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پيوستگی دوسویة نمايشهای سنتی ايران با جامعة ایرانی
رضا کوچکزاده

*1

چکیده
با نگاهي به مسير شــكلگيري نمايش در كشورهاي شرقي ،درمييابيم كه نهتنها فاصلهاي ميان آنها و زندگي جاري
ش مرحله يا بخش مهمي از زندگي ســاکنان شــرق را ميساخته است .در این نوشته ،دو گونة
مردمان نبوده بلكه نماي 
مهم نمايش ايراني ،از منظر جامعهشناســی ،بررســی شده است؛ «شبیهخوانی» بر بســتری از رویدادهای اجتماعی و
سیاسی جامعة ایرانی پدیدار شد و کمابیش همة دگرگونیهای اجتماعی ایران در دورههای گوناگون نیز بدان راه یافت
و دگرگونیهای آن را در طول ســدهها ســبب شد؛ همانگونه که برخی ویژگیهای شبیهخوانی نقش مهمی در جامعة
ایرانی بر جای گذاشــت« .تقلید» نیز ،اگرچه به هنگام شــکلگیری چندان به جامعة سازندهاش وابسته نبود ،تغییرات
و دگرگونیهای جامعة ایرانی را در مسیر تحوالتش پذیرفت؛ چنانکه نقد اجتماعی از عناصر جداییناپذیر تقلید شد.
چارچوب نظری این نوشــته بر دو نظریة آشنای «بازتاب» و «شکلدهی» بنا شده ،بیآنکه در محدودة آنها باقی
بماند .روش تحقیق نیز بر رویارویی تاریخ تحوالت اجتماعی و تاریخ دگرگونی نمایشهای ســنتی ایران با بررســیهای
کتابخانهای و محیطی استوار شده است.
نمايشهای سنتی ایران به ضرورتهاي اجتماعي و در رابطة تنگاتنگ با تماشاگران پديد آمده است و حیات خود
را فقط با بازتاب اكنون جامعهاش ميتواند بازيابد .نظریههای بازتاب و شکلدهی بیانگر آناند که نمایشهای سنتی ایران
هماره حلقة واسط و ارتباطدهندة این دو نظریه در اثر هنری یگانهای بودهاند.
واژههای کلیدی :تقلید (نمایش شادیآور ایران) ،جامعة ایرانی ،شبیهخوانی (تعزیه) ،نظریة بازتاب.

دریافت				 1391/3/28 :

		
 .1کارشناس ارشد کارگردانی تئاتر دانشگاه تربیت مدرس

پذیرش1391/11/1 :
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درآمد
ســالها پيش ـ زماني كه هنوز توفان غربگرايي به ســوي سرزمينهاي شرقي سرازیر نشــده بود ،مراسم ،آيينها ،و
نمايشهايي در شــرق اجرا میشد كه بخشــي از زندگي مردمان اين سرزمينها را شكل ميداد .پارهاي از آن آيينها و
نمايشها يا ادامة آنها همچنان اجرا میشــود ،ولی ديگر نميتوان به راحتي آنها را بخشــي از زندگي ساكنان شرق
دانست؛ زندگي دگرگون شده است.
نمايش ،در کنار نوجوییها و نوآوريها ،همواره در پي بازيابی ویژگیهاي نخستینش بوده است .آنچه در طول تاريخ
نمايش بر تئاتر يونان باستان ،نمايش مذهبي سدههاي ميانه ،تئاتر عهد اليزابت ،و جز اینها گذشته ،شايد برای بازگشت
به ذات پااليشيافتة نمايش در آغاز شكلگيري بوده است .بنابراين ،بررسی نمايش شرقی در هر زمانميتواند بخشي
از آرزوي ما را ،براي بازگشــت نمايش به دورههاي طاليياش ـ دورههايي كه تماشــاگران پيوندي ناگسستني با نمايش
داشــتند و گاهي آيينهاي نمايشــي در کنار نان برايشان ارزش داشــتـ برآورده و يا بخشي از نوجوییها و تجربههاي
درست آنها را به ما منتقل كند.
با نگاهي به مسير شكلگيري نمايش در كشورهاي شرقي يا گمانهزنيهاي گوناگون دربارة هر يك از این نمایشها،
ش مرحله يا بخش مهمي از زندگي
درمييابيــم كه نهتنها فاصلهاي ميان آنها و زندگي جاري مردمان نبوده بلكه نماي 
ســاکنان شرق را ميساخته اســت .رابطة دوســوية نمايش و نيايش يا رابطة آن با حاصلخيزي زمينهاي كشاورزي
در هندوســتان ،ارتباط نمايش با بازگرداندن نظم ازدســترفته در چين و بالي ،دور کردن ارواح شــرور در ژاپن و يا
عدالتخواهي و فرياد از ستم حاكمان و پیروزي خير بر شر در ايران ،بخشي از كارويژههاي نمايش در شرق است.
از ســوي ديگر ،رابطهاي نزديك ميان فلســفه و زندگي با آيينهاي نمايشــي و نمايشهاي شرقيان وجود دارد .از
ديدگاه شرقي ،آنچه ديده ميشود ،نشانهاي است از آنچه ناديدني است .بنابراين ،هنر شرقي از حقيقت موجود و مادي،
متوجه حقيقت وجود و روحاني ميشود [ ،6ص .]9پس چندان شگفتانگیز نيست كه نمايشهاي شرقي به دنياي تنانی
و واقعي و واقعنمايي نميپردازند ،بلكه سمتوسويي ديگر در پيش ميگيرند تا به درك بهتري از هستي دست یابند.
ولی آیا میتوان به جستوجو و بررسی نمايش شرق پرداخت ،بیآنکه به جامعة سازندة هر یک از گونههای نمایشی
آن توجه کرد؟ آیا ممکن است نمایش را همانند پدیدهای آزمایشگاهی و به دور از اوضاع طبیعی پیدایشش بررسی کرد؟
ي است كه نياز به نمايش را ايجاب کرده ،پيشينه و بستر الزمش را فراهم آورده و ،پس
بيترديد ،جامعه و زندگي اجتماع 
از شكلگيري ،دگرگونيهاي فراواني ،تا رسيدن به شكلي كامل و پذيرفتني ،در آن پدید آورده است .نمايش از دو بخش
اساســی اجراكننده (بازيگر) و تماشــاگر به هم ميرسد؛ و شايد فقط در نمايش شرقی است كه ارزش مساوي و رويكرد
تكميلي اين دو چنين آشكار است.
پس در ادامه میکوشــم با بررسی نمونهوار دو گونه از نمایشهای ایرانی ،تصویری از رابطة پیوستة دو نهاد تئاتر و
جامعه در گسترة ایران پیش رو نهم.
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چارچوب نظری
این نوشته برای بررسی موضوع از دو نظریة آشنای بازتاب و شکلدهی،با تأکید بر رویکرد نخست ،بهره میبرد؛ بیآنکه
در محدودة آنها باقی بماند .برخي جامعهشناســان هنر ،همانند ويكتوريا الكســاندر ،در بررسی هنرها ،این دو رويكرد
گوناگون را پیشــنهاد كردهاند« .رویکرد بازتاب ،در جامعهشناســی هنر ،مشتمل است بر حوزهای گسترده از بررسیها،
مبنی بر این عقیدة مشترک که هنر آیینة جامعه است یا هنر به واسطة جامعه مشروط شده یا تعیّن مییابد» [ ،21ص
 .]21پژوهشهاي جامعهشــناختي ،با اين زيرســاخت نظري ،آثار هنري را به چشم منابعی برای دریافت آگاهی دربارة
مســائل اجتماعي مطرح در دوره يا مكانی ویژه مينگرند« .بر اســاس این تئوری ،هنرها واقعیت را به رمز برمیگردانند
و آنچه را در جامعه هســتی دارد به شــکلی نمادین و رمزگونه به نمایش میگذارند .بنابراین ،شکل هنر متأثر از قواعد
زیباشناختیســت؛ درحالی که محتوای آن از جامعه ریشــه گرفته اســت .این محتوا ارزشها و اعتقادات و بهطور کلی
ایدئولوژی یا ایدئولوژیهای موجود در جامعه را شامل میشود» [ ،11ص .]69-68
رويكرد شــكلدهي نیز مجموعة گســتردهای از نظريهها را در بر ميگيرد و بر اين باور اســت كه هنر در جامعه
تأثيرگذار اســت و «میتواند ایدهها و افکاری را در ســر مردم قرار دهد» [ ،21ص  ]35یا روشهایی برای زندگی به
آدميان پیشنهاد کند.
در این بررسی ،با رویارویی تاریخ تحوالت اجتماعی ایران و دگرگونیهای هنرهای نمایشی سنتی هر دوره به گونهای
خوانش بینارشتهای و بینامتنی دست یافتهام که ما را به نکتههای ویژهای رهنمون میشود .برای رسیدن به چنین هدفی،
بیش از هر چیز از تحلیل محتوا و تفسیر آثار هنری بر جای مانده بهره بردهام و به جز روش کتابخانهای ،در گردآوری
سندهای کاربردی از میان سفرنامهها ،یادداشتهای روزانه ،نشریهها و جز اینها ،از تجربههای زیست ه و سالها تحقیق
تخصصی خویش دربارة نمایش ایرانی نیز بهره بردهام.

بررسی و بیان یافتهها
الف) جامعه و شبيهخواني
 .1بستر اجتماعی پیدایش
شــكلگيري شبيهخواني در كشوري كه آشــنايي چنداني با نمايش ،ويژگيها ،و عناصر آن نداشت ،بيش از هر چيز به
موقعيت جامعه و نيازهاي آن مربوط ميشد .حملههاي گوناگون به ايران و لشكركشي مداوم حاكمان ايران ،فكر ايشان
را همواره از فرهنگ دور ميســاخت و اين نبردهاي دايمي براي مردمان چيزي جز فقر و بدبختي و دغدغة نان در پي
نداشت؛ ولي تداوم اين روياروييها سرانجام آنها را به دادخواهي و ستمستيزي واداشت.
معزالدوله ديلمي كه با فرماني به سال  352ق .سوگواري عاشورا را عمومی كرد [ ،1ج  ،15ص  ،]262-261شاید
در پي هدف ديگري از اين مراسم بود .تا اين سال ،نزديك به سه سده از شهادت امامحسين ـدرودش با د ـ و واقعة عاشورا
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ميگذشت و تا آن زمان ،به هر علت ،چنين مراسمي برگزار نشده بود؛ پيداست كه ضرورت ديگري در شكلگيري اين
آيين ،نقش داشته است.
اين مراسم كه از همان آغاز تعزيت (ابراز همدردي) يا تعزيه ناميده شد ،زماني عمومي میشد كه گروهي از ايرانيان،
ي ـدرودش با د ـ ميدانستند 1،براي ستاندن قدرت ،عليه خليفة سني شوريدند .يكسال پيش از آن
كه خود را هواخواه عل 
كه معزالدوله مردم را به سوگواري بخواند با اعالنهاي گوناگون ،كه بر سردر مساجد شهر ميگذاشت ،2مخالفت نمادين
خود را با خاندان ابوســفيان آشــكار كرده بود [ ،1ج  ،14ص  .]257-256او با نفرين به ستمگراني كه با خاندان پيامبر
جنگيدند و بر آنها تاختند ،بيش از هر چيز به حكومت نامشروع خليفة زمان نظر داشت و زمينه را براي مبارزه با وي
فراهم ميآورد .پيداســت كه سوگواري عاشورايي سالي پس از اين قدرتطلبي و در ادامة همان مخالفت سياسي شكل
گرفته اســت .شــايد هدف ديلميان ،از زندهكردن دوبارة رويدادي گذشته ،برقراري همانندی ميان قدرت و ستم خليفة
اموي و خليفة زمان بود تا از راه دادخواهي به اتحاد مردمان جامعه بر ضد حكومت دست يابند .چه بسا نخستين مخالفت
اهل ســنت با برگزاري چنين مراسمي واكنشــي طبيعي در برابر اين حركت و براي حفظ قدرت بود؛ و نه جلوگيري از
سوگواري امام شهید .بههر حال ،سالها ميان هواداران حكومت (سنيان) و آنها كه خود را هواخواه علي ميدانستند و
خويش را شيعه ميناميدند ،درگيري و زدوخوردهاي گوناگون ادامه داشت.3
سنيان چند سال پس از آغاز تعزية عمومي به ياد جنگ جمل و شكست امامعلي ،در عاشوراي سال  363ق ،.دستهاي
راه انداختند كه در پيشاپيش آن زني در نقش عايشه و مرداني در نقش طلحه و زبير بر شترهایی نشسته بودند و ميگفتند
كه قصد جنگ با حاميان علي دارند ،1[ 4ج  ،15ص  .]44اين دسته و دستة شيعيان كه از سوي ديگر ميآمد در برخورد
با يكديگر به نبرد پرداختند و برخي نيز در اين جنگ كشــته شــدند .5اين اتفاق شايد از نخستين گامهای شكلگيري
شــبيه بود كه رفتهرفته و با شــورشهاي خونين سالهاي بعد گسترشيافت و گروه رقيب را نيز به تدارك آن واداشت.
پس طولي نكشــيد كه شــبيه عماري (تختي روان با تابوتي بر آن) يا تابوت امامحسين و اسبي سفيد و بيسوار،بهجای
تاریخ گهگاه بر جای ماندة کنونی نقش بسته ،نشان
ذوالجناح ،به مراسم تعزيت وارد شد.دورنمایی که از این رویدادهادر ِ
میدهد که بستر پدیداری شبیه رخدادهای کمابیش حماسی جامعه به هنگام حرکتهای سیاسی آن روزگار بوده است.
از سوي ديگر ،بسیاری كه از ستم حاكمان به تنگ آمده بودند و آنان را چپاولگر خويش ميدانستند ،در مخالفت با
حكومت به گروه شيعه پيوستند و رفتهرفته بر جمع ايشان افزودند .اين رويكرد كه به شكل ستمستيزي همگاني جلوه
ميكرد ،آرامآرام از حركتهاي اجتماعي به شاخههاي ديگر نيز راه يافت .در سدة چهارم هجري «مرثيه» ،شيوهاي نو در
ن و يارانش پرداختند و
ادبيات آن زمان ،رخ نمود [ ،3ص ]130و شــاعران مرثيهسرا در آثارشان به سوگواري امامحسي 
همدردي (تعزيت) عزاداران را برانگيختند .بنابراين ،ادامة حركتهاي اجتماعي در ادبيات زمان نيز تجلي يافت .مرثيهها
نقش مؤثري در هماهنگي و پيوستگي گروه شيعه داشتند و توانستند از راه آگاهي مشترك و احساس هماننديای كه
در ميان پيروان گســترش دادند ،ديدگاهي مشــترك را در آنها پدید آورند و اين رويكرد ميتوانست ايشان را در كنار
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ب بن َعبّاد ،وزير و شاعر مشهور آل بويه ،در نگارش چكامههايش،كه مردم را به گريه بر امامحسين
هم قرار دهد .صاح 
ميخواند ،تا جايي پيش رفت كه ســرود « ...پس تو بايد چندي را بگريي؛ زيرا پس از اين واقعة جانســوز ،خنده حرام
اســت» [ ،2ص  .]87و اين ديدگاه ،جدا از همبستگيهاي پيشين ،ميتوانست به ايجاد حس مشترك اندوه كمك كند
كه نتيجهاش همبستگی بيشتر مردم بود.
شورشها و ناآراميهایی كه جامعه را در برابر حكومت متحد ميكرد ،حركت بزرگي ميان مردمان پدید آورد؛ اين
رويكرد سبب شد تا پيروان هر يك از دو گروه رويارو ديدگاه فلسفي متفاوتي براي توجيه حركتشان بهكار گيرند .از اين
رو ،شــيعيان به ويژگيهاي فكري معتزله رو آوردند كه بر اصل اختيار انســان تأكيد ميكرد و سنيان ،كه در پي حفظ
حكومت و منافع خالفت بودند ،جانب اشعريان را گرفتند و بر اصل تغييرناپذير قضاوقدر استوار شدند [ ،3ص .]133اين
ن راه ندارد؛ و اين البته
اصل بر آن بود كه هم ه چيز در آغاز خلقت از ســوي خداوند تعيين شــده و هيچ دگرگوني در آ 
میتوانســت حكومت آنها را جاودان بداند .اين ويژگيهاي فكري متفاوت،توانســت چالشهاي مهمي ميان متكلمان
ايجاد كند و آنها را به ستيز بياني واداشت .پس اگر در كوي و برزن زد و خوردهايي تناني ميان هواداران اين دو گروه
درميگرفت در گفتار و انديشة آنها نيز جدالي پديد آمد .کشمکش ،رويارويي ،و جدال بياني و تناني اشقيا با اوليا ،که
در شبيهخواني سالهاي پسین شکل گرفت ،گذشته از زمينههاي عقيدتي و شبهتاريخي از چنين پيشينههاي اجتماعي
تردیدناپذیر نيز برخوردار بود.
در پي همين رخدادهاست كه دســتهرويها ،سينهزنيها ،و راهپيماييها شكل میگیرد و آرامآرام منظم ميشود.
از اين دوره تا دورة صفوي ،اگرچه مراســم شــكل بهتري ميگيــرد و آداب و قانونهایي مييابــد ،هنوز مخالفتها و
درگيريهاي اندكي هست كه مانع نظم و گسترش آن ميشود .با قدرت يافتن صفويان ( 907ق 1502 /.م ،).كه شيعه
را به عنوان مذهب رسمي ايران برگزيدند ،و حمايت حكومت از اين سوگواريها ،تعزي ه به ديگر نقاط كشور نيز راه يافت
و دستهرويها رفتهرفته نظمي بيشتر پيدا كرد.
بهنظر ميرســد حمايت شاهان صفوي از تعزيت بيشتر به داليل سياســي/اجتماعي بود تا مذهبي .آنها خود را
نوادة امامكاظم ـدرودش بادـ ميناميدند تا ،از اين راه ،همدلي شيعيان را بهدست آورند كه در آن زمان به گروه بزرگي
بدل شــده بودند .و مردمان ،كه تا پيش از آن همواره حكومت را سدي در برابر خويش ميديدند ،در رويارويي با چنين
سياستي ،مبارزه را آرامآرام از ياد بردند .ولي سنت مبارزه در شبی ه آغازین رسوخ كرده و در حافظة آن جاي گرفته بود.
ي زمينه را براي قصهپردازي رویدادهای عاشورا آماده كرد و امامحسين ،كه در روند مرثيهسرايي
حمايت شاهان صفو 
از موجودي زميني و ادراكپذير به ســوي قهرماني اســطورهاي گراييده بود ،پايه و شخصيت مشترك اين قصهها شد.
مهمترين مجموعة اين قصهها را،كه «مقتل» ناميده شدند ،سالی پس از آغاز دورة صفوی ،به سال  908ق ،.مالحسين
«روضهالشهدا» نام گرفت .طولي نكشيد كه مقتلخواني و در اصل روضهالشهداخواني گسترش

واعظ كاشفي نوشته شد و
يافت و اندكي از ســهم مرثيههاي صرف را در مراسم كاســت .مقتلها ،كه با توسعة روزافزون توانستند زمينة داستاني
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شبيهخواني را در سدههاي پسین فراهم سازند ،نه بر اساس تاريخي دقيق از وقايع عاشورا،كه در دست نبود ،كه بيشتر
بر اساس خيالپردازی و اعتقاد مقتلنويسان و با تأثير از اوضاع جامعة زمان پیدایش نوشته شدند .شايد به همين علت
است كه تفاوتهاي آشكاري ميان روايتهاي يك داستان در مقتلهای گوناگون ديده ميشود .اگرچه اين نكته ممکن
است از نظر تاريخي اشارهاي بر بيدقتي مقتلنويسان باشد ،از ديدگاه نمايشي و اجتماعي بسيار ارزشمند است؛ زيرا اين
نويسندگان/گویندگان مردمي تالش ميكردند تا زندگي اكنون خويش را در آن تاريخ كهن ببينند و زمان گذشته را به
زمان خود پيوند دهند .از سوي ديگر ،آنها سبب شدند تا احتمالهاي تخيلي ديگر بتوانند با هدفي مشترك ،گرياندن
مردم بر شهادت امام ،به روضهخوانيها راه يابند .پس دو ويژگي پرورش خيال و توجه به زمان حال ،كه براي پدیداري
نمايش بسيار مهم است ،رفتهرفته گسترش يافت و در پشت اليههاي ديگر اين سوگواري به زندگي پرداخت.
در زماني نزديك به نگارش روضهالشهدا ،محمدبن سليمان فضولي (درگذشت  932ق ).مقتل ديگري به زبان آذري
نوشــت كه «حديقهالسعدا» نام گرفت و طولي نكشيد كه زبانها و گويشهاي ديگر نيز به مقتلنويسي پرداختند .ورود
گویشها و زبانهاي گوناگون ،هم در راســتاي رشــد تخيل بود و هم به حضور اکنون گروههای اجتماعی گونهگون در
مراســم ياري ميرساند تا سبب ارتباط بهتر مردمی دیگرگو شــود .اين رویکرد به گسترش بيشتر شهادتخوانيها در
سراسر كشور انجاميد.
از سوي ديگر ،با شاهنامهخواني ،معركهگيري ،خيمهشببازي ،و نقالي مذهبي (روضهخواني) آرامآرام زمينة الزم براي
پيدايش نقش در سدههاي  9و  10هجري فراهم شده بود [ .]16كمابيش در همين دوره است كه اشتراني با كجاوهها به
تعزيه راه مييابند و سپس با كودكاني كه در اين كجاوهها جاي ميگيرند شبيه اسراي اهل بيت را به ذهن ميآورند و در
فاصلهاي نزديك ،مردي زخمي به اين اسرا افزوده ميشود كه ميتواند شبيه امامسجاد ـدرودش بادـ باشد.
در تعزيهاي كه در سالهاي پاياني زنديه بيشوکم شكل نمايشي مستقلي يافته بود ،چند نكتة اصلي دیده میشد؛
نخست آنكه بسياري از گفتوگوها در اصل گفتوگو نبود .آن گفتارها ،كه از مقتلهای پیشین به اين شكل نمايشي
راه يافته بود ،ذات تكگويي روضهها و نوحهها را حفظ کرده بود و كمتر به ســوي گفتوگويي دوسويه حركت ميكرد.
اين نکته ميتواند ،فراتر از باورهای مذهبي ،به نبود گفتاگوي واقعي در کشور هم مربوط شود؛ ديرزماني در ايران منطقي
جز تکگويي رواج نداشت.
دوم آنکه از لحن دو شــكل نقالي آن زمان،نقالي حماسي مانند شاهنامهخواني و نقالي مذهبي مانند روضهخواني،
بــراي دو گروه رويــاروي بهره برده بود [ ،7ص  .]121لحن نقالي مذهبي ،با آوازي غمانگيز و زيبا كه همدردي مردم را
برميانگيخت و در تكايا رواج داشــت ،براي خواندن اوليا و لحن حماسي شاهنامهخواني،كه در قهوهخانهها جاي داشت،
براي مخالفخوانان بهكار برده شد و اين دو شيوة بياني براي تماشاگران آن زمان تعزيه ،بسيار آشنا و پذيرفتني بود.
ســوم آنکــه از لباسها و نشــانههايي بهره میبردند كه در جامعــهی آن دوره ،دیده میشــد و در زندگی مردمان
نقش داشــت .ديدن تصويري از لباسهاي ســربازان و نظاميان دورههاي صفوي ،افشار ،و زند و مقایسة آنها با لباسهاي
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شــبيهخواني روشنگر آن است كه بر الگويي همانند شكل گرفتهاند .پس همانگونه كه رویدادها ،شيوة گفتار ،و چگونگي
رفتار بر اصل تاريخيشان منطبق نبودند ،لباسها و ابزار بهكاررفته نيز چنين بود .همچنان كه چادر تكيه،كه برگرفته از
خانههاي موقتي عشاير بود ،يا سكوي آن ،كه شايد برآمده از سقف آب انبارهاي كاروانسراهاي قديمي بود ،به واقعيت زمان
واقعه نزديك نبودند .پس تعزيه يا شبيهخواني در آغاز شكلگيري به زمان حال جامعة خويش نزديكتر بود تا تاريخ گذشته.
زماني كه پايههاي شبيهخواني شكل ميگرفت و تا سدههايي پس از آن ،ايران داراي فرهنگي مبتني بر كشاورزي
ش ،آب ارزشــي حیاتی داشت .مركزي
و باروري بود و براي كشــاورزان منطقة كمآبي مانند ايران ،با بيابانهاي بســيار 
شــدن عنصر طبيعي آب در بسياري از شبيهنامهها نشــان میدهد كه شبیهنويس آن زمان چگونه به نيازهاي مردمان
جامعهاش توجه داشــته و آن را بر صحنهای مقدس بازتاب داده است .اين عنصر اجتماعي ميتوانست ميان تماشاگران
و اجراكنندگان شــبيهخواني همدلي ايجاد كند و تشنگي بهانهاي شــود براي روايت واقعهاي كه بسياري از جنبههاي
واقعياش را به ســوي بهرهوري نشــانهها ازدست داده بود .شــبیهنويس ،آگاهانه يا ناآگاهانه ،ميدانست كه فقط نيازي
مشترك ميتواند جامعة او را به جامعة سدههاي گذشته مربوط سازد و ميكوشيد از اين فن به سود اكنونش بهرهها بَرد.
ناهمانندي شبيهنامههاي مناطق گوناگون که بر پاية يک مضمون نوشته شدهاند ،دليل ديگري بر اين مدعاست .و شايد
براي همين بود كه گاهي گفتار امام را به زباني مينوشتند و گفتار مخالفانش را به زبان ديگري چون تركي و كردي و
عربي؛ و بر آن بودند كه آنها ،مخالفان ،زبان امام را نميفهمند.
 .2پایداری و دگرگونی
توجه حكومت به ملت گرچه از دوران صفوي رنگوبوي ديگري گرفت و حاکم ،به ظاهر ،حامي مردم شد ،ولي شايد به
علت نبود قوانين مشخص ،ستم و بيداد همچنان در جامعه جريان داشت .حاكمان نواحي ،خانها ،و اربابان همچنان از
مردم بهرهكشي ميكردند و ايشان را ،به ناچار ،زباني براي اعتراض نبود .پس طبيعي بود كه آنها ،با برگزاري شبيهخواني
و مراسم سوگواري ،بخشي از آرزوهایشان را براي بازگشت نظم از دست رفته و عدالت بازگويند يا براي رهايي خويش به
قهرماني ذهني يا جنبههاي ذهني و اسطورهاي قهرمان روي آورند .6در شبيهنامههايي كه به دست ما رسيده ،و بسياري
از آنها در دوران قاجار نوشــته شــده ،هنوز هم ميتوان اين رويكرد را ردگيري کرد .واژگان و عبارتهاي پربســامدی
چون مظلوم ،ستم ،بيداد ،ظالم ،تنهايي ،بيكسي و جز آن که به شبیهنامهها راه یافته ،بخشي از بازتاب زندگي اجتماعي
ايرانيان در اين دورههاست.
حاكمان نيز در برگزاري اين مجلسها ،اهداف خويش را دنبال ميكردند؛ از يكســو ،خود را همراه مردم نشــان
ميدادند و از سوي ديگر ،با نشاندادن عاقبت كار و شكست (ظاهري) كاروان كربال و استواري حاكم ظالم ،مردم را از هر
جنبش احتمالي بازميداشتند .شايد به علت وجود همين ديدگاه بود كه مسئلة قضا و قدر اشعريان ،كه شيعيان سالها
با آن سر مخالفت داشتند ،با عنوانهاي گوناگون به شبيهخواني وارد شد و قصههايي بِدان افزود .يكي از اين روايتها بر
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حديثي از پيامبر اســتوار بود كه از كودكي گلوي امامحسين را ميبوسيد و شهادت او را در سرزمين كربال ميدانست و
دیگری سوگواری پیشهنگام حضرت زهرا بود به گاه کودکی دو پسرش؛ يا آنكه در ظهر عاشورا ،درویش هندی و ماليك
بر امام آب ميآورند و او نمیپذیرد و سرنوشت خود را چنين ميداند كه تشنه در آنجا به شهادت رسد.
تا اينجا ميبينيم كه جامعة ايراني و دگرگونيهاي گوناگونش نيز به شبيهخواني راه يافته و آن را از جنبههاي صرفاً
مذهبي به سوي جنبههاي ملي و مردمی سوق داده است.
حركت رو به رشد اين گونة نمايشي در دوران قاجار فزوني گرفت .نگاهي به تحوالت اجتماعی در اين هنگام نشان
ميدهد كه دگرگوني جامعه نيز در مقایســه با دورههاي گذشته رشد بيشتري يافته است .در همين دوره است كه ،به
علت رابطة گستردة ايران با كشورهاي ديگر ،كاالهاي فرنگي به سوي كشور سرازير ميشود .اين كاالها با خود فرهنگ
ناشــناختهاي به ايران آوردند كه بر پاية داد و ســتد يا خريد و فروش،بدون زحمت و كار توليدي ،اســتوار بود؛ و اين
رویکرد،توانســت طبقهاي جديد بر طبقات اجتماعي ايران بيفزايد .با حمايت دربار و مردمان اين طبق ه ،شبيهخوانيها
به ســوي شــكوه و جاللي حركت کردند كه تا پيش از آن به خود نديده بودند .ثروتي كه به تعزيه ســرازير شد نهتنها
اجرا كه نگارش آن را نيز در بر گرفت و شــبيهنامههاي نويني نوشته شدند كه رویدادهای عاشورا فقط بهانه يا گريزگاه
آنها بود .مجلســي مانند «به چاه انداختن يوسف» كه نيازمند كاروان بزرگي از شتران و بازرگانان و اجناس فرنگي بود
در اين دوره نوشــته شد كه شايد ميتوانست ويترين خوبي براي آشنا کردن «مشتري» با اين كاالها باشد؛ «عدلهاي
قماش و صندوقهاي مالالتجارة سربســته را بر شترها بار كرده [ ]...شايد دویست شتر به اين ترتيب آمده و گذشت تا
سرانجام تاجر و زيردستان و همراهان با آبداري [ ]...و بارهاي آشپزخانه و چادر و دستگاه رسيدند و در سر چاه ،رحل
اقامت افكندند» [ ،17ص  .]298پیش از این ،هرگز گزارشی دربارة اجرایی چنین باشکوه از شبیهخوانی به همراه چنین
عناصر تزیینی بســیار در جایی نیامده بود .از سوي ديگر ،مسئلة حســادت برادران يوسف و پشيماني و سرانجام آنها
ميتوانســت مردم را از حسدورزي به اين طبقة نوپدید،كه رفاهي بيش از ديگران داشت ،بازدارد و از رويارويي مردم با
آنهــا پیشگيري كند .همين كه پارچههاي رنگارنگ و چهلچراغها جاي پرچم و عَلم را در تزيين تكيهدولت گرفتند،
گواهي بر اين رويكرد تازه بود.7
دور نیست که پوشش زنان دوران قاجار نیز تأثیرگرفته از زنپوشان شبیه باشد .میدانیم که در شبیه آغازین ،اشقیا
و زنان نقش چندانی نداشتند .رشد شبیهخوانی و ضرورتهای نمایشی آن آرامآرام به گسترش مخالفخوانان انجامید و
گســترش الیة احساسی و رویدادها و روایتهای فرعی ،نیازمند حضور نقش زنان بود .از سوی دیگر ،حضور زنان سبب
نزدیکی بیشتر به تماشــاگران و باورپذیری شــبیهخوانی ،به مثابة زندگی ،میشد .شبیهخوانان که به روایت هر نقشی
میپرداختند برای اجرای نقش زنان نیز از مردان گروه بهره میبردند و تنها با نشانههایی یادآور میشدند که به بازیسازی
و روایت نقش میپردازند .یکی از این نشانهها ،روبندهای بود که چهرة نقشپوشان را پنهان میکرد و تخیل تماشاگر را
جایگزین چهرههایی میکرد که با نقش هماهنگ نبودند .شــگفت آنکه ،جامعة آن زمان روبنده را ،به مثابة لباس زنان
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خاندان پیامبر ،الگوی خویش قرار داد و در زندگی روزمره بهکار گرفت .در حالی که شــاید لباس دورههای صفوی ،زند،
افشار و حتی سالهای آغازین دورهی قاجار ،شناخت چندانی از این پوشش تازه نداشت .نگارهها و نقاشیهای بازمانده
از از آن دورهها ،چنین مینماید که آنها با چنین پوشش برساختهای بیگانه بودهاند.
شــبيهخواني در دوران ناصری ،براي نخستينبار ،پيشة شبيهخوانانشــد و برخالف دورههاي گذشته،كه پس از
كارهاي روزانه به اين مراســم ميپرداختند ،فرصتي پيش آورد كه شــبیهخوانان بتواننــد با تمركزي بيشتر به اجراي
تعزيه بپردازند؛ پس حرفهای به حرفههای دیگر جامعه افزوده شــد که توانایی ،ابزار ،زبان ،و ســازوکار ویژهای داشت که
اهالی شــبیه را از دیگران جدا میکرد .ساخت دو تکیة دولتی سلطنتآباد ( 1241خ ).و سپس تكية دولت ( 1253خ).
و تكيههــاي دیگر ،كه ويــژة تعزيهخواني بود ،اهالي اين حرفه را از كوچ مداوم نجات داد و اين مكان ثابت و زمان كافي
توانست به رشد جنبههاي نمايشي شبيه كمك كند.
تکیة دولت را میتوان در جایگاه نهادی حکومتی با تماشــاگرانی مردمی از زوایای گوناگون بررسی کرد .این تکیه
شاید تنها جایی بود که ،در دوران ناصری ،همة قشرهای جامعه را گرد هم میآورد و با هم رویارو میکرد .گرچه تا پیش
از دوران رضاخان پهلوی نهاد دولت در ایران بههم نرسید ،شکلی آغازین از آن را میشد در کنار نهاد ملت در تکیةدولت
بهتماشــا نشست .اگر پرداختن به مذهب شیعه در زمان معزالدولة ديلمي چون سپری برای محافظت از استقالل بهكار
ميرفت در عصر ناصرالدينشــاه ،توانست نقش حصار انزوا را داشته باشد تا ،به وسیلة شبیهخوانی ،مردمان را از آگاهی
و آزادیخواهی همگانی و ،در ادامه ،نبرد با اســتبداد فردی بازدارد .شبیهخوانی را قدرت حاکم تمامیتخواه مصادره به
مطلوب کرد .جملة نامی «مجلس تعزيه به دعاي بقاي وجود فايضالجود همايون شاهنشــاهي ،ختم گرديد» [ ]20و
مانندانش در بسیاری از گزارشهای دولتی از مراسم شبیه تکی ة دولت آمده است که بهتر از هر توصیفی بیانگر رویکرد
شــاه شبیهشناس اســت .حاکمی که روایت کشته شــدنش نیز رنگی از تقدس گرفت و به نسخهای شگفت با تاریخی
برســاخته با عنوان مجلس «شهادت ناصرالدینشــاه» درآمد؛ گرچه در همین شبیهنامه هم میتوان رویکرد عملگرای
دادخواهی و ستمستیزی مردم بهجانرسیده را به خوبی دید.
افزايش آرامآرام زمان سوگواري از دهة آغاز محرم به سراسر محرم و صفر پس از  1235خ ،8.مجلسهاي بيشتر و
متنوعي ميطلبيد كه شبيهنويسان را به تكاپو واميداشت؛ پس مجلسهاي بسياري برگرفته از تخيل اين مقتلنويسان به
گنجينة شبيهنامهها افزوده شد .با خیالپردازی نامحدود شبیهنویسان و حمايت ناصرالدينشاه از رشد و گسترش گوشهها
يا روايتهاي فرعي كه اندكي جنبههاي خندهآور داشتند ،شبيههاي مستقلي شكل گرفت كه «شبيه مضحك» ناميده
ي اســت كه ناصرالدينشاه در سفرهاي
شــد و رفتهرفته جنبههاي كميك آن افزايش يافت .اين اتفاق ،همزمان با دورها 
خارجي خود با تئاتر اروپايي آشنا شده بود و در تماشاخانة دارالفنون،نخستين تاالر اروپايي تئاتر در ايران ،نمايشهايي
برگرفته از كمديهاي موليير اجرا ميشد .شبيه مضحك در اصل واكنش شبيهگردانان به جامعهاي بود كه با شناخت
ويژگيهاي زندگي مدرن از عقايد و جامعة سنتي خود دور ميشد؛ موسيقي نوين ،رقص ،و كمدي از اين ويژگيها بود.
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شــاید براي همين است كه شبيهخوانان ويژگيهاي خندهآور و موضوعهاي تازه را براي جذب مخاطبان به شبيهخواني
وارد ميكنند و يا سازهايي مانند كالرينت و ترومپت جانشين سازهاي ايراني تعزيه ميشود.
 .3جامعة نوین و فرجام شبیه
پس از دورة ناصري ،كه ايران دچار دگرگونيهاي فراواني شد و سرعت اين تغييرات فزونی گرفت ،شبيهخواني شكوه خود
را آرامآرام از دست داد؛ دانشجويان فرنگرفته آن را كهنه و ناكارآمد ميدانستند ،دربار و ثروتمندان ديگر حمايت چنداني
از برگزارياش نميكردند و شبيهخوانان ،كه به پيشة خود خو گرفته بودند ،حاضر نبودند بيمزد و مواجبو تنها برای ثواب
ت به كار پردازند .گزارشهایی اندک از ســالها پیش از نابودی تکیةدولت،نشــانة دورة گسترش و اوج شبیهخوانی،
آخر 
ن و همانندانش ،حکایت دارند و چنین
گاه از تعطیلی یا تغییر کاربری آن،برای نمایشــگاه امتعة وطنی یا مجلس مؤسسا 
میرسانند که تعزیه پیش از آنکه مکان و جایگاه حکومتیاش را از دست دهد ،کاربرد و حیات درباریاش را به پایان برده
بود .9از آخرین دورة شبیهنویسی ،متن یگانهای به دست آمده که بخشی از این دگرگونیهای جامعه،ب هویژه جامعة صنفی
شبیهخوانان ،به شکل هوشمندانهای در آن بازتاب یافته است .شبیهنامة «مالیات گرفتن جناب معینالبکا» [ ،18ص ،]221
ی است که در آن
که به شــمارة  503در مجموعة  1055نسخهای کتابخانة واتیکان نگهداری میشود ،تصویرگر جامعها 
حتی ارزشهای مذهبی دینداران به کاالیی برای کاسبی اربابان تازه (معینالبکا) بدل شده است .در این متن ،خیر و شر
اساطیری و همیشگی شبیهنامهها به زندگی شبیهخوانان آن دوره راه یافته و جایگاه حق و عدالت را نه در روایتی اسطورهای
از شخصیتهای تاریخ گذشته که در زندگی جاری مردمان معاصرش جستوجو میکند .اگر شبیهنویس در متنهای کهن
شبیهخوانی به روایت رویداد کربال میپرداخت تا مردمان جامعهاش را به ستم حاکمان وقت آگاه سازد ،شبیه «مالیات گرفتن
جناب معینالبکا» راهی دیگرگون را برای روایتش پیشمیگیرد؛ با پرداختن به شخصیتها و رویدادهای همدورهاش در
موقعیت نمایشی ویژه ،زنده بودن ستمی را یادآور میشود که ناخودآگاه ما را به یاد کهننمونة عاشوراییاش میاندازد .اینک
شخصیتهای واقعی جامعهاند که به لباس قهرمان درآمدهاند و ،در پی رستگاری خویش ،حقیقت تازهای را برای ما روایت
میکنند .آیا این روایت نو همانی نیست که در بستر اجتماعیاش راهی به مشروطه و دگرگونیهای بنیادینش میگشاید؟
شــايد رضاخان پهلوي از قدرت سياسي/اجتماعي تعزيه آگاه بود كه آن را در میان جامعه نیز تاب نیاورد و ممنوع
كرد .اين كار ســكتهاي در روند اجراي شــبيهخواني پدید آورد .اين گونة نمايش ايراني كه از آغاز تا اين زمان بر پاية
دگرگونيهاي مداوم بنا شده بود به يكباره از حركت بازماند .گرچه در همين زمان نیز اجراي شبیهخوانی به مكانهاي
پنهاني و روســتاها رانده شــد و جريان داشــت ،دغدغة گروه اجرايي فقط حفظ و اجراي آن بود و نه دگرگون کردنش.
به همين دلیل اســت كه در ميانة حكومت محمدرضا پهلوي ،كه به دالیلی بار ديگر اجراي شــبيهخواني آزاد ميشود،
نيمهجاني ناتوان بيش نيست و ديگر توان زندگي و دگرگوني را ندارد .زندگي مدام دگرگون ميشد و شبيهخواني تکرار؛
پس برای همیشه به كااليي موزهاي و ناكارآمد بدل شد.

106

معهشناسیهنروادبیات،سال،4شمارة،2پاییزوزمستان 1931
جا 

ب) تقليد و جامعه
 .1پدیداری محیطی و دگرگونی اجتماعی
برخالف شــبيهخواني كه اهداف و دالیلی پيچيده و گوناگون در شكلگيري و دگرگونياش نقش داشت ،تقليد،نمايش
شــاديآور ايراني ،با اهدافي ســاده پدید آمد .پيشينة اين گونة نمايشي به كار «مسخرگان» نخستين بازميگردد كه به
تقليد حركات و صداي حيوانات و پرندگان ميپرداختند .بنابراين ،نخســتين گام شكلگيري اين شيوة نمايشي بيشتر
محيطي بود تا اجتماعي .برخي از اين مســخرگان كه در تقليد و لطيفهگويي چيرهدســت بودند به دربار پادشاهان راه
مییافتند و «نديم» و «تلخك» ويژة شــاه ميشــدند .در همين مرحله است كه تقليد حركات ،رفتار ،و گفتار درباريان
جانشين تقليد از مردم و جانوران شد و «تلخك» (دلقك) ،كه پيشتر در ميان مردم زيسته بود ،مشكالت جامعة خويش
و ســپس اعتراض به چگونگي كار رعايا و در نهايت ستم درباريان را با لباس هزل و طنز به لطيفهها و تقليدهايش وارد
كرد .اين انتقادها بهآرامي بخشي از ويژگي اصلي كار دلقك شد تا آنجا كه بهنظر ميرسد «صحنهسازيهايي كه مسخره
طي آنها درباريان بانفوذ را بيش از حد ريشخند ميكرده يا به طور غيرمستقيم نادرستيهاشان را آشكار ميساخته به
تحريك شــخص شــاه بوده تا از اين راه معايب اطرافيانش را گوشزد كند يا حدودشان را به يادشان آورد» [ ،7ص.]61
زبان انتقادي مهمترين ويژگي اجتماعي تقليد در بیشتر دورهها بود.
دوران صفوي همزمان اســت با ساكن شدن فروشندگان دورهگرد در فروشگاههاي دايمي .در همين دوره« ،بقالی»
پدیدار شد ،پیشهای كه داد و ستدهاي ُخرد را شكل داد و تغييراتي در روند زندگي ايرانيان پدید آورد .شخصيت نمونهاي
(تيپيكال) و كار بقال به سرعت پايه و اساس شيوهاي جديد از تقليد شد كه «بقالبازي» نام گرفت .بقالبازي بيش از هر
چيز بیانگر جامعة فئودالي زمان خويش بود و مقلدان اين نمايش بقال را نمادي از خانها ،اربابان ،و مالداران آن دوره نشان
ميدادند كه به چپاول رعايا (مردم) ميپرداختند و بدينسان انتقاد از جامعة فئودالي به هنگام قدرت فئودالها در تقليد
آغاز شــد .سالها بعد ،حسينخان تحويلدار در كتاب جغرافياي اصفهان دورهاي را ياد كرد كه نظم امور از ميان رفته و
اغتشاش و بيعدالتي در اصفهان فراگير شده بود .سفر ناصرالدينشاه به اين شهر مردم را به فكر اعتراض از حاكمانشان
انداخت ولی ترس از ســتم ايشــان مانع چنين كاري بود .تا اينكه برخي بزرگان شهر ،چارة كار را در تقليد ميبينند و با
دعوت از مقلدان به اجراي مجلس بقالبازي ميپردازند و در آن نمايش ،وضع موجود جامعة اصفهان را در حضور شاه تصوير
ميكنند .ناصرالدينشاه با ديدن اين نمايش از امور آگاه میشود و با دستوراتش اوضاع را بهسامان ميكند؛ بيآنكه نیازی
به درگيري و خونريزي باشد [ ،8ص  .]87اين نمونهاي از مهمترين كاركردهاي اجتماعي تقليد است.
با دگرگوني جامعة ايراني و تحول آن از نظام فئودالي به سوي بورژوازي ،تقليد نيز دگرگون ميشود؛ بقال جاي خود
را به «حاجيبازاري» ميدهد كه از گسترش كار بقال در جامعه و شخصيت او در نمايش پدیدار شده و نشانهاي از جامعة
ي است .بازاري طمعکار ،خسيس ،و بيش از حد ثروتمند است و در هر موقعيتي فقط به سود خود ميانديشد و
بورژواز 
ی است که نسبت به
حاضر است براي دستيابي به سود بيشتر ،حتی خانوادهاش را نيز قرباني كند .او بیشتر نوکیسها 
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نوکرش ،تنها دارایی بیشتر دارد ولی موقعیتهای گوناگون نمایش نشان میدهد که جایگاه فکری و فرهنگیاش چندان
متفاوت نیست؛ اگر فضا اجازه دهد یا تحریک «سیاه» کارگر شود ،نقاب از چهرهاش کنار میرود و ،در این حالت ،حتی
رفتارش همگون و هماهنگ با ســیاه دونپایه است .رفتهرفته ،پاي خانوادة حاجي و بهويژه غالم سياهش،كه دگرگون
ت نیز به تقليد باز ميشود و رويارويي و درگيري بازاري با غالمش ماية داستاني نمايش را
شدة «مشتري» بقالبازي اس 
فراهم ميآورد.
 .2نقطة عطف دگرگونیهای تقلید و جامعه
مشــروطه و فرياد آزاديخواهي ملت چنان پر و بالی به «ســياه» داد كه به جاي «حاجي» ،شخصيت محوري اين گونه
نمایش شد تا آنجا كه اين شيوة تقليد «سياهبازي» نام گرفت .سياه زبان گوياي جامعهاي بود كه ميكوشيد توان مبارزه
و مخالفت با حاكمان را بيابد و نيش تند نقد اجتماعي وي هراسي در دل زورمندان ميافكند .او ويژگيهاي اصلي خود
را از شخصيت سلفش «مبارك» خيمهشببازي به ارث برده بود؛و اين ويژگيها ميتوانست بازتاب اجتماعي نمايش و
نمايشدهندة حضور يا عبور غالماني سياهپوست از ايران باشد .شيرينكاريها ،غلطگوييها ،و شوخيهاي آن مبارك به
راحتي به سياه يا مبارك تقليد (تختحوضي) منتقل شد .مهمترين ويژگي سياه ،كشاندن اتفاقات اكنون جامعهاش به
صحنه و طرح و نقد آن در ميان داســتان نمايش بود .اين ويژگي ،كه با پذيرش و تشــويق مردمان جامعه همراه بود ،به
سرعت گسترش يافت و بخش ناگسستني اين شيوة نمايشي و اين شخصيت شد.
تقليد ،كه اساســاً مبتني بر بداههپردازي بود ،به موقعيتها و ويژگيهاي اجرايي بســيار وابسته بود .براي نمونه،
ميتوانست لحظاتي را كه تماشاگر بِدان عالقهمند شده بود ،گسترش دهد يا تكرار کند و يا آنكه مخالفتش را با آنچه در
همان لحظات و بيرون از نمايش روي ميداد ،نشان دهد .اين ويژگي كه به شخصيت نمونهاي سياه نيز راه يافت ،تقليد
را در رابطهاي دوسويه و زنده با تماشاگران قرار ميداد؛ تا آنجا كه در هر دوره ،شكل و مضمون خود را دگرگون ميكرد
و ،به همين سبب ،نميتوان براي تقليد ،شيوهاي يگانه درنظر گرفت.10
گرچه آغاز نمونههایی کهن از تقلید به پیش از پیدایش شــبیه بازمیگردد ،ولی در دورة گســترش ،با پيشينهاي
كه شــبيهخواني براي شكلگيري نمايش و نقش در جامعه ايجاد كرده بود ،تقليد با مخالفتهاي چنداني روبهرو نشد؛
بلكه موقعيت اجتماعي مناســب توانست به رشــد آن كمك كند .تقليد ،در مقایسه با شبيهخواني ،اهداف كوچكتر و
ادراكپذيرتري را دنبال ميكرد و در همان زمان اجرا ميتوانست به سرعت بِدان دست يابد.
اســماعيلبزاز ،كه پس از معيرالممالك تأثير زيادي بر تكامل تقليد داشــت و به آن ارزشهایي واال بخشيد ،پس
از بناي تماشــاخانة دارالفنون در دورة ناصري ( 1264خ ).با مقلدانش به آنجا رفت و به اجراي نمايشهايي برگرفته از
نوشــتههاي موليير پرداخت .رویارویی او و گروهش با كمديهاي موليير توانست روابط دراماتيك نقشها را به تقليد
منتقل كند و چگونگي بازتاب نمايشي جامعه و مشكالتش را به ايشان بياموزد.
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دورة ناصری دگرگونی بنیادینی در رابطة نمایش و جامعة ایرانی پدید آورد .در رویکرد نخست ،ساخت تکیة دولتی و
مرکزی شدن آن برای برپایی مهمترین مراسم سوگواری سال توانست گروههای گوناگون جامعه ،از شاه و ثروتمندان تا
زیردستان و ناداران ،را در یکجا گرد آورد .پس شبیهگردان میکوشید اجرایش را برای همة مردم و از هر طبقه دیدنی
کند .دیگر آنکه ناصرالدینشاه ،برای دیدن مجلسهای شبیهخوانی ،کاخ را ترک میکرد و راهی تکیههای نامی میشد،
ولی برای دیدن تقلید ،همیشــه مقلدان را به پیشگاه خویش فرامیخواند .ساخت تاالر نمایش دارالفنون ،جایگاه تازهای
برای تقلید تعریف کرد که شاه را وامیداشت برای دیدن نمایش تازه از تخت بهزیر آید و به تاالر پیوندد .از سوی دیگر،
ی است که تئاتر در دیدگاه حکومت
ساخت نخستین تاالر نمایشی کشور در مدرسة دارالفنون ،بیانگر جایگاه واال و تازها 
یافته بود .تماشــاخانة دارالفنون فقط پذیرای بزرگان و وابستگان دربار و شاید گاهی شاگردان دارالفