second part 

is based on the initial descriptive data of the poem in seven categories 

of praise, praying and asking for help, sacrificing alms, addressing a 

special and general audience, complaining, greeting and asking 

questions. The third part deals with the variety of Tazieh's poetic 

forms. 

Descriptive information 

"In the texts of Tazieh, knowing why and what people do, assuming 

that their believing audience is aware of them, has no place among the 

Arabs. Therefore, the role of logic and reason, i.e. reasoning for 

things, is rejected by both the parents and Ashqia. The poet of Tazieh 

describes people and ignores the analysis of the way and reasoning of 

people to perform their actions. This descriptive view develops so far 

that even Ashqiya speaks of describing the saints, praising and 

honoring them, and this is exactly when they are supposed to act 

against them” (Fanaian, 2010, pp. 84-85). In these poems, the 

informants act as codes and signs through description, so that the 

audience understands the subject and setting of the story. 

Whether the role is arrogant, either in the debate or prologue, 

depends on the initial descriptive data, which can be divided into 

different categories such as prayer, almsgiving, addressing a specific 

person, calling the addressee, asking question from the opposite role, 

boasting in the prologue, the debate between the two roles or the hero, 

the complaint, the greeting, the disbelief of the continuation of the 

enmity, and the actor's inner dialogue. The internal conversations can 

also be understood by knowing the poems being read. The poems have 

an external and executive meaning or an interior monologue, for 

example: "everyone has a desire and work in front / I poor thing 

caught in the air of his heart" (Nadalizadeh, 2013, vol. 1, pp. 44-45). 
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Variety of templates 

Tazieh verses have been composed in many different forms. These 

verses can be categorized in the form of ode, Masnavi, quatrain, 

couplet, mesmat, and long speeches. 

Conclusion 

Since no special content analysis has been done in the field of Tazieh 

poems, analyzing the content of these poems is an effective and useful 

step towards the cultural applications of these poems. The analyses 

were performed in three sections: content, descriptive data, and review 

of the format of the poems. There are many different forms of poetry 

in these poems, and this variety of formats is very effective and 

efficient in diversifying its music, and restoring the tone and 

expression. The sections presented for expressing the content of the 

poems and descriptive data with titles such as the idea of narration, 

sequencing, argumentation, greetings, etc., which have been dealt with 

in the text of the research, classify the verses of Tazieh in simple and 

common language. The audience follows the narrative and it causes 

enthusiasm and sympathy attracting more audience. 
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 ة فرهنگ و ادبیات عامهماهنامدو
 0011 خرداد و تیر، 83، شمـارة 9 سال

 مقاله پژوهشی

 
 این رستخیز عام مجموعۀیۀ تعزتبیین محتوا در اشعار مجالس 

 2یمؤمن، الهام 1یتیباسشهرام 

 (03/11/0011پذیرش:  0899/ 10/01)دریافت: 

 دهیچک

ت تاریخی و نمادها و نیز قوانین و باتوجه به تنیدگی شخص و حقیق هانامهاشعار تعزیه

 ی را دارد.امنطقهی فکری و فرهنگی جغرافیای محتوای شعری قابلیت بازتاب وسیع هاقالب

رایج عامه  و اصطالحات، زبان فرهنگ بارا  به محتوا و نیز مضامین رایج در این اشعار ما توجه

که در ذکر  آنگونۀ روایت داستان توجه به زیبایی اشعار تعزیه وبا .کندیمدر این حوزه آشنا 

تر گونۀ آن کمو خصوصیات نمایش هاهیتعزی چندوجهمصائب شهدای کربالست و نیز ابعاد 

چه چیز در متن به  نکهیا است. شده پرداختهباتوجه به محتوای دریافتی،  هانامهبه متن اثر تعزیه

حاضر است. بر این  پژوهش بوده، پرسش اصلی مؤثرتری این اشعار بر مخاطب عام اثربخش

ی شده است. بخش اول، توجه بررستعزیه در سه بخش  اشعار مجالساین پژوهش  در اساس،

متن است.   یشعری هاقالببخش سوم تنوع  اشعار و ی توصیفیهامطلعبخش دوم  ،به محتوا

 لیتحلجلب مخاطب،  اشعار درعناصر محتوایی متن، کارکردهای  بر هیتکبر این اساس، با 

ت. اس نشده انجامینۀ تحلیل محتوای اشعار در مجالس تعزیه پژوهشی زم در ت. تاکنوناس شده

ــ  این رستخیز عامجنگ تعزیۀ ی مجالس تعزیه با عنوان مجموعههانسخهاین پژوهش برمبنای 
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در  در مجالس تعزیه در حال حاضر نیزمورد خوانش و در ماه محرم مجلد کهدر هشت 

 .تاس شده انجامــ به روش توصیفی ـ تحلیلی  شودیمن اجرا شهرستان دامغا

 .مجموعۀ این رستخیز عامتعزیه، محتوا، اشعار، : های کلیدیواژه

 . مقدمه1

 عنوانبهی وللغوی به معنی اظهار همدردی، سوگواری و تسلیت است،  نظر ازتعزیه »

م حسین در ایام محرم شکلی از نمایش، ریشه در اجتماعات و مراسم یادکرد شهادت اما

یی محاصره و کشتار صحرای کربال محور اصلی آن بوده بازنما ،در طول تکاملش دارد و

. (9.ص ،0830)چلکووفسکی، « را ازدست نداده است اشیمذهبماهیت  گاهچیهو 

 که ت. ازآنجااس ریپذامکانشناخت مجالس تعزیه براساس عوامل متفاوت دخیل در آن 

ارزشمند باشد و  تواندیمر است پرداختن به محتوای اشعار تعزیه تعزیه به زبان شع

در  بر این اساس. ی مختلف برجسته کندهاحوزهو رسوم را در  و سنتردپای فرهنگی 

پژوهش حاضر به معرفی و تحلیل عناصر چشمگیر اشعار تعزیه در بخش محتوایی در 

 مجلس است، 01مجلد و شامل هشت  که« این رستخیز عام»نامۀ مجموعۀ متن تعزیه

مایۀ اشعار مجالس تعزیه در سه بخش بررسی محتوا و درون. است شده پرداخته

بخش دوم  و مضمون،محتوا  براساسبخش اول ت. ی موضوعی شده اسبنددسته

مایۀ اشعار است و بخش ة مضامین و درونبازگوکنندی نوعبهبراساس مطلع توصیفی که 

 ت.شمگیر در متن حاضر اسی چهاقالبسوم براساس تنوع 

 . ساختار و روش تحقیق1ـ1

 «این رستخیز عام»نامۀ موضوع پژوهش حاضر بررسی محتوایی اشعار مجموعۀ تعزیه

بومی  خوانانهیشباست. این مجموعه در حوزة جغرافیایی شهرستان دامغان، توسط 

 گیرد.مورد اجرا و خوانش قرار می



 و همکار یتیباسشهرام  ____________________  این رستخیز عام مجموعةیة تعزتبیین محتوا در اشعار مجالس 

121 

 

نادی دامغانی( ) زادهی غالمعلی نادعلینیبازآفراشعار این جُنگ تعزیه، به اصالح و 

و  از نظر محتوایی زاده در ده مجلس تعزیه و هشت مجلد،ینادعلکوشش مسلم وبه

بررسی شده است. اشعار ی و محتواقالب شعری و شناخت ارتباط بین قالب  تنوع

ار اشع یمحتوااز توصیف و تحلیل  ی و با استفادهاکتابخانهة ویشروش تحقیق به 

 شده است. انجام موردنظری هانامهتعزیه

 . ضرورت تحقیق2ـ1

تاکنون هیچ پژوهشگری اشعار تعزیه را با رویکرد توجه به محتوای رایج در این 

دانستن این امر که معنا در تعزیه بین آنچه ت.  با مجموعه از اشعار بررسی نکرده اس

تجربه( و بازگویی ) کندیمشخص( و آنچه مخاطب دریافت ) دهدیمبازیگر نمایش 

روشنگر  صحنه درنماد است و  آنچهحقیقت( و ) حقیقتی دور که اتفاق افتاده است

اشعار با قوانین مشخص در  دانش است و با متن اشعار و قالب آنچهحقیقت است و با 

ی پژوهش را توجه و مبناکردیم  ترخاصبر این اساس دایرة پژوهش را   ،ارتباط است

 که آنجا از. میدادعزیه در متن حاضر با کارکرد خلق محتوا و مضمون قرار به اشعار ت

و ی متعدد هانسخهگونه دارد و در هر محدودة جغرافیایی و این اشعار روایتی نمایش

آن، ارزش فرهنگی و ادبی خاص با حوزة و قالب ، توجه به محتوا اجراستقابل متنوع

 هاآنباید به  که ه در منطقه خواهد داشتو ادبیات عام رسوم و آداببسیاری از 

 تاشناسی شناخت مجالس تعزیه به روش توانیمتحلیل اشعار تعزیه  در پرداخته شود.

