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اسالمی کشور چند و عراق در تعزيه نگاهی به کتاب
پيشکشي ناچيز براي مايل بکتاش و پژوهشهاي بيمانندش  

رضا کوچکزاده  
  

مروری بر کتاب  
از چهار فصل «بررسی اجمالی»، «سنتهـا و فرهنـگ اسالمی کشور چند و عراق در تعزيه
عامه در نمايش تعزيه»، «تعزيه در ديگر کشورهای اسالمی» و «تعزيه و نمايشهای قرون وسطا 
در اروپا» تشکيل شده است. نويسنده در فصل نخسـت، نـيمنگـاهی دارد بـه پيشـينة تـاريخی

شکلگيری تعزيه در عراق و سپس به ماهيت و هدفهاي آن میپردازد. و سرانجام با يادآوری 
فضاهای سنتی اجرای ماتم در عراق کنونی و نشاندادن رابطة نزديک تعزيه و قيام امام حسـين

ــ درودش باد ــ بحث را به پايان ميبرد.  
 در فصل دوم کتاب، میتوان نمونههايی از سنّتها و آيينهای عرب را ديـد کـه نويسـنده

معتقد است بر شکلگيری تعزيه تأثير داشتهاند. در ادامة اين فصل، شيوههای گوناگون عزاداری 
مردم عراق و پيدايش شبيه و نيز اشارههايی به انواع شبيه آمده است.  

 فصل سوم به تعزيه در ايران، هند، پاکستان، لبنان و بحرين میپردازد که به اعتقاد نويسنده 
از عراق به اين کشـورها راه يافتـه اسـت. و آخـرين فصـل ايـن کتـاب کوچـک، دربرگيرنـدة 
تعريفهايی از نمايشهای رمزی، اخالقی و اعجازی سدههای ميانه و بررسـی هماننـدیهـا و

ناهمانندیهای آنها با تعزيه است.  
کتاب، همچنين دارای نمايهای ترکيبی (جایها و کسان) در پايان و مقدمهای از نويسـنده و

نيز پيشگفتاری از مترجم در آغاز آن است.  

                                                 
اسـالمي؛ نوشـتة کشـور چنـد و عـراق در تعزيه 1389. اين مقاله، نقدي است بر کتاب ش 124؛ مهر ـ آبان پژوهش؛ * آينه

عباس خدوم جميلي، ترجمة مجيد سرسنگي، تهران: فرهنگستان هنر، 1385. 
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اشاره  
نخستين بررسیهای شبيهخوانی در سـالهـای پايـانی دهـة 1330 خورشـيدی و نخسـتين
سالهای دهة 1340 در ايران منتشر شد. موج گسـتردة ايـن نوشـتههـا کـه نخسـت بـه شـکل
خاطرات، گزارشها، سفرنامهها و تکنگاریهای روزنامـهای و مجلـهای و سـپس مقالـههـايی

علمی و پژوهشی به چاپ رسيدند به همراه پافشاری هنرمندان و رأیزنی برخی روشنفکران، 
سبب گسترش دوبارة شبيهخوانی ايران، پس از سالها محدوديت شد. ايـن رويکـرد پژوهشـی
نمـايش و رقـص هنرمندان که از بررسيهاي مجيد رضوانی در پاياننامة تحصيلیاش با عنوان
(پاريس: 1962) آغاز شده بود، با انتشار نخستين بررسی راسـتين تئـاتر ايـران، يعنـي ايران در

(تهران : 1344) به دست بهرام بيضايی به شکوفايی رسيد.   ايران در نمايش
پس از چاپ اين کتاب بود که پژوهشهای تعزيـهشـناختی، رويکـردی علمـی و گسـترده
مايـل يافت و کتابهايی گوناگون دربارة آن نشر يافت که از آن ميان میتوان بـه نوشـتههـای
بکتاش، پرويز ممنون و صادق همايونی اشاره کرد. ولی مهمتر از همة اين کتابها و مقالـههـا،
تصميم فرخ غفاری بود برای برگزاری نخستين همايش (سمپوزيوم) جهـانی تعزيـه در جشـن

هنر شيراز (1355 هـ .) با حضور پژوهشگرانی از ايران و ديگر کشورها که به دبيری پروفسور 
و آيـين تعزيـه؛ پيتر چلکووسکی برگزار شد و سپس مجموعهمقالههای آن در کتابی بـا عنـوان

به زبان انگليسی (چلکووسکی، 1979) و بعدها برگردانی از آن به زبان فارسی  ايران در نمايش
(چلکووسکی، 1367) به چاپ رسيد.  

مقالههای اين کتاب تا دورة انتشارش از مهمترين منابع علمی شبيهخوانی به شمار میرفت 
که افقهای تازهای در پژوهشهای اين نمايش ايرانی گشود. با گذشت بيش از 30 سـال از آن
همايش، همچنان برخی از نوشتههای اين کتاب، پژوهشهايی ارزشمند شمرده مـیشـوند کـه
نقيضهای بر آنها نوشته نشده است. حضور برخـی کارگردانـان نـامآور جهـانی در دورههـای 
گوناگون جشن هنر شيراز همچون پيتر بروک، يژی گروتوفسکی، تادئوش کانتور و... نيز سبب 
آشنايی هنرمنـدان جهـان بـا تنهـا نمـايش جهـان اسـالم شـد و آرامآرام پـای شـبيهخوانـان و

شبيهگردانان را به اجرای شبيهخوانی در کشورهای ديگر گشود.  
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بررسی کتاب  
شککردن به پديدهها و يافتههای گذشته، روشی علمی و کارآمد برای يـافتن دانسـتههـای
بيشتر، دقيقتر و تازهتر است. اين شيوه که يکی از پیآمدهای سدة پيـدايش دانـش يـا عصـر
روشنگریست (سدة 17) دريچههای نوينی بر روي ما میگشايد تا به درکی بهتر از پديـدههـا
برسيم. در اين رويکرد، يافتهها و سرچشـمههـای آشـنا و همگـانی پديـده را آگاهانـه ناديـده
میگيريم تا با بهرهگيری از منابعی دقيقتر و يا با مسيری روشنتر يا ديگرگونه به اثبـات آنهـا
کوشيده تا در راه تازهای گام نهد.   عراق در تعزيه بپردازيم. با اين نگره، شايد بتوان گفت کتاب
اين کتاب بر آن است که تعزيه اساساً در فرهنگ و تمـدن عربـی عـراق پديـد آمـده و در
همانجا به رشد و شکوفايی رسيده است. ولی مشکل اينجاست که بـرای رسـيدن بـه چنـين
فرضيهایـ که از اساس بـديهی شـمرده شـده و هـيچ تالشـی بـرای اثبـاتش نشـدهـ حرکـت

روشمندی ندارد و از منابعي مستند و دقيق، بهره نمیگيرد.  
 در اين نوشتة کوتاه، میکوشم برخی لغزشهای نويسنده و اندکی از اشـتباهات متـرجم را
يادآوری کنم و ديگر يافتهها را به خوانندگان کتاب واگذار میکـنم. يـادآور مـیشـوم در ايـن
ـ به کار متـرجم اعتمـاد کـرده و آنچـه را کـه بـا بررسی به دليل نيافتن کتاب ـ به زبان اصلی
برگردان فارسی او در کتاب آمده، آراي نويسنده برشمردهام؛ بیآنکه اصل درستی يـا نادرسـتی

برگردان فارسي را بررسی کنم.  
  

نمای دور؛ نگارش  
1. نخستين کاری که پژوهشگر برای بررسی موضوعش انجام میدهد، محدودکردن عنوان 
به عنـوان يـک عراق در و حوزة پژوهش برای رسيدن به يافتههای دقيق و شفاف است. تعزيه
ديگـر و موضوع دانشگاهی جديد، چنان انرژی و منابع کافی میطلبد کـه ديگـر پـرداختن بـه

منطقی و علمی نباشد. همانگونه که بخش «تعزيه و نمايشهای قرون وسطا  اسالمی کشورهای
در اروپا» نيز به تشتت و مرکزگريزی رساله انجاميده است. اين نخستين آموزة پژوهشیست که 

دانشجويان ما در ردههای پايينتری مانند کارشناسی و کارشناسیارشد فرا میگيرند.  
2. پژوهش اساساً به مفهوم جستوجوی حقيقت است در حالی که اين کتاب میکوشد بـا
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افسانهپردازی، تاريخسازی و جعل حقيقت به نتايج دلخواهش دسـت يابـد. نويسـنده تـالش
میکند که تعزيه را ادامهای بر حرکتهای عزاداری عراق نشان دهد. راهی کـه او بـرای اثبـات
تکامل شبيهخوانی پيش میگيـرد، همـانیسـت کـه پـيشتـر، اسـتادان گونـاگون بـرای اثبـات
شکلگيری شبيهخوانی ايرانی به آن رسيدهاند. ولی او تنها به اراية برگردانی سطحی و بیعمـق
از پژوهشهای ژرف و علمی آنان بسنده میکند و سندهای گوناگون و دقيق ايشـان را ناديـده
میگيرد. پرداختن به بخشهای زايد و ناکارآمدی همچون اجراهای قواسـی، استسـقا، منـافره،

آيينهای عزاداری در عراق [کنونی] به عنوان منابع اصلی ظهور تعزيه [در سدههـای گذشـته]، 
زيارت با پای پياده و... خود دليلهايی برای اثبات اين نگاه سطحی و ناکارآمد است.  

3. در اين کتاب، فاصلهای ميان مفهوم واژهای و کاربردی «تعزيه» ديده نمیشـود. خواننـدة 
ـ کـه در کتاب حتي تا پايان هم نمیداند منظور نويسنده از تعزيه، مراسم عزاداری حسينیست
آغاز تعزيت (ابراز همدردی) يا تعزيه ناميده میشدـ يا سنتی نمايشیست که شـبيهخـوانی نـام
گرفت؟ اين اشتباه سبب شده که نويسنده هم در بخشهايی از کتابی که مـیکوشـد تخصصـی

بنمايد، مسير کاریاش را از ياد برده، به بيراهه بيفتد.  
يکی از اين بیراههها، پرداختن به شيوة عزاداری ماه محرم است. نويسنده تالش کـرده تـا
شبيهخوانی را از اساس، زادة اين مراسم بداند ولی برای نشاندادن پايههـای تـاريخی تعزيـه از
منابع و مراسم کنونی بهره میگيرد؛ بیآنکه نشان دهد در زمان شکلگيری، آيا چنين مراسـمی

بوده؟ و اگر بوده، چه تأثيری و در کدام بخشها بر پيدايش تعزيه داشته که بتوان ردی از آن را 
در اجرای شبيه ديد.  

دورة آلبويه/ سدة 4 ق .ـ در ميان مرزهـای ـ 4. «بغداد»ی که نويسنده از آن سخن میگويد
امپراتوری ايران قرار دارد و از حاکمان ايرانی فرمان میبرد. هنگامی کـه کـوروش هخامنشـی،

امپراتور بابلیـ را شکست داد و نخستين منشور جهانی حقوق بشـر را بـر لوحـهای  «نبونيد» ـ
نامی که يونانيان به سرزمين ميـان رودهـای دجلـه و فـرات استوانهای حک کرد، «مزوپوتاميا»ـ
داده بودندـ با نام «ميانرودان» بخشی از تصرفات ايران باسـتان شـد و در دورههـای سـلوکی،

که تختگاه  اشکانی و ساسانی همچنان بخشی از ايران بود. چنان که مدائن و ايوان مشهورشـ
مسعودیــ تـاريخنگـار و ايرانيان بودـ در جايی بنا شد که اينک بخشی از خاک عـراق اسـت.
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جغرافیدان اسالمی سدة چهارم هجریـ اين منطقه را «دل ايرانشهر» میدانست.  
اردشير به دست ايرانيـان سـاخته در جايی که بعدها شهر بصره بنا شد نيز، شهر بهشتآباد

شده بود. اين سرزمين گرچه در دورة گسترش اسالم و پس از فتح قادسيه از حکومتی با مرکز 
مدينه فرمان میبرد و خلفايش از آنجا گماشته میشدند، طولی نکشيد که بار ديگر بـه دسـت
بهـرام ـ کـه خـويش را از نسـل علی، حسـن و احمـد ايرانيان فتح شد. پسران بوية ماهیگيرـ

چوبينه میدانستند، حکومت بغداد را در 334 ق./945 م. به دست گرفتند. احمد (معضدالدوله) 
همانیست که در سال 352 ق. به بستن مغازهها و عزاداری عمومی بر امامحسين(ع) فرمان داد. 
بنابراين، بهرهگيری از فرمان «حاکمان سلسلة بويه» که ايرانی بودند برای نشاندادن ريشة عربی 
تعزيه، چندان درست نيست. از ياد نبريم که سرزمين ميانرودان تا پايان دورة صفوی و حتي تا 
افشار (1145 ق./1728 م.) ـ جـز دورههـايی کوتـاه ــ همـواره بخشـی از ميانة دورة نادرقلی

امپراتوری ايران بود و از فرهنگ ايرانی بهرهمند بود.   
اشـتباه، سـندی متنـاقض بـا ادعـايش را در اختيارمـان نويسنده خود در جايی از کتاب به
مینهد؛ «در حالی که حاکمان آلبوية ايرانیتبار از سالهای دور بـا هنـر نمـايش آشـنا بودنـد،

حاکمان پيروز عرب نسبت به اين شکل هنری، عالقة چندانی نشان نمیدادند» (خدوم جميلی، 
  .(26 :1385

پس دليلی ندارد که شبيهخوانی از فرهنگ عربی مايه گرفته باشد. بیعالقگی حاکمان عرب 
نيز جايی برای رشد و گسترش شبيه باقی نمیگذاشته که در سالهای پسـين، چنـين پديـدهای 

شکل گيرد.  
نقشة دورههاي تاريخي ايران به ترتيب آلبويه، سلجوقيان، ترکمانـان آققويـونلـو، صـفوي و
افشاري است (مدد، 1378: 69، 78، 111، 114 و 122). اين نقشهها نشـان مـيدهـد کـه بغـداد و
شهرهاي اطرافش ـ به جز زمانهايي بسيار اندک ــ همـواره بخشـي از ايـران بـوده و تـا پـس از
تاجگذاري نادرشاه نيز بخشي از ايران مانده است. پس از تاجگذاري، نادر بيشتر به سـوي شـرق و

فتح هند رفت که سبب شد از بغداد و منطقة اطرافش غافل شود و عثمانيها آن را اشغال کنند.  
بروک، پِلی و پتيـز ــ آمـده کـه موضـوع ـ 5. در مقدمة کتاب، بخشی از نظر پژوهشگران
گفتارشان تعزيهایست که در ايران ديدهاند؛ بروک اساساً به روستايی در نزديکي مشـهد اشـاره
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ـ گرفتـه میکند و جملة «پلی» از مقدمهاش بر شبيهنامة فارسی ايران ـ شهادت حسن و حسين
شده (پلی، 1879). «پتيز» نيز با اشاره به جنبة نمايشی واقعی در تعزيه، آشکارا بـه روح ايرانـی

[مـيالدی] کـربال بـرای تماشـاگران شـيعة  اين نمايش میپردازد؛ «ماجرای قتل عام قرن هفـتم
ايرانی، يک رخداد معاصر شد» (خدوم جميلی، 1385: 10).  

با اينهمه، نويسنده تالش میکند به دور از بهرهوری هوشمندانه از اين گفتههـا، آنهـا را
در حکم سندی برای اثبات ديرينگي تعزيه در عراق به کار گيرد. جالبتر از همه، نتيجهایست 
که از اين سخنان میگيرد؛ «به اعتقاد بيشتر مورخان، اولين نشانههای عزاداریهای نمايشی در 

سوگ حسين(ع) از سال 61 ق. آغاز شد» (خدوم جميلی، 1385: 10).  
نمیدانيم منظور نويسنده از «بيشتر مورخان» پژوهشگران نمايش است که جملـههـايی از
آنها آورده يا کسان ديگری را در نظر دارد. اگر منظورش همين افراد و جملهها باشد که ايشان 
نه مورخاند و نه در اين جملهها چنين نکتهای گفتهاند؛ و اگر مورخانی ديگر را در نظر دارد بنا 
«کـدام به نيازهای يک اثر پژوهشی، میبايد نام و سندی از آنها منتشر کند که خواننده نپرسـد

مورخ و بنا به کدام سند؟».  
از سوی ديگر، انديشة محدود انسان هم نمیتواند بپـذيرد کـه روايـت نمايشـی از واقعـه در 
همان زمان رويداد پیريزی شده باشد؛ زيرا نه ضرورت چنين اتفاقی وجود داشته و نـه موقعيـت
اندوه ازدسترفتن چنين اسطورهای از جهان اسالم، فضای روايت را پديد میآورده اسـت. ديگـر

اينکه فاصلة بسيار زمان واقعه (سال 61 ق.) تا زمان نخستين مراسم رسمی سـوگواری (352 ق.) 
که معزالدولهی ديلمی فرمانش را صادر میکند، نشان میدهد که پيش از اين زمان بـه هـر دليـل،
اين سوگواریهاـ اگر هم وجود داشتهـ نه همگانی بوده و نه تـداوم داشـته اسـت. پـس بايـد بـه

ضرورتهای سياسی و اجتماعی شکلگيری آن بيشتر توجه کرد تا اعتقادات مذهبیاش.  
6. شيوههای بهکارگيری واژگان، حرکتها و مهـمتـر از همـه، نشـانههـا و ضـرورتهـای
شبيهخوانی به فرهنگ چندهزارسالة پارسی وابستهاند؛ نه فرهنگ عربی. نشانهها و نگرشـی کـه

از فرهنگ مهرپرستان و زرتشتيان در شبيهخوانی تنيده شده، نشانهشناسی رنگها و حرکاتی که 
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میتواند به دورة ساسانيان بازگردد،* و نيز خوانش عاميانه، اسطورهای و گـاه تصـوفگونـه از
رخدادهای کربالی 61 هجری که زاييدة نگاه عوامپسند صفويان است، همه میتواند بخشـی از

دليلها بر وامگيری اين نمايش از فرهنگ کهن ايران باشد.  
7. شکل نهايی شبيهخوانی، برگرفته از شيوههای گوناگون نقالی و ترکيب آنهاست؛ نقـالی

ـ که مبنای حرکتها و گفتار «اشقيا» میشود و نقالی مـذهبی ــ  حماسی ـ مانند شاهنامهخوانی
مانند روضهخوانی ـ که شيوة رفتار و آواز «اوليا» را میسازد. بنابراين، درستتـر آن اسـت کـه

شبيهخوانی در جايی پديد آمده باشد که اين دو سنت و ديگر سنتهای سـازندة آن، پـيشتـر، 
هستي داشته باشند. و میدانيم که «برخوانی» يا «نقالی پارسی» و نيز «سخنوری» در جغرافيای 

ايران گسترش داشته است.  
8. نمايشیشدن سوگواری امام و دگرگونی آن به نمايش، در ايران مناسبتر بوده اسـت تـا
همانند «سوگ سياوش» و «کين ايرج» و...ـ بستر  ـ عراق؛ زيرا در ايران سنتهای نمايشی کهن
خوبی برای شکلگيری و رشد انديشة نمايشی پديد آورده بود. از سـوی ديگـر از دورة بهـرام
گور (سلطنت 421 تا 438 م.) کوليان، نمايشگران و رامشگران هندی بـه ايـران و دربارهـای
شاهان میآمدند (بيضايی، 1379؛ 46). پس طبيعیست که نمايش از کشوری ماننـد هندوسـتان
ـکه فاصـلة بسـياری بـا که خدای نمايش و رقص دارد به ايران وارد شده باشد. ولی در عراق

هند داشتـ چنين فضايی نمیتوانست پديد آيد.  
از سوی ديگر، امپراتوری ايران، وارث همة سنتهای بابلی، ميانرودانـی (بـينالنهـرين) و 
ايرانی بود که به دليل لشکرکشیهای کوروش هخامنشی از زادگاهشان به سوی ايـران سـرازير
شدند (رضوانی، 1357: 164) و پس از پايان آن تمدنها، ويژگیهـا و برخـی آيـينهاشـان در

ايران ماند و به فرهنگ ايرانی پيوست. از آن ميان، میتوان به آيين بزرگداشت و رستاخيز «بعل 
کـرد و  مردوک» اشاره کرد که «تن پسين» يا رستاخيز را به آيينهای ايران پيش از اسـالم وارد

مراسم آيينی «قالیشويان مشهد اردهال» بازماندهای از آن است.  
9. سوگواری هندی هم وامدار فرهنگ ايرانیست. از ياد نبريم کـه از دورة افشـاری، هنـد زيـر

                                                 
* رنگهای سبز و سفيد و سرخ که برگرفته از پرچم ايران است، نتيجهی بخشبندی جامعهی ايرانی به سه دستهی موبدان، 

ارتشتاران و دبيران در درهی ساسانیست . 
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نفوذ فرهنگ ايرانی بود و حتي زبان رسمی اين کشور نيز پس از اين دوره، فارسی شد و بسياری از 
کتابهای ملی ايشان در آن زمان به فارسی نگاشته و نگاهداري شد. هند فاصـلة بيشـتری بـا عـراق
دارد تا ايران. بنابراين، انتقال اين سنت از ايران به هند که در همسايگی بودنـد، منطقـیتـر بـه نظـر
میرسد تا از عراق به هند. اين تأثير دوسوية فرهنگی، حتي در شبيهنامههای فارسی نيز ثبـت شـده؛
مجلسهايي گوناگون همچون عباس هندو، دختر شاه حيدرآباد هند، عبـاسآبـاد هنـد، بـتپرسـت

هندی و... نشان میدهند که اين همنشينی فرهنگی، زمانی هستي داشته است.  
10. همانگونه که نويسنده هـم در بخشـی يـادآور شـده، «اطالعـات تـاريخی مربـوط بـه
تعزيههای ايرانی بهوفور در نوشتههای جهانگردان، سفيران، بازرگانان و شرقشناسـانی کـه در

بـهظـاهر،  آن زمان با ايران سروکار داشتند، ديده شده است» (خدوم جميلی، 1385: 58). ولـی
هيچ نشانی از شبيهخوانی عراق در اينگونه نوشتهها نيامده که نويسنده بتواند از آنها سندهای 

او به دنبال چنين سندهايی نرفته است!   محکمی برای هدفش بسازد و يا آنکه اساسا ً
اگر نويسنده میتوانست نسخههايی کهن از شبيهنامهها به زبـان عربـی و البتـه بـا فرهنـگ
ـ را بـه در 100 سال گذشـته ـ عراقی بيابد يا آنکه تصويرهايی از گذشتة شبيهخوانی در عراق
خوانندهاش بشناساند، گام مهمی در تبارشناسی و ديرينهشناسي تعزية عراقی برداشـته مـیشـد.

اين کاستي کتاب نيز دليل ديگری بر ريشة ايرانی و کهن شبيهخوانیست.  
11. شبيهخـوانی اصـال نمايشـی تـاريخی نيسـت، بلکـه نگـرش و تخيـل اجراکننـدگان و
تماشاگران را دربارة رويدادی تاريخی نشان میدهد. برای نمونه، رويـارويی طـرح لبـاسهـای
مانده، نشان مـیدهـد کـه ايـن شبيهخوانی با لباسهايی که از دورههای صفوی و افشاری باقی
لباسها اساساً ماهيت و ريشههاي عربی ندارند و به اکنون اجراکنندگانش نزديکترند تا تـاريخ
واقعه. همانگونه که گفتار، ترتيب رويدادها و داستانپردازیها برای روايت آن رويداد آغـازين
در شبيهخوانی، ديگر نسبت چندانی با اصل واقعي آنها ندارد. از اين رو، اشارة اين کتـاب بـه
اتفاقات دوران بنیاميه يا هرگونه تاريخپژوهی صرف رویدادها و نتيجـهگيـری از آنهـا بـرای

اسالمی شبيهخوانی، چندان کارآمد نمینمايد.   ـ نشاندادن پايههای عربی
لباسها و ابزارهاي رزم و بزم دورة صـفوي (غيبـي، 1388: 391، 402، 423، 426 و 492) 

که در رويارويي با لباس و ابزار شبيهخواني، ميتوان به هماننديشان پي برد.  
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رساله از بيان منظور خويش ناتواناند. برای نمونـه در بخـش 12. بسياری از بخشهای کتاب/
پيشينة تاريخی تعزيه به عناصری اشاره میشود که اصال روشنگر چنين پيشـينهای نيسـتند و بـرای
ـکه شايد ميتوانست بستر مناسب را برای پيدايش تعزيـه بسـازدـ تنهـا همين است که اين پيشينه
در دو صفحه، پايان میيابد؛ بیآنکه بتواند ارتباطی با موضوع اصلی بيابد. نويسنده با آنکه در اين 
ـخدای بابلیـ میکند و از درک رابطة احتمالی مراسـم رسـتاخيز وی بخش، اشارة کوتاهی به بعل
با روح تعزيه، ناتوان است و بيشتر به پیجويی مکان اجرای نمايش برای اين رابطه میپـردازد کـه

همانند بسياری ديگر از بخشها، بی هيچ سند، نتيجه يا دليلی، سرانجام رهايش میکند.  
را بايد عصر توسعة عزاداریهای واقعـة کـربال 13. در بخشی از کتاب آمده؛ «دورة آلبويه
دانست» (خدوم جميلی، 1385: 26). ما بر اساس پژوهشهای ديگر مـیدانـيم کـه ايـن گفتـه
درست است ولی اين «بايد» نويسنده را بنا به کـدام سـند ارايـهنشـده مـیتـوانيم بپـذيريم؟ او 
گرتهبرداری ناقصی از مقالة «بکتاش» با عنوان «تعزيه و فلسـفة آن» کـرده، بـيآنکـه سـندها و

«تشـابيه»  دليلهای او را با گفتة خود همراه کند. نويسنده سپس با اشاره به اجرايی تازه بـه نـام
مینويسد؛ «اينگونه اجرا، عمدتاً بازگوکنندة چگونگی شهادت حسين(ع) بود» (خدوم جميلي، 
1385: 26). ما از اين نوشته درنمیيابيم که اين اجراها چگونه و به چه شکلی شهادت امـام را

بازگو میکرده و مهمتـر ايـنکـه چـه مرحلـهای از تکامـل شـبيهخـوانی را در بـر مـیگرفتـه. 
رسالهنويس محترم هيچ پاسخی در رسالهاش نياورده است.  

14. کتاب در بسياری از بخشها دچار کمبود منابع مناسب و کافیست. بسياری از سـندها
بـرای نمونـه، نويسـنده در هم منطقی به نظر نمیرسد يا نتيجة مفيدی از آنهـا گرفتـه نشـده.

صفحة 59 کتاب خود با روايت غيرمستقيم از ژان کالمار آورده است:  
«در ابتدا در تکايا، برخی مراسم آيينی و افسانهای نمادين به صحنه میرفت اما به تدريج و 
در نيمة دوم قرن يازدهم يا اوايل قرن دوازدهم هجری، اين مکانها برای نمايشهـای مـذهبی

استفاده شدند» (خدوم جميلی، 1385: 59).  
اين نکته که در بخش تعزية ايران آورده شده، چنان ما را به اشتباه میانـدازد کـه بينديشـيم
پيش از شبيهخوانی نيز شکل نمايشی کاملی در ايران تـداوم داشـته اسـت. در حـالی کـه ايـن

نمونهها هم يکی ديگر از سندسازیهای نويسنده است. در نوشتة «کالمار» با اشاره به گسترش 
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سوگواری در سدة دهم آمده:  
«به موازات اين امر، روضهخوانی گسترش میيابد و از سدة يازدهم موجب افزايش خيرات 
برای پذيرايی جمع زياد میشود که به اين مجلسها روی میآوردند... پـس از آنکـه در نيمـة 
حسـينی و تعزيـههـای سـيار آغـاز دوم سدة يازدهم، تدارک چشمگيری برای برگزاری عـزای
میشود، حمايت رسمی از اين مراسم بايـد اهميتـی کسـب کـرده باشـد... در سـدة دوازدهـم،

عزاداری به نحوی شايسته، عمری دوباره میيابد که با نوآوریهايی در اجـرای مراسـم همـراه 
است» (کالمار، 1384: 152 و 153).  

کالمار در هيچ بخشی از نوشتهاش به اجرای مراسم آيينی و افسـانهای در تکايـا نپرداختـه؛
مگر آنکه نشانی ايشان در منبع بهاشتباه نوشته شده باشد!  

15. «به طور کلی میتوان گفت تعزيههای اسالمی هم از نظر بنياد مذهبی و هـم از جهـت
ويژگیهای هنـری بـا نمـايشهـای مقـدس اروپـايی در قـرون وسـطي قابـل قيـاس اسـت و

مشابهتهای زيادی بين اين دو گونة نمايشی وجود دارد» (خدوم جميلی، 1385: 75).  
اين جملهها نيز همانند ديگر مطالب اين کتاب، کلیگرا و بیبنياد است؛ هيچ تالشـی بـرای

اثبات چنين ادعايی نمیشود و ضرورت طرح چنين مسالهای هم نامشخص میماند.  
را  16. «شيعيان نيز با اجرای تعزيه، تنها شکل راستين تئاتر عربی [تاکيد از نگارنـدة مقالـه]

به وجود آوردند» (خدوم جميلی، 1385: 38).  
ـکـه شـايد بتـوان آن را شـکلی از مصـادرة  اين عبارتسازی، کتابسازی و جعـل تـاريخ
و...  بهمطلوب ناميدـ در ادامة همان حرکتیست که شاعرانی ايرانی چون مولوی، عطار، نظـامی
را اهل ترکيه و ديگر کشورها میدانند و يا بـوعلیسـينا را دانشـمند عـرب مـیگوينـد. همـان
ليلـه و ليلـه الـف را از ريشههای پارسیاش میبردd و آن را برگردانی از افسان هزار حرکتی که
میداند و همانگونه که «خليج فارس» را «خليج عربی» مینامد. ما که همواره در تاراج عناصـر

فرهنگ خويش، راه سکوت را برگزيدهايم و به مصلحت و يا از سر ناآگاهی، چيزی نگفتهايم و 
يا ياری کردهايم تا همان بقاياي اندک نيز با سرعتی بيش از طبيعت راه نيستی را بپيمايد، اينـک

جغرافيای خويش را نيز بيش از گذشته به ديگران میسپاريم.  
عباس خدوم جميلی هم کوشيده در حد توان اندکش، برای شبيهخوانی ايرانی، شناسنامـه
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و ريشههای عربی بتراشد. اين کار گرچه با کوتاهيهاي ما در پژوهش و غفلتمان از ثبت اين 
و بسياری هم بدان میپردازند ـ ولی به انجام رسـيدنش، نيازمنـد ميراث فرهنگی، شدنیست ـ
آگاهی بسيار و استداللهاي محکم است. به نظر میرسد کـه بـرای هـر کـاری حتـي جعـل و

تاريخسازی نيز به آگاهی و دانستن تاريخ واقعی آن پديده نيازمنديم؛ ولی پيداست که نويسنده 
و اساتيد ناآگاه دانشگاهش، درک درستی از آن نداشتهاند.  

از هنرهـای 17. هنر شبيهخوانی، تنها هنر نمـايش نيسـت؛ شـبيهخـوانی مجموعـهایسـت
موسيقی، نمايش و ادبيات. همچنانکـه مـیتـوان در آن، ردی از دانـشهـايی گونـاگون چـون
بـه نظـر مردمشناسی، فرهنگ عامه، جامعهشناسی، سياست، روانشناسی و... را نيز يافت. پـس
میرسد بررسی چنين پديدة پيچيدهای، نيازمند بررسـی تـکتـک اجـزا، هنرهـا و دانـشهـای
آن را از ياد برده و هماننـد عراق در تعزيه برسازندة آن باشد. اين نکتهای ديگر است که کتاب

ديگر عناصر يادشده، به آگاهیاش راهی نيافته است.  
ـکه کمابيش همة بخشهای شبيهخوانی بـر بسـتری از موسيقی از هرگز برای نمونه، کتاب
ـ ياد نمیکند. موسيقی شبيهخوانی يکـی از کليـدهای درک ريشـههـای ايرانـی آن استوار شده
تعزيه است؛ به جز نوای سازها، رديفهای آوازی گونهگونی که گفتـار شـبيهخـوانی را پـيش
میبرد، همه از رديفهای دستگاههای آوازی ايران است. محمدتقی مسعوديه در جايی بـهحـق
يادآور میشود که اگر شبيهخوانی نبود، بسياری از رديفهای آوازی ما به فراموشی سپرده شده 
بود (مسعوديه، 1367). اگر نويسنده به موضوع پژوهش آگاهی و احاطـة کـافی داشـت، شـايد
میتوانست در جايی از کتابش، ريشههايی از موسيقی عربی برای شبيهخوانی بتراشـد تـا آن را

يکسر، نتيجة فرهنگ اعراب نشان دهد.  
بــه تماشــاگرانش  شــهريار اديــپ در ســوفوکل  در اوج دورههــای طاليــی و آغــازين تئــاتر،
1352  ). مـا کـه خـود را میآموخت؛ «بجوييد تا بيابيد. آن را که باز نجويند، باز نيابند» (سوفوکـل،

ايستاده بر دوشهای آنان میدانيم، همچنان گفتههاشان را ناشنيده وامینهيم. اگر در پی آنيم که در 
چپـاولگـر کنـونی، پديـدهای را از آن خـود کنـيم، نيـاز اسـت کـه نخسـت بـه جهان بینظـم و

ر خود را بر آن زنيم؛ وگرنه بازش نخواهيم يافت.   dجستوجوی بسيار داليلش پرداخته و سپس مه
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نمای نزديک؛ برگردان فارسی  
1. سنت ترجمه در ايران با دانشی همراه بوده که کمابيش، فرهنگ اين فن را ساخته اسـت.
بسياری از برگردانها به زبان فارسی، نمونههای مثالی ادبيات و ادبيات نمايشی جهان بـودهانـد
شـاملوي که همواره ما را به حرکتی بهتر در مسير دانش هنری رهنمون مـیشـدند. آثـاری کـه
شاعر به فارسی درآورد يا برگردانهای ابوالحسن نجفی، فرنگيس شـادمان، داريـوش آشـوری 
و... همه از دقت انتخاب ايشان از ميان انبوه کتابهای خارجی نشان دارد و نيز ضـرورتی کـه

میتوانستند در فرهنگ و خوانندة ايرانی بيابند.  
ترجمـة  انتخاب خوبی برای ترجمه به زبان فارسی نيسـت. تنهـا ضـرورت عراق در تعزيه
چنين اثري براي ما شايد اين باشد که چونان زنگ خطری بر يغمای فرهنگمان بـدان بنگـريم.
اينکه در زير گوشمان و در کشوری که تالش مـیکنـد اسـتقاللی بـرای خـويش بيابـد، چـه
ـ به چه آسانيـ میتواند بيفتد. آگاهی از اين موضوع نيز تنها زمانی چارهسـاز اتفاقات هولناکی

است که انديشمندانمان بيدار باشند؛ و البته به دور از کمکاری و رخوت.  
2. پژوهشهای گوناگون و تحليلهای فراوان استادانی چون بهرام بيضايی، مايـل بکتـاش،
نشـان مـیدهـد کـه در عنايت شهيدی، صادق همـايونی، پيتـر چلکووسـکی و ويليـام بـيمن

شبيهخوانی، برداشت و خوانشی ايرانی از آن رويداد اسالمی هستي دارد. حتي چلکووسکي در 
پژوهشي، آشکارا مينويسد:  

«يادآور ميشود که در سراسر جهان اسـالم، ايـران تنهـا کشـوري بـود کـه نمـايش (درام)
برخالف موانع مذهبيـ به  پروراند. شايد بتوان اين امر را به توجه و دلبستگي پيوستة ايرانيان ـ

نمايش تصويري نسبت داد» (چلکووسکي، 1384: 12).  
پس برخالف پيشگفتار، نمیتوان باور داشت که هر جا مذهب شيعه راه يافته، شبيهخوانی 
هم پديد آمده است. برای نمونه به کشورهايی مانند اندونزی، ترکيه، فلسطين، سوريه، عربستان 
ـکه خود مهد اسالم استـ و الجزاير و مصر بنگريد. آيا تعزيهای نمايشـی يـا شـبيهخـوانی در

شيعه ندارند؟!   آنجا میبينيد؟ يا اينکه آنان اصال ً
3. به نظر میرسد که مترجم محترم، متأسفانه پژوهشهای ايرانی شبيهخوانی را نخواندهاند 

يا آنها را بیارزش شمردهاند. چنانکه در ديباچة خويش آوردهاند؛  
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نويسنده در اين بخش از رسالة خود، توجه بسياری به عزاداریهای محرم و نقش آنها در 
پيدايش تعزيه داشته است. اين توجه از آنجا که ريشهيابی شکلگيـری تعزيـه را هـدف قـرار
داده، بسيار مهم مینمايد و میتواند زمينة تحقيقات بيشتر را برای محققان داخلـی فـراهم کنـد

(خدوم جميلی، 1385: 8).  
برخالف خدوم جميلی، بسياری از پژوهشگران داخلی و خارجی، پيش از اين و با اسـناد 
کافی، ريشههای شبيهخوانی را بررسی کردهاند که يکي از آنها هم بـه سـوگواریهـای محـرم
بازمیگردد. آگاهی مترجم از اين يافتهها میتوانست بـه درک اسـتفادة کورکورانـة نويسـنده از

اسناد ايرانی بينجامد. يکی از اين سندها که از مهمتـرين و دقيـقتـرين منـابع نويسـنده اسـت، 
يافتههای علمی مايل بکتاش در مقالة «تعزيه و فلسفة آن» (بکتاش، 1384: 128ـ150) است. در 
همين نوشته، آشکارا و با داليلي روشن از ريشههای ايرانی شبيهخوانی و دگرگونیهـای آن در
دورههای متفاوت زندگی ايرانی، ياد شده است. و نويسنده، تنها از بخشهـايی کـه بـه کـارش

میآمده سوءاستفاده کرده است.  
 1300 دو تصوير تاريخي از بزرگترين تماشاخانة ايران تا کنون (تکية دولت، دهة نخسـت
ق.) که يکي به خط ناصـرالدينشـاه زيرنـويس شـده و ديگـري پشـت صـحنهايسـت از آن.

همچنين تصوير بخشي از کهنترين نسخههاي شبيهخواني مجموعـة کتـابخانـة ملـک (نـک: 
1260 ق. نگاشـته شـده اسـت. ايـن کوچکزاده، 1390) که بنا به شـهادت نسـخه در رجـب
عکسها گوياي دورههاي اوج شبيهخواني در فاصلة بيش از 150 سال گذشتهاند. آيا مـيتـوان

عکسي از تعزيهاي عراقي يا ردي از تماشاخانهاي مانند تکية دولت و يا نسخهاي از شبيهنامهاي 
عربي در عراق حدود همين دوره يافت؟   

4. مترجم در پايان صفحة 26 کتاب، نخستين و تنها ترديد خويش را به گفتههای نويسـنده
در موضوع «تشابيه» نشان میدهد:  

«تعدادی از مورخان تعزيه و تعزيهشناسان، استفاده از واژة تشبيه [شـبيه؟] را بـرای معرفـی
تعزيه به عنوان گونهای از نمايش دينی، مربوط به دورة قاجار میدانند. عنايت شهيدی در کتاب 
(شهيدي،1380: 61) چنين مینويسـد: «در  تهران در قاجار دورة تا آغاز از تعزيهخوانی و تعزيه
دورة قاجاريان که از بعضی داستانها و وقايع تاريخی و مـذهبی غيـر از واقعـة کـربال، تعزيـه
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ساخته شد و بر جنبههای نمايشی يا درامـی تعزيـههـای شـهادت نيـز افـزوده شـد، برخـی از
نويسندگان و اديبان ما واژههای شبيه و تشبيه و مانند آنها را از که ديرباز در نوشتهها و منـابع

کالمی و اسالمی وجود داشت و مفهوم شکلی و نمايشی تعزيه را نيز بهتر افاده میکرد به جای 
تعزيه به کار بردند...» (خدوم جميلی، 1385: 26).  

باز هم مترجم ما دچار اشتباه در خوانش شده است. در همين سندی که ايشـان آوردهانـد، 
عبارت «از ديرباز» برای بهرهگيری از واژهی شبيه آمده که میرساند اين واژه از اساس برساختة 
دورة قاجار يا متداول اين دوره نيست. از سوی ديگر به نظر میرسد، تنها سند زندهياد شهيدی 
باشـد کـه در برای نگارش اين نکته از سوی «برخی نويسندگان و اديبان»، نوشتة مايل بکتـاش
بخش نهم از مقالة «تحول موقع اجتماعی و جهات ارزيابی تعزيه» با توجه بـه دگرگـونیهـای

موضوعی شبيهخوانی تکيهي دولت يادآور میشود؛ «میتوان گفت کـه بـرای معرفـی آن، واژة 
شبيه که از اول هم متداول بود و مفهوم شکلی را افاده میکرد، رساتر بـود از کلمـة تعزيـه کـه

مفهوم موضوعی را تداعی میکرد» (بکتاش، 1347).  
نمـايشهـای بـیکـالم اشارة بکتاش به اينکه واژة شبيه «از اول هم متداول بود» به نخسـتين
«شـبيه» مـیناميدنـد و نخسـتين حلقـة تنـانی  دينی در دورة بويه و صفوی بازمیگردد کـه آن را
و موقعيـت شکلگيری شبيهخوانی بود. اين شبيهها، نشانههايی به همراه داشتند که بازتاب نقـش

آنها بود و عبارت «شبيهخوانی» در زمانی گسترش يافت که کالم به اين شبيهها افزوده شد.  
از سوی ديگر از جملة بکتاش، نمیتوان نتيجه گرفت که اين اصـطالح از دورة قاجـار بـه
کار گرفته شده. از اينها که بگذريم و عبارتهاي بیسند تشبيه و تشابيه را که ناديده بگيـريم،

نويسنده برخالف بسياری از ادعاهای بیسندش ـو برخالف توضـيح اشـتباه متـرجمـ ايـنبـار 
سخنی کمابيش درست گفته ولی مشکل اين است که باز هم نمیتواند ارتبـاطی ميـان ايـن دو

نکته و سير دگرگونی شبيهخوانی برقرار کند.  
5. اين کتاب به گونهای ديگر میتوانست در راه گسترش دانش گام بردارد؛ تصور کنيد اگر 
به واژة  مترجم محترم که استاد تعزيهشناسی دانشگاه تهران است با پانويسهای دقيق خود واژه
آن را تحليل میکرد و اشتباهاتش را يکبهيک برمیشمرد، چه نقش پرمايه و آموزنـدهای از آن 
به جا میماند! ما میتوانيم در هر پديدهای خواسـت خـويش را ببينـيم و در هرچـه مـیبينـيم،
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نکتههايی بسيار برای آموختن بيابيم؛ «دل هر ذره را که بشکافی/ آفتابيش در ميان بينی».  
  

نماي تمامقد؛ کارنامة نشر  
به ناشر آن بازمیگردد: فرهنگستان هنر. اگر فـيلم عراق در تعزيه گام آخر در بررسی کتاب
به مبارزه با فرهنگ ايرانی پرداخت، اين کتاب نيز با مهر رسـمی هاليوود ضدايرانی 300 با مهر

و ايرانی فرهنگستان از پديدهای مانند شبيهخوانی، ايرانیزدايی میکند. ولی چرا برای آن فـيلم، 
اين همه اعتراض شنيده شد و برای اين کتاب نه؟ شايد با گذشت يک سـال از انتشـار، هنـوز

خوانده نشده باشد. اگر چنين باشد در همة اين سالها، شايد اين نخستينبار باشد که از سـرانة 
کتـاب نمـیخواننـد! چـه اندک مطالعه در ايران خوشنود میشوم. چه خوب است که جوانـان
خوب است که در پی دانش (!؟) نيستند! اگر در ميـان خوانـدههاشـان کتـابهـايی غيرعلمـی
همانند اين کتاب با تأييد مرکز اعتمادبرانگيزی چون «فرهنگستان هنـر» قـرار مـیگرفـت، چـه
نيروها و انرژیهای نبودهای نياز بود تا آنها را بار ديگر به راه آورد؟ نام اين ناشـر کـه اساسـا ً
بايد سبب اعتماد خواننده به کيفيت علمی و ارزشمندي آثارش شـود، بـا انتشـار کتـابهـايی

ضعيف و غيرعلمی از اين دست، حتي میتواند سرانة کتابخوانی را به صفر برساند.  
اما نکتهای ديگر؛ کتاب يادشده «به مناسبت گردهمآيی مکتب اصفهان» يا هنر دورة صـفوی
منتشر شده است. شايد بهتر بود پيش از همة اين بررسیها بپرسيم، ارتبـاط تعزيـه در عـراق و
ـ از دورههای بالنده در رشد جنينی و نوپای شـبيهخـوانی ايرانـیـ چـه بـوده هنر دورة صفوی

است؟ آيندگان دربارة اشتباهات بیارزش ما چه خواهند گفت؟  
  

نتيجه  
ادعای بزرگیست که پس از نشر سندهای گوناگون و گفتوگوهای علمـی بسـيار دربـارة 
هسـتي دارد، اساسـاً محصـول فرهنـگ ديگـریسـت. پديدهای، بیهيچ دليلی بگـوييم آنچـه
دانشمندان زيستشناس بر آناند که از ميان ميليـونهـا ژن مشـترک مـوش و انسـان، تنهـا در
150 کرومـوزوم مـیتوانـد بـا پديـد مـیآورد. ايـن حدود 150 کروموزوم، تفاوت ايـن دو را
حضورش از موش، انسان بسازد و با نبودش، انسان را به موش بدل سازد. به نظر مـیرسـد در
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رساله نيز تفاوتی اندک ولی بنيادين هست ميان شبيهخوانی ايرانی و آنچه نويسنده،  اين کتاب/
تعزية عراقی مینامد؛ چيزی در حدود 150 کروموزوم.  
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