، صحنۀ هاتیشخص»ی بر روبرمبنای اشعار این مجلس بیشتر  که ی تسلط یافتااندازه

ی هنرهای نمایش مصیبت، هاپردهی تصویری و ترسیمی، هنرهانمایش مصیبت، 
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 «و اجرا یا القاب و مضامین هاتیشخص، سیرت هاتیشخصتجسمی، صورت 

 کرده است. هیتک (99ـ38. صص ،0811)عناصری، 

 . پیشینۀ تحقیق2

 ،اساندن موضوع به مخاطبو شنمحتوا  خلق کردیبا رو هیاشعار تعزۀ توجه به نیزم در

و موضوع اثر پژوهشی صورت نگرفته است. اینکه از صورت هر اثر به محتوا  تاکنون

منابع ادبی »از فرضیه و پرسش پژوهش است، اما در مقالۀ  ترواضحپی برد تفسیر 

چلکووفسکی با . ی پیتر جیگردآوربه  تعزیه هنر بومی پیشرو ایراناز کتاب « تعزیه

 شده پرداختهتعزیه  به بحرها، قافیه و زبان اشعار در چند نسخۀ ،یداوود حاتمترجمۀ 

 است.

 ایش مذهبی. تعزیه/ نم3

 برپابه معنای عزاداری کردن است به مفهوم مطلق، لیکن، »تعزیه فرهنگ فارسی معین 

(. 38.ص ،0830)معین، « اخص طوربه )ع(مجلس عزاست برای حسین بن علی  داشتن

 تعزیه در اصطالح 

و موضوع  شدهیمقسمی از نمایش مذهبی است که از دیرباز در بین شیعیان اجرا 

پیامبر اسالم رفته است، اما  بر خاندانو شدایدی است که  آن ذکر مصائب

مربوط به شهادت  شودیمرویدادهای اصلی تعزیه که در ایام محرم )عاشورا( اجرا 

 . (000.ص ،0898)داد،  در واقعۀ کربالست ارانشیو )ع(امام حسین 

 .کندیمی بنددستهی مذهبی هاشینمای عامیانه و هاشینماسیما داد تعزیه را جزو 

ی، نقالی و تعزیه و روحوضی ریگمعرکهی، دارپردهی عامیانۀ ایرانی شامل هاشینما»

  (. در تعریف جامعی از تعزیه باید گفت818)همان، ص.« است
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تعزیه همچون کرداری جمعی و ثوابمند، بازسازی تمثیلی و ادواری شهادت امام 

ردار جمعی است چون ک. ی مردم استهاتودهی آن در برابر امدهایپحسین و 

 کنندگانشرکتثوابمند است، چون  ی از مردم استتوجهقابلتالش تعداد  ندیبرآ

ی تمثیلی است و و بازسازدر این کنش گروهی انتظار پاداشی در آخرت دارند 

ی و دارای و ادواراست  ریرناپذییو تغ شدهنیتدو یرمزها قرارداد ودارای 

ی امدهایو پآن در زمان معین سنت غالب است ی ویژه، ولی اجرای اصلی شمارگاه

و تفسیر  شودیمهمۀ رویدادهایی را که در تعزیه مطرح  لیتأوشهادت امام 

 (.01.ص ،0839)اسماعیلی،  آوردیمسرنوشت بشری را فراهم 

 توجه به آن و لزوم. ارزشمندی زبان تعزیه 1ـ3

ندی از فرهنگ و زبان و زبان تعزیه شعر است، اما در بطن این اشعار رد پای ارزشم

ی زبان عامه هاعرصهکه راه را برای پژوهشگران در  شودیماصطالحات عامه دیده 

ی امحاورهزبان تعزیه اغلب  ۀ زبان تعزیه معتقد استنیدرزم. ذوالفقاری گذاردیبازم

داشت که اشعار آن در اصطالحات و  است؛ از طرفی تعزیه چنان میان مردم نفوذ

ی که روزبهوای »، «تعزیه گرفتن»، «نعش تعزیه»ل مردم راه یافت؛ مثل کنایات و امثا

شناسی طبع روشبه زبان تعزیه به توجه (.110.ص ،0890)ذوالفقاری، « شمر سقا شود

در کتاب  پور. ملککندیم ترشفافو  ترروشنکاربست پژوهشی تعزیه را برای ما 

ۀ شاعران لیوسبهچون اشعار » عتقد استدربارة اشعار تعزیه م ادبیات نمایشی در ایران

ی لغوی، ادبی، دستوری خطاهالذا آکنده از ، شدینمسروده  سبکو صاحبدرباری 

، رودیمشمار به« پست»شناسان از نوع اما همین اشعار که در اصطالح سبک است،

نی زبا عنوانبهو آکنده بودن از لغات عامیانه،  بودن زنده ،علت سادگی و صمیمیتبه

 (.188/ص.0.ج ،0893، پورملک)« است رفته کاربهقوی و دراماتیک در تعزیه 
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 نامه. تعزیه2ـ3

دانستن اطالعاتی در سه ، گهقاتیمتشنه در در کتاب  هانامهبرای اشراف داشتن به تعزیه

وضوع و م -1 ،هانامهتعزیه خذآم. شناخت منابع و 0حوزة مطالعاتی مطرح است: 

 .هانامهی تعزیهبنددسته. 8، هامهناتدوین تعزیه

 هانامهدر تعزیه خذآم. شناخت منابع و 1ـ2ـ3

. دهدیممحتوا و روایت آن را تشکیل  درواقعمتن تعزیه موضوعی دارد که 

موضوع . ی تعزیه ابداعی نیست و درحقیقت دنبالۀ سنت روایی پیشین استهامتن

یی است که هر یک هانهیشیپبر مبتنیو  امدهیبرناز مخیلۀ نویسندگان مجلس  هامتن

نویس قرار داده است؛ را در اختیار مجلس خاممهیو نی تمام مواد خام اگونهبه

ی داستان پیامبران، قطعاتی از شعر کالسیک هاکتابی عمومی، هاخیازجمله: تار

ی تفسیر و حدیث شیعه که به هاکتابفارسی از نوع مرثیه، مدح و مناقب امامان، 

 ،هامقتلمجلسی،  محمدباقرعالمه  بحاراالنوارازجمله  اندپرداختهرای کربال ماج

خواهی از قاتالن امام ی منثور و منظوم شیعه که موضوع آن بیشتر خونهاداستان

بسیار پیش از متون تعزیه در حوزة نقالی رایج بود  و دهدیمرا تشکیل  )ع(حسین

 هاآنیی چند از هانمونهبه  (ششمسدة  لیاواتحریر ) النقضدر کتاب  ازجمله

همچون قصۀ مختار، قصۀ مسیب، قصۀ ابراهیم اشتری، قصۀ سلیمان صرد و فتوح 

ی هاصحنه و نثرکه به نظم  هانامهسوگاست و نیز  شده اشارهمحمد حنفیه 

است   شده وارد هانامهبه تعزیه ماًیمستقمصیبت کربال را نقل کرده و گاه ابیات آن 

 (. 11ـ83. صص ،0839ی، )اسماعیل

شامل یک یا چند مجلس تعزیه  دارد کههر مجموعه از اشعار تعزیه بیاض نام 

 خوانانهیتعزهر تعزیۀ کامل را یک دستگاه یا مجلس گویند. متن هریک از . است

در روز اول محرم  . ازجملهشودیمی به نام فرد به آنان داده اجداگانهدر نسخۀ 
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و در روزهای دیگر  تیب اهلاز مدینه و وداع با  ع() تعزیۀ حرکت امام حسین

طفالن حضرت فاطمه،  ،حضرت قاسم ،حر ،ترتیب تعزیۀ مسلم، دو طفالن مسلمبه

هم تعزیۀ اسرای  ازدهمو در روز ی عاشورا ،اصغریعلحضرت ابوالفضل، حضرت 

  (.131ـ138. صص ،0830ی سمنانی، احمدپناه) شودیم کربال برگزار

قوت ادبی و  ازلحاظی متعدد تعزیه هانسخه»گفت:  دیبای تعزیه هانسخهدد دربارة تع

ة شاعرانی نامدار سرودبرخی مجالس . استحکام شعری در یک سطح و درجه نیستند

همچون شهاب اصفهانی و رضوانی و فرزندان یغمای جندقی است، اشعاری پخته و 

 ،0891زاده، )نادعلی« اندفیضعمستحکم دارند و برخی دیگر، حاوی ابیاتی سست و 

، ریرکبیامکه به تشویق  میشناسیمبه شهاب را  متخلصتنها شاعری (. »03ـ01. صص

(. سرایندة بسیاری از 188/ص.0.ج ،0818، پورملک)« درآوردشصت مجلس را به نظم 

ی سرایندگان به آوردن نام عالقگیبیا  مسئله،مجالس تعزیه مشخص نیست و دلیل این 

و تغییرات فراوان در نسخ،  سینودستی هانسخهتعدد  اایان مجالس بوده یخویش در پ

 ،در هر شهر و روستا خوانانهی. شبسبب فراموشی نام نخستین سرایندة اثر شده است

 حال نیع در. آورندیمها و نیاز مردم منطقه، تغییراتی در اشعار تعزیه پدید مطابق سلیقه

 ،0891 ،زادهاست )نادعلی شده ذکرواریخ و کتب نام برخی سرایندگان تعزیه در ت

 (.01.ص

 هانامه. موضوع تعزیه2ـ2ـ3

باید گفت که  هانامهذهنی و درونی تعزیه رملموسیغموضوع یعنی جنبۀ  ازنظر

یی که به قالب شعر و محاوره پرداخته باید هانامهنخستین تعزیه، ی منطقیاگونهبه

یی که هانسخهو شهادت امام و یارانش باشد و  وقایع عاشورا ی مربوط بههامجلس
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ی هامجلسدر دست هست، باید نسخۀ مادر تمامی « تن هفتادودوشهادت » نام با

 (.11.ص ،0839)اسماعیلی،  بسط داده و بعدی باشد

 هانامهی تعزیهبنددسته .3ـ2ـ3

سه دسته به قانونمند  صورتبهرا  هاهیتعز نمایش در ایرانایی در کتاب ضیببهرام 

  .کندیمی بندمیتقس

 خصوصاًی و مذهب ریاساطیی که مصائب و شهادت افراد هانامهواقعه: تعزیه

: واقعهشی. پدهدیمرا نشان  دالشهدایسماجراهای مربوط به کربال و خاندان 

زیرا همیشه باید ، داستانی مستقل و تمام نیست ازنظر یی است تفننی کههانامهتعزیه

تفننی و فکاهی مضحک  یهانامهتعزیهگوشه: . منجر شود« واقعه»به نمایش یک 

 افراد آن اغلب اشخاص اساطیر مذهبی اسالمی هستند که زیآمشخندیرو گاه 

 (.088، ص.0800یی، ضایب)

 . بحث و بررسی1

 هیدر اشعار تعز و محتوا. بررسی مضامین 1ـ1

ام حسین است اگرچه حول یک محور قالب که شهادت ام هاهیتعزمضامین در 

یی در حوزة هاهیتعز ،محلی رنگ باهایی تعزیهت. ، اما بسیار گوناگون اسچرخدیم

ی شفاهی و مکتوب هاداستانیی با الهام از هاهیتعزی پادشاهان، برایی هاهیتعزعرفان، 

اشعار تر به محتوای کم هاپژوهش(، اما در 11-10، صص.0839فارسی )اسماعیلی، 

یی است هدفمند که بین دو نقش هاتیروا هیت. اشعار تعزاس شده ختهپردا و متنتعزیه 

ی مختلف و توسط شاعران هازماندر  نکهیا با. این اشعار شوندیم دهیآفریا شبیه خیر 

با کارکرد مشخصی چون برگزاری مجالس تعزیه در  اندشدهناشناس و متفاوتی سروده 
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دانستن کل موضوع تعزیه اشعار  . مخاطب باشوندیمی آورجمعیک نسخه یا جنگ 

. زمان و مکان در این اشعار ندینشیم گوش دادنهدفمندی را در مسیر روایت به 

گونه مخاطب این اشعار سرایش را روایت. شوندیمو در حد گذرا معرفی  رنگکم

. سازی واقعۀ عاشورا را حس کندگونه تصویر مجسمتا در کنار فرم نمایش خواهدیم

و  خودندیه برمبنای محتوا و کلماتشان دارای نیروی خیر و شر در درون اشعار تعز

د. بریمواژگان پی به کجایی و چرایی و چگونگی ماجرا  و صورتمخاطب از اشعار 

لشگر اشقیا و خاندان رسول در اشعار صورت نمایان و شفافی از واژگان دارند، برمبنای 

شعار تعزیه توجه شده است. این این وضوح در پژوهش حاضر به عوامل شفافیت ا

بخش اول  :تاس شده میتقسعوامل در متن حاضر برای تسهیل پژوهش به دو بخش 

ها، گوییها، انگارهگوییدرونی اشعار به شش بخش ترتیب محتوای براساس

 هاییگوحجتمصراعی و اتمام ی تکهاالوگیدها، گوییها، دشمنگوییوصیت

مطلع توصیفی آغازین شعر در هفت مطلع  براساسخش دوم است و ب شدهی بنددسته

گویی به مخاطب ، خطابهاصدقهستایش و چاوشی، دعاگویی و مدد خواستن، قربان 

در بخش سوم به  و لیتحل جواب و سؤالگویی و علیکوخاص و عام، شکوائیه، سالم

 است. شده پرداختهی شعری تعزیه هاقالبتنوع 

 ا در اشعار تعزیههگویی. ترتیب1ـ1ـ1

د. شویمروایت  دوطرفهمصراع در دیالوگ تک صورتبه هاییگودر اشعار تعزیه ترتیب

. ساختار محتوایی بیشتر شوندیمها با اول و دوم و سوم و... بیان گوییاین ترتیب

 و سپسدر اشعار تعزیه کار عطف روایت و توصیف که ها بدین فرم است گوییترتیب

. در کنار پیوند زدن یک مطلب به مطلب بعدی کار دارند بر عهدهرا توضیح روایت 
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و  شودیمبیان  کشته شدن، مثل افتدیمگو ی که بر سر گوینده و ترتیباحادثهتوصیف 

شرح همان حادثه در  ایی بعد از حادثه یگوحتینصگو به توضیح و بعد ترتیب

گویی به اظهار دن و ادامۀ ترتیبگو در حین شنیمخاطب ترتیبد. پردازیمگویی ترتیب

منه پا از خیمه بیرون/  ،چون شوم کشته» که پردازدیممالل حاصل از ماتم حادثه نیز 

زاده، )نادعلی« گردد باخبرمچین صورت مکن گیسو/ سوم چندان مکن ناله که دشمن 

 (.101/ص.0.ج ،0891

ت. شعار در تعزیه اسۀ این اجمل از« بر قتلسه اثر » ،«سه وصیت»یی چون هابیترت 

سه : امام». هستند گویی از یادکرد مصیبتحاوی نوعی انگاره هاییگوبرخی از ترتیب

بگو اول چه باشد ای عزیز پاک : ی دختر/ زینبا تو کیکشنو ی ،آثار است بر قتلم

دوم را گوی چون : / زینبدیآیمدر اول چون ز زین افتم زمین در لرزه : پیغمبر/ امام

سوم  :دوم خورشید گردد تار و خون از آسمان آید/ زینب: بر غم بیفزاید/ اماماول غمم 

ها گوییی ترتیببرخ (.108/ص.0.ج )همان، «را گو کزان ماتم رسول انس و جان دارد

و پاسخی به توصیفی یا بیتی قبل است که حاوی  افتدیمتنها در یک بیت اتفاق 

اول از نسبت/ دوم مروت  ،من آوردیسه چیز یاد »گویی خاصی نبوده است: ترتیب

گویی در معنای دستوری و ( یا ترتیب119/ص.0.ج )همان،« بابت، سوم زیوم نشور

برای جنگ است و حکم فرمان را دارد و در بیتی بدون پاسخ آورده شده  آماده شدن

« ای قوم/ اول نقاره، دوم کرنا، سوم شیپور دیدرآورسه چیز را به نوازش ». است

 )همان(.
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 هاگویی. انگاره2ـ1ـ1

ی که عزیز بوده است از طرف امرده اها اشعاری است که در رثای شهید یگوییانگاره

در بیشتر د. شویمعزاداری خوانده  نیدر ح سوزوگدازبا  دهیدبتیمصشخص 

زنانۀ عزاداری در شهرستان  در مجالسگویی ی سوگواری هنوز هم انگارههامراسم

 بر عهدهها نوعی کارکرد روایی را گوییدر اشعار تعزیه نیز این انگاره. ددامغان رواج دار

. دارندیمپنداری را در مخاطب حین روایت بیدار نگه ذاتهم و حس دارند

و به  شودیمیی که در مطلع است آغاز هاصدقهقربان در بیشتر اشعار با هاگوییانگاره

 ناحقبهفدای دست ». پردازدیممخاطب عرض شکایت به ، حادثه انیو بذکر جزئیات 

ناس/ فدای این علم سرنگون تو گردم/  سرآمد ایآ ،عباس/ فدای جان تو گردم اتدهیبر

و مقامات  شأنگردم/  اتیخالتو گردم/ فدای جان و تو مشک  خونبهغرقهفدای پیکر 

 (.030/ص.0.ج )همان،« گردم اتیعال

 هاگویی. وصیت3ـ1ـ1

. این شودیم ردوبدلهای فراوانی بین افراد گوییعزیه وصیتدر عرصۀ نمایش ت

در میدان جنگ است و گاه وصیت  هاقهرمانخود اشخاص و  از طرف هاتیوص

چون از طرف معصومین است بیشتر بیان  هاتیت. وصروسشخص دیگری با نقش روبه

دث بعدی یا گزارش حوا شودیمحقیقتی است که در چند لحظه بعد به نمایش گذاشته 

بیننده صحنۀ نمایش را  افتاد وتعزیه اتفاق نخواهد  صحنۀکه در  هاستآناز نگاه 

گویی دارای نوعی صنعت براعت ابیات وصیتد. شنویمو تنها روایت را  ندیبینم

ی و نوع ترآگاهاستهالل هستند و مخاطب آگاه از کل محتوای تعزیه را با این ابیات 

حضرت  کهچنان. کندیمات در مخاطب و شنونده بیدار همدردی در حین این ابی حس
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مادرم گفتا ببوسم من »که  آوردیم خاطربهوصیتی از مادرش  ،ۀ وداع امامصحن درزینب 

 ای( 101/ص.0.ج )همان،« سنین̛از دم تیغ و  ،ببریده این دم شودیمگلویت یا حسین/ 

حادثۀ کربال خبر  بعد از یاحادثهدهد و از را مخاطب خود قرار می تیب اهلامام 

که طی این وصیت پیام واقعۀ عاشورا را ابالغ کنند و نیز  خواهدیم هاآنو از  دهدیم

 و صبرشیرین لقا و سکینه دختر مظلوم  اصغریعلو  ع()امام حسین تشنۀگلوی  ادکردی

حضرت زینب را داشته باشند. مضمون محتوایی این ابیات شاید عبارت اصلی از بیان 

آن در ابیات وصیت  ادکردبر ی دیتأکتعزیه و نمایش آن و  ادامۀنباشد، اما  )ع(ام حسین ام

من همه شکر  تیباهلمن /کای  تیباهلامام: گویم وصیتی به شما »ت. مشهود اس کامالً

/ ابالغ این پیام به هر آشنا کنید/ هر جا که دیرویم دگربارهخدا کنید/ دانم سوی مدینه 

 (.111/ص.0.ج )همان،« شیعیان/ یاد از گلوی تشنه من از وفا کنیدآب سرد بنوشید 

 هاگویی. دشمن1ـ1ـ1

ها ابیاتی است در تعزیه که از زبان دشمن در طرف مقابل لشگر و خاندان گوییدشمن

ها سرشار از احترام و ترحم و القاب بلند گوییدشمنت. سروده شده اس )ع(امام حسین 

 ،ندارداست و در این ابیات توهین به لشگر خوبان وجود  بخشو شخصیت دارامعنو 

ای قوم »درحالی است که دشمنان در خطاب با خودشان القابی با بار منفی چون  نیا

در این ابیات دشمن چگونگی واقعه و . برندیمکار به ،«سعد ستمگر غدار» ،«جفاجو

 کندیمبیان  مقتول یاالوصفات  انیو بی و عذرخواهحمله و کشتار را در قالب احترام 

/ مرا ببخش که معذورم ای شه واال/ ز نوک اهللرسول زادةحرمله: حسین، عزیز دل و »

 )همان،« زالل/ به هدیه بخش به اصغر همان ستوده خصال آبتیر سه شعبه بگیر 

 (.188/ص.0.ج
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 مصراعیی تکهاالوگید. 1ـ1ـ1

که هر مونولوگ یک  شودیمه مصراعی بسیاری دیدی تکهاالوگیددر ابیات تعزیه 

این  دهدیمتشکیل یک بیت را  هم بامصراع و مونولوگ بعدی مصراع دوم است که 

بعد بدون  ،بردیم و نامکند مضمونی بسیار صریح دارد، مخاطب را طلب می ،ابیات

مقابل در مصراع بعدی علت را بیان  خوانهیو شب خواهدیمحاشیه علت بستن آب را 

یزید ادامه  نام باو مصراع بعد دوباره  آوردیمیزید را  ،نام دشمن اصلیکند وهم می

 هاالوگید. مصداق این کندیم انیبو علت اصلی را که حکومت ری است  ابدییم

خوان یی که شبیههاعامصردر کل این ت. وگوی ابن سعد و امام اساز گفت 11مجلس 

کربال را از ابتدا تا انتها با آوردن  ۀنیکمتفاوتی دارد. یک مضمون واحد و کل داستان 

بین دو راوی امام و ابن سعد « حکومت ری»« یزید ابن معاویه» ،«آب»چند واژة خاص 

ی تو تا کی تشنگی روادارامام: ». شودیمروایت  یی سازندة یک مصراعگوتکطی دو 

سرم را : بر عترت محزون/ ابن سعد: یزید ابن معاویه شود خوشحال و هم ممنون/ امام

بر  کنمیم/ ابن سعد: ببرم چون سر پاکت حکومت ؟ گر ببری چه بگیری جایزه از وی

 (.183ـ181/صص.0.ج )همان،« ری

 هاییگوحجت. اتمام 1ـ1ـ1

 بحردر مکالمۀ امام و ابن سعد اشعاری در  این رستخیز عاماز مجموعۀ  18در مجلس 

امام به  کمالو  تمامرفی و کارکرد مع هدف بایی گوحجتبا مضمون اتمام  لیطو

 الرحمن اهللبسم»یی مثل متن یک نامه با گوحجتمطلع اتمام . شودیممخاطب دیده 

ایها »های یی به گروه اشقیا با عبارتهاخطاببا  لیطو بحردر  د وشویمآغاز « الرحیم

؟ هنوزم نشناسید»بدون خطاب با  اظالمان، کفرالقوم، القوم ستمکار ی، «القوم ستمکار
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شاعر امام را با وصف خودش و نیز معرفی پدر  درادامه،. ابدییمادامه ، «بگویم بشناسید

وصف . کندیممعرفی  اشیفاطمگونه و طبع و خوی علی اشینبو و ذاتو مادرش 

و خیبر  القمرشقکند و با تلمیح به آیۀ تطهیر و واقعۀ حسین را در قرآن مطرح می

 .کندیمشفاعتش را به مخاطب عنوان  وعدةدر آخر و  دهدیمیی را ادامه گوحجت

منم آن سید و ، ایهاالقوم ستمکار، دهید گوش زمانی که بگویم به شما حجت آخر»

به همه هادی و رهبر، بود او شافع ، سرور، پسر دختر احمد، محمد، به شما هست پیمبر

م دخت رسول رسول است مرا جد و علی باب من و فاطمه مادر بود دیدان همهمحشر، 

 (.118/ص.0)همان، ج....«  دو سرا را

 هاگویی. صحنه1ـ1ـ1

 . دیآیمابتدا به زبان ، ها آن است که در اشعار تعزیه آنچه اتفاق خواهد افتادگوییصحنه

 یی که فعال هستندهاهیشبمانند  دهدیمبر روی آن رخ  هر آنچهوضعیت صحنه و 

توجه ) )علم در اهتزاز(، جهت حرکت مورداستفادهشمر و سپاهیان(، اشیای )

 و مهاجم )اشقیای مهاجم و اولیای مدافع(، مکان رویداد مدافع (،گاهمهیخ طرفبه

 سکو(، شرایط و حاالت کردارها دورادورصحنۀ  ،فضای متن و درکنار خیمه )

ۀ آوایی کنش )نای طبل( همگی در این نیو زم ورزانه(و کینه پرشتابحرکات )

 شودینمی مضاعف احساس اصحنهی هااشارهت و دیگر نیازی به خطاب نهفته اس

  (.38.ص ،0839)اسماعیلی، 

دم  اندرزین کنند / دم  هااسببکن حکم تا » هاگوییهای این صحنهمصداق ازجمله

زین کنید / دم اندر دم نای رویین  هااسبابن زیاد( سواران همه ) نای رویین کنند/

لقا/  کوین/ به همراهی حر  پردالنی پوشزرهلی یالن / که باشد طبکنید/ نوازید شیپور و 

 (.11ص /8.ج ،0891زاده، ینادعل)« سپارید ره جانب کربال
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 . مطلع توصیفی آغازین شعر2ـ1

مؤمن با این توجیه که مخاطب  هاآدمدر متون تعزیه آگاهی از چرایی و چیستی کردار »

استدالل  ،دارد. پس نقش ارائۀ منطق و دلیلمحلی از اعراب ن ،واقف است هابر آنخود 

سرایندة تعزیه به توصیف . چه از سوی اشقیا منتفی است ایاولچه از جانب  ،برای کارها

از تحلیل شیوه و استدالل اشخاص برای انجام اعمالشان چشم  و پردازدیماشخاص 

، ایاولوصف که حتی اشقیا در  شودیمگسترده  آنجاگر تا این نگاه توصیف. پوشدیم

ی است که قرار است زمان درو این درست  ندیگویمسخن  هاآنتمجید و بزرگداشت 

ها در اشعار مطلع آغازین نقش. (38ـ30.صص ،0839 ،انییفنا)« اقدام کنند هاآنبر ضد 

بر اسم مشخص با اشعار در عالوه هانقش که ازآنجا رسانندیمتعزیه محتوای وصفی را 

ی انشانهمنزلۀ کد و به ،در این اشعار با توصیف هامطلع، رندیگیممقابل مخاطب رنگ 

و درادامه کجایی روایت و داستان را بفهمد. اینکه  تا مخاطب موضوع کنندیمعمل 

 ،در عرصۀ شکایت یا معرفی خود انقش در حال رجزگویی است یا در بیان مناظره ی

یی هاگروهی توصیفی را در هاعمطل توانیم د وبستگی به مطلع توصیفی آغازین دار

ندا دادن مخاطب با ادات  ،گویی به شخص خاصقربان صدقه، خطاب ،ییدعاگوچون 

، مناظرة دو نقش یا پهلوان، ی در معرفی خود، رجزخوانرواز نقش روبه سؤال ،خطاب

، وگوی درونی بازیگرگفت، گویی، ناباوری ادامۀ دشمنیسالم و علیک ،شکوائیه

از مطلع اشعاری که خوانده  توانی درونی را نیز میگوهاو. گفتردی کبنددسته

اشعار مصداق بیرونی و اجرایی دارد یا حدیث نفس است،  اینکه. فهمید ،شودیم

ی در پیش/ من بیچاره کار سری را هوسی و کس هر»مصداق حر که در مطلع آغازین 

با این ابیات با  ؛ و(08ـ00/صص.0.ج ،0891زاده، نادعلی« )گرفتار هوای دل خویش

و  که ممکن است در صورت رهایی حسین جان خود را ازدست بدهد دیگویمخود 
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/ مبریپتو حیا کن از  ،ای حر» ییگوحتینصدر حین  ای ردیگیمتصمیم به ادامۀ جنگ 

ی این نصیحت ذهن مخاطب را اثنا در نکهیا)همان( و « اطهر تیب اهلمشکن دل 

اجرا چه چیز در انتظار است و در روز محشر چه جواب ۀ مدر ادامشفاف کند که 

 خواهد داد.

 هایو چاووشستایش  . مطلع توصیفی1ـ2ـ1

. شودیمآغاز  )ع(تعزیه در جنگ اول بعد از اشعار چاووشی با نقش امام حسین  سرآغاز

ی به داستان مسلم و نفاق استهالل و براعتدر نعت و ستایش ذات رحمان خداوند 

بوی نفاق از کوفیان بد  رسدیمدلتنگ مسلم ابن عم نامدار/  امگشته». دارد رهکوفیان اشا

 دهید غمبریپ شیو ستای تعزیه اشعاری در نعت دراثنا (.13/ص.0ج. )همان،« شعار

ی با حضرت رجزخواندر هنگام « ابن سعد»این ستایش از زبان دشمنانی چون د. شویم

و  آغازبا صلوات بر محمد و آل او  هاشیاستاین د. شویمقاسم در شهادت او عنوان 

و  ها. نعتشودیمنوع اشعار روایی تعزیه به توصیف حضرت قاسم ختم  به باتوجه

نیست و بسته به نوع داستان نعتی در یک یا چند  دارای سازماندهی مشخصی هاشیستا

به صلوات »مطلع نعت . یا یکی از ائمه سروده شده است )ص(بیت از پیامبر اسالم

ای » بیت انتهایی و ختم نعت« ی محمد/ بر سرو قد و قامت رعنای محمدآرادلرخسار 

 همان(.) «ای قاسم ناشاد/ گو خواهش تو چیست ز اعدای محمد ،شیر صف معرکه

 یی و مدد خواستندعاگو. مطلع توصیفی 2ـ2ـ1

الهی اختر » د.شویمنیز از توصیفاتی است که با واژة الهی آغاز  هانینفرو  هاییدعاگو

 )همان،« گردد زبر و ریزدور فلک  ،از گردش بیفتد چرخ برگردد/ زمین ویران شود

، «بار الها»با عباراتی آغازین چون  ها،خواستنها و مدد گویییارب (.13/ص.0.ج
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یا رب از » ی کرد.بنددستهدر این بخش  توانیمرا نیز  «یا رب» ،«خداوندا» ،«مرحبا»

 .0ج  )همان،« دجلۀ پر خون ز غم قرآن است امدهیدیان است/ غربت اسالم دلم بر

 (.39.ص

 هاصدقه. مطلع توصیفی قربان 3ـ2ـ1

یی و رواجزو توصیفاتی هستند که در اشعار تعزیه کار عطف داستان  هاصدقهقربان 

 مصداق ازجمله. کنندیمبه روانی روایت در قالب شعر کمک  دارند و بر عهدهماجرا را 

معنی کنایی و  در (.101/ص.0.ج )همان،« برادر جان به قربان وفایت» و «ای توشوم فد»

عبارت شوم فدای تو به معرفی  بعد ازاصطالحی خود و نه در معنای حقیقی، گاهی 

در  یا شودیمدر روایت و پیوستگی داستان ختم ، ی عطفاگونه و به میرسیمی امنطقه

 «ماریه است دشتاین  ،شوم فدای تو». ودشیمیا خطاب دیگری عنوان  سؤالپاسخ 

در برخی از اشعار ، وزن و ریتم بیان اشعار تعزیه به باتوجه(. 81/ص.0.ج همان،)

 )همان،« یکنیمچرا گریه  ،آقا شوم فدات»، است تأملقابلکاربرد زبان عامیانه نیز 

 (.038/ص.0.ج

 گویی به مخاطب خاص یا عام. مطلع توصیفی خطاب1ـ2ـ1

ندا هستند و در محل ندا  و فرم صورتبهتوصیفاتی است که  زمرةها در گوییخطاب

 ادامۀمخاطب منتظر شنیدن توضیحی از روایت و  آن از بعدکند و شاعر توصیف می

و فارغ از ننگ  فرقۀایا گروه دغا، ایا  ،یا محمد ،یا علیت. داستان متناسب با توصیف اس

 خطاب من به تو عباس» صورتبهیا  باوفارشید  ای علمدار، ای نور چشم مصطفینام، 

ایا ». برد اشخاص و خطاب مستقیم، همراه است نام با« ی حر ...ا توخطاب من به » ،...«
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به خاک افکنند پیکر شیر/ زخال هاشمی  ،جنگ روزبهاین سه نوجوان دلیر/ ، گروه دغا

 (.010/ص.0ج.)همان، « و قامت رشید یلی / عجب شباهت بسیارشان بود به علی

 هاهیگال. مطلع توصیفی شکوائیه و 1ـ2ـ1

مطرح است که مفهوم  وگوی درونی و حدیث نفس نقشبیشتر گفتها مطلعدر این 

 یا ذهنی است و نمایش قدرتی عینی و بیرونی در روایت کشدیممظلومیت را به دوش 

مصداق شکوائیۀ  .شودیمشکوائیه آفریده ، دشمنی ادامۀی و در ناباوری روشیپماجرای 

لشگر عدوان پی  همه نیا/ برپاستیا حسین یک نظری کن که چه غوغا » عینی

ذهنی و حدیث نفس، در بیان ناراحتی  مصداق (.89/ص.0.ج )همان،« ریزی ماستخون

ت. ابن زیاد به جنگ آمده اس فرمان بهکه  )ع(حر از آمدن به جنگ در مقابل لشگر حسین

 )همان،« امآمده/ ولی ز زندگی خود به تنگ امآمده بریده باد زبانم به جنگ»

ما مگر ذریۀ آل پیمبر نیستیم / یا ز اوالد » یدشمنناباوری از  مصداق (.01/ص.0.ج

اشعاری است که به  ازجمله(. گالیه 181/ص.0.ج )همان،« علی، ساقی کوثر نیستیم

اطب همراه حس همدردی در مخ ختنیبرانگ، این شور با دهدیممجلس تعزیه شور 

یی چون خوشا، هامطلعروایت و افسوس از گذشته با  معموالًاشعار گالیه  در است.

یی چون خداوندا، خدایا، مسلمانان و غیره هامطلعیی با هاتیو شکاخوش آن روزی 

با مطلع خدانگهدارگویی و شکایت از جدایی نیز در این بخش  اشعار .شودیمدیده 

داد از جدایی، محبان، آه و فریاد از  کسانیبانیس » .ی موضوعی استبنددستهقابل 

و  روز هرخوش آن روزی که بابا بر سرم بود/ چو جان » (.10/ص.0.ج )همان،« جدایی

 «خداوندا پدر بر سر ندارم / زداید اشک حسرت از عذارم» «.بود برم درهر شب 

 (.03/ص.0.ج ،0891زاده، نادعلی)
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 گوییک. مطلع توصیفی سالم و علی1ـ2ـ1

و  شودیمفارسی در اشعار دیده  صورتبهعربی و هم  صورتبههم  هاکیعلو  سالم

 کاربرد .کشندیمروایت داستان را به دوش  فیو توصۀ عطف فیوظی نوعبه هم باز

با علیک است. گاه  بعد پاسخو در مصراع  شودیمدر یک مصراع با سالم شروع  هاآن

از سوی یک نفر و در یک بیت  و پاسخ کنندیمگویی دو شخص در یک مصراع سالم

ای سبط  السالم زهیر:»، «بریر: السالم ای نور چشمان علی شیر خدا» .شودیمانجام 

کجا با دو  دیاروانهمن به شما باد ای دو غم پرور/  کیعل امام:»، «پیغمبر، وصی مرتضی

/ السالم  اباعبداهللالسالم علیک یا »عبارت  نیع (.010/ص.0.ج )همان،« ؟پرگوهرچشم 

منزلۀ مطلع آغازین یک نقش دیده به زین (.030/ص.0.ج )همان، «اهللرسولعلیک یا 

و در ابیات  پردازدیمی اصحنهبه توصیف  کیعلسالم. گاه دو مصراع با ردیف شودیم

وادی کرب و  بیغر زعفر جنی:» .دشویمپاسخ مطلع با علیک من به تو و علیک آغاز 

ی زعفر ا تو/ امام: علیک من به کیعلسالم/ ستاده در صف قوم دغا کیلعسالمبال 

 (.108/ص.0.ج )همان،« / نظر نما تو بر این لشگر برون ز شمارنکوکردار

 و جواب سؤال. مطلع توصیفی 1ـ2ـ1

و کارکردهای متفاوتی  شودیمو جواب به اقسام مختلفی در اشعار تعزیه دیده  سؤال

 گاه .کندیمرو طلب پاسخ شود و از نقش روبهمی آغازر مطلع د سؤالاین  گاه دارند.

ی هاعامصرتک و بیان مظلومیت است. شدن مطلب ترروشناز مخاطب عام برای  سؤال

ة بیت و ادامه از زبان نقش بعدی نیز کنندلیتکممصراع پرسشی از زبان یک نقش و تک

ی پرسشی هامطلعمقابل نیز  سرور و ساالر و کجایی نقش« کجایی» از .شودیمعنوان 

با مطلع پرسشی تو  معموالًرو در معرفی نقش روبه ؛ وشودیمفراوانی در تعزیه دیده 
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 (.38/ص.0.ج )همان،« ی نوجوان مه سیما؟ای ستیکابن سعد: بگو تو » :میاهمواجکیستی 

که ی با اقتباس از متن عربی اشعار )همان(.« کجاست سرور و ساالر این سپاه گران؟»

ی سؤال صورتبهبا متن عربی  معناهمو شعری  شودیمعین متن هم در تعزیه خوانده 

آیا کسی بود »ادامه  و در «هل من ناصر ینصرنی من آل احمد المختار» .شودیمعنوان 

 در (.90/ص.0.ج )همان، «ی حسین؟مددکارکه کند یاری حسین؟/ آید به کربال به 

در یک مصراع و پاسخ فرضی و  سؤالار تعزیه گاهی در اشع. اشعار تعزیه فراوان است

به کار من و  کارچهابن سعد: ترا »د. شویمدر مصراع بعدی عنوان  سؤالدلیل همان 

اشعار . (013/ص.0.ج )همان،« فرض عین باشد ،/که قتل او زدم تیغ؟ حسین باشد

چه مطلب  ی دارم؟ و کلمات پرسشی کی، کجا، چرا،سؤالواضح  انیب با جواب و سؤال

ی پرمحتواوار روایت نمایش و کارکرد آن بیشتر شودیممطرح  زی، بگو ناست، چگونه

یک ». کندیمادامه پیدا  ،در تعزیه هیو توجی برای روشن شدن علت انجام کار سؤال

 (.081/ص.0.ج )همان،« چیست ای جان پسر؟ سؤالتای پدر/ آن  دارم توی از سؤال

 (.108/ص.0.ج )همان،« اک پیغمبر؟بگو اول چه باشد ای عزیز پ»

 ی شعری در تعزیههاقالب. تنوع 3ـ1

. این ابیات در قالب اندشدهابیات تعزیه در تنوع فراوانی از قوالب مختلف سروده 

 ... تنوع دارند. لیبحرطوو  بندعیترج ،مثنوی، رباعی، دوبیتی، مسمط ،قصیده

 . قصیده1ـ3ـ1

و گاه با خوانش دو  خوانهیشبه با خوانش یک قصیده گا در قالبشده اشعار سروده

مصراع اول و دوم آن  د وکننیمبیتی را روایت  08یک قصیدة « امام و زینب» خوانهیشب

بیشتر حماسی و رجزگونه  هادهیقصلحن . اندهیقافهمی دوم سایر ابیات هاعامصربا 
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تغزل یا  معموالً هادهیقصاین . رودیماست و در آن از مدح و مفاخره و ذم سخن 

و از نوع مقتضب یا محدود  پردازدیمبه مدح و ذم ممدوح  میمستقنسیب ندارد و 

مصادیق این نمونه اشعار بخش پایانی ورود به کربال که توسط دو  ازجملهاست. 

. پردازدیمبیتی به ذم سرزمین کربال  08یک قصیدة  در قالب« زینب ،امام» خوانهیشب

/ بدان که هست همین دشت، دشت کرببال/ رالنسایخعزیز  ،حزونامام: حمیده خواهر م

 هابرادرزادهشنیدم از پدر مادر/ به خون غلتند اخوان با  ،زینب: اگر این کربال باشد

یکسر/ بلی این کربال باشد غمت افزون شود خواهر/ به خون غلتند اخوان با 

دف هستند که با وزن گاه ابیات مر. (83ـ83/صص.0)همان، ج. «یکسر هابرادرزاده

مخاطب پس از شنیدن و پایان ردیف پی به تغییر موضوع  و شوندیمدوری قرائت 

 .بردیم شعری و شخصیت تعزیه

توبه »همان(. ردیف شعری ) «زهرا/ حرمت طاها توبه کردم من زادةیا حسین موال»

بالفاصله  و شودیمعنوان  ع()که در اشعار مربوط به حر در مقابل امام حسین « کردم من

دارد و این ردیف بیانگر  ندهیو گواشعار بعدی بدون ردیف نشان از تغییر محتوا 

توبه فقط توسط حر در کل داستان کربال  چراکهشاخصی از حر در کل داستان است، 

واژگان را در اشعار تعزیه در بخش قافیه و ردیف  توانیم ینوعبه و ردیگیمصورت 

قلمداد  ،یی دیرپای در کل روایت هستندهاهیمادرونکه دارای  دهکننانیبکلمات  عنوانبه

 کرد.

 . قالب دوبیتی2ـ3ـ1

و مصراع اول و  کنندیماشعاری هستند مرکب از چهار مصراع که مضمون کلی را بیان »

)داد، « دوم و چهارم آن به یک قافیه باشد، ولی در قافیۀ مصراع سوم شاعر آزاد است
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به و بسامد آن نسبت شودیمالب در بیشتر اشعار تعزیه دیده این ق. (110.ص ،0898

در این . طرح قافیۀ آن از تنوع و گوناگونی برخوردار استت و سایر اشعار بیشتر اس

 .دارند هیقافکه فقط مصراع دوم و چهارم  شودیمیی دیده هایتیدوباشعار 

/  که در هنگام دارجوهرافروز به کف گیرم یکی شمشیر برق»مقابل لشگر(: ) عابس

/ نماند زنده ور آشامخونجوالن بگسلد عقد ثریا را/ زنم بر فرق هرکس ضربت شمشیر 

 (.31/ص.0.ج ،0891زاده، )نادعلی« آرند بالینش مسیحا را

کوفیان، آل علی چشم به محشر دارند/جملگی درس شجاعت ز پیمبر »: ابن سعد

« و تیر و سپر و نیزه و خنجر دارند دارند/ طبل شادی بنوازید که یاران یزید/ گرز

 (.33/ص.0ج. ،)همان

 . مثنوی3ـ3ـ1

اند. متفاوتبیشتر اشعار تعزیه در قالب مثنوی هستند و هر دو مصراع دارای یک قافیۀ 

ی رزمی و بزمی و هامنظومهاین قالب شعری را بیشتر برای  (011.ص ،0898)سیما داد 

در دوبیت یا سه بیت یا بیشتر بسته  غالباًو دوتایی این ابیات مثنی  .کندیمعرفانی عنوان 

 در تعداد ابیات متفاوت و متنوع است. خوانهیشببه نقش 

غلتان به خون خویشتن/ تیر بر  شومیمعابس: تیر بارد همچو باران سوی من/ »

با مشت بر  زنمیممن جنگ با چنگال و مشت/  کنمیمجسمم بود چون خارپشت/ 

 (.39/ص.0.ج ،0891زاده، )نادعلی «پردالنم استخوان جسم یالن/ خرد ساز

 بندعیترج. 1ـ3ـ1

داریم که ابیاتی  بندعیترج، اشعاری با ساختار مالئکهی زننهیس نوحۀدر اشعار تعزیه در 

، البته تعداد ابیات در اندشدهبیت ترجیع( به هم وصل ) ۀ یک بیت ثابت مصراعلیوسبه
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و  ابدییمبیت است و در ابیات تعزیه این تعداد کاهش بیست  تا پنجحدود  بندعیترج

 .شودیممحسوب  هایخواننوحهجزو 

حسین حسین/ غریب کربال حسین/ سر از بدن جدا حسین / قتیل  نیحس ن،یحس»

 اصغرتیعل/ ؟ اشقیا حسین/ حسین حسین حسین حسین/ بگو که اکبرت کجاست

 (.098/ص.0همان، ج.) «کجاست؟/ حسین حسین حسین حسین

معنی  نظر از هامصراعهرگاه در آخر هر مصراع شعری عباراتی کوتاه آورند که با آن 

قالب مستزاد گویند که در  ،قافیه هم متناظر با قالب شعری باشد نظر و ازمتناسب باشد 

مستزاد درواقع نوعی مستقل از انواع شعر نیست، ». آمده است« زیاد شده و زائد»معنی 

مستزاد فارسی انواعی چون مستزاد غزل و . دیآیمشمار عری بهبلکه قسمی تفنن ش

در اشعار . (083.ص ،0898)داد، « شودیمی را شامل ادهیقصمستزاد رباعی و مستزاد 

این ابیات تکرار  هایهمخواناست و در  شده استفادهتعزیه نیز از این تفنن شعری 

 د.شویم

 است           غم این مکان حرام است یاران چه شهر شام است، غم این مکان حرام»

 است الدوامیعلاست                     یاران  الدوامیعلیاران ، شادی به اهل شامی    

 شام است شهر، شهرای یاران ای یاران، این شهر شهر شام است                    این    

 « غم این مکان حرام است    ، غم این مکان حرام است               زانیعز زان،یعز   

 (01/ص.9،ج.0891زاده، )نادعلی

 فارسی لیطو بحر. 1ـ3ـ1

 ،هزل و گاه مرثیه ،زیطنزآمی شعری سنتی فارسی که بیشتر برای بیان مطالب هاقالباز »

در این نوع شعر برخالف . رودیمکار ی مجالس سخنوری بههانامهنامه یا مناظرهتعزیه

یعنی تکرار معین افاعیل  هامصراعی تساو دیقی فارسی سنتشعر ی هاقالبسایر 
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 دهیبند نامقسمت که  چند ااز یک ی لیبحرطو د وعروضی در هر مصراع وجود ندار

 «شودیمو در هر بند یکی از افاعیل عروضی به تعداد دلخواه تکرار  شدهدرست شودیم

قلمرو زایش  ،یخوانهیشبخوانی در لیبحرطو»عناصری  (.81.ص ،0838 ،یصادقریم)

 بحریی نیز به دنبال دارد. سراههیبدکالمی و رعایت توالی و تناوب سخن است و گاهی 

(. مطلع شعر )درآمد، پرولوگ :خوانی شیوة آراستن دفتر رزم است: دفتر اوللیطو

اولیا و تهییج و تحریک  هیعلنمایش استغاثۀ اشقیا در برابر اولیا و سپس اشتلم آنان بر 

ة واقعه و توصیف نیت پاک کنندانی( بواقعه، حادثۀ مهم ضمنی) ، دفتر دوم: اپیزوداولیا

لوگ )آخرین بخش شعر یا داستان یا نمایشنامه( دفتر سوم: اپی. اولیا و مقصد شوم اشقیا

 (.031.ص ،0830)عناصری، « کندیم بازگوپس از گریز به اصل ماجرا، فرجام سخن را 

خوانی و خوانی، مناسب باحالخوانی، ی، خوبخوانرستدخوانی: لیطو بحرالزمۀ »

یی با فن خطابه و وعظ آشنای است و همین امر، تمرین فصاحتی و بالغتی و شناسموقع

ها باتوجه بحر طویل. (038)همان، ص.« و همان ریطوریقای ارسطویی را به دنبال دارد

ر و اشتیاق در مجلس خوان در ایجاد شوبه دم گرفتن مکرر و یک نفس خواندن شبیه

شهادت پسران  ،مجلس هشتم لیطو بحرمصادیق  ازجمله توجه است.بسیار قابل

جند شیطان رجیم از چه سبب روی ز پیکار نهادید به : جعفر» درآمد. است نیالبنام

ز دشمن/ همه با خنجر و با نیزه و جوشن/  زیبالخ/ پر شده این دشت ؟صحرا و دمن

و بدانید عمویم بود آن شیر صف غزوة » واقعۀ ضمنی ،اپیزود .«... همه از کهتر و مهتر

 و فرمودز پی یاری اسالم/  دستش دوموته/ که مسمی شده بر جعفر طیار/ که شد قطع 

از ره تکریم  دو بالی/ عوض دست/ وتعالتبارک/ کرده عطا/ ذات خداوند دو سرارسول 

قعۀ ضمنی داستان جعفر طیار که یی به واگوواقعهیا  در بخش حادثهکه ...«  به جعفر

اینکه او هم به  دهدیمبرای تکریم به او  دو بال اشدهیبری دستان جابهخداوند 
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لوگ بخش اپی کند.، اشاره میدشجاعت عمویش است و از مرگ خوف و هراسی ندار

نبود در ره او ترس ز شمشیر و سنینم / کنم امروز یکی »یا آخرین بخش داستان یا شعر 

در راه پسر فاطمه و نترسیدن از  کردندکه جان فدا « بال را ...وخونین دگر کرب موتۀ

 (.09/ص.3.ج ،0898 ،زاده)نادعلی کندیمیاد  لیطو شعر بحرمنزلۀ آخر بهمرگ را 

 . نتیجه1

و معنا در مجالس تعزیه بین بازیگر، حقیقت از  زبان تعزیه شعر است که ازآنجا

و نمایش و حتی  هاصحنه، هاتیشخصن مربوط به اشعار، مخاطب، قوانی دانستۀشیپ

حوزة  به باتوجهلزوم توجه به اشعار تعزیه  ،تاس وآمدرفتموسیقی تعزیه در 

ما را در شناخت هرچه  ،ای که مجالس تعزیه هنوز در آنجا زنده و پویاستجغرافیایی

در  موردبحثحوزة در  گفتارهای، مهم بودن امنطقهبهتر فرهنگ، توجه به رسوم خاص 

محتوایی خاصی  ینۀ اشعار تعزیه تحلیلزم در که ازآنجاراستای روایت، راهگشاست. 

و مفید در جهت کاربردهای  مؤثرصورت نگرفته توجه به محتوای این اشعار گامی 

ی هامطلعدر سه بخش محتوا،  هالیتحل بین مردم عامه است. اشعار درفرهنگی این 

ی شعری متنوع و هاقالبدر این اشعار  است. شده انجامشعار توصیفی و بررسی قالب ا

ها در تنوع موسیقی و برگرداندن لحن و بیان بسیار مؤثر و فراوان است و این تنوع قالب

ی توصیفی با هاو مطلعشده در بیان محتوای اشعار ی مطرحهابخش کارآمد است.

و غیره که در  گوییکیعلسالم، ییگوحجت، گوییگویی ترتیبهایی چون انگارهعنوان

زبان ساده و  است، ابیات تعزیه را در ردیف اشعار به شده پرداخته هاآنمتن پژوهش به 

و چون آمیخته به زبان و اصطالحات خود مخاطب روایت را  دهدیمقرار  فهمعامه

و دردی از ایجاد کسالت و مالل و برعکس باعث ایجاد اشتیاق و هم مانع کندیمدنبال 
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مخاطب است و بدین گونه این اشعار آیینی و مذهبی را در گروه  هرچه بیشتر جلب

 .دهدیمۀ مخاطب عام قرار موردعالقاشعار 

 منابع

ی و علوم انسانپژوهشگاه : . تهرانمردم سمنان رسوم و آداب(. 0830احمدپناهی سمنانی، م. )

 مطالعات فرهنگی.

تهران: تصحیح و تحلیل(. ) ی تعزیهشناسمتنمتن و گه: اتقیمدر  تشنه(. 0839) ح.، اسماعیلی

 معین.

 کاویان.: . تهراندر ایران شینما(. 0800)ی، ب. ضائیب

: تهران (.0830حاتمی ) . ترجمۀ د.آیین و نمایش در ایران: هیتعز(. 0939) چلکووفسکی، پ.

 سمت.

 . تهران: مروارید.اصطالحات ادبی فرهنگ (.0833داد، س. )

 : معین.تهران . تصحیح ح. ذوالفقاری.الشهداروضه(. مقدمۀ کتاب 0839ی، ح. )ذوالفقار

 سمت.: . تهرانزبان و ادبیات عامۀ ایران(. 0890)ذوالفقاری، ح. 

مقاالت سمینار مجموعه) مذهبی ،ی آیینیهاشینمای، گنجینۀ خوانهیشب(. 0830) ج. ،عناصری

 رامین. :تهران پژوهشی تعزیه(.

تهران: دفتر مرکزی جهاد  .آمدی بر نمایش و نیایش در ایراندر (.0811) عناصری، ج.

 دانشگاهی.

 ۀ انتشارات دانشگاه تهران.مؤسس :تهران .هاسهیمقای و تعزیۀ تراژد (.0839) ، ت.انییفنا

 . تهران: توس.ادبیات نمایشی در ایران(. 0893، ج. )پورملک

 کتاب مهناز. :رانته ۀ هنر شاعری.نامواژه(. 0831)م.  ،یصادقریم

 خیمه.: زاده. قمبه کوشش م. نادعلی .عام زیرستخۀ این مجموع (.0891) زاده، غ.نادعلی
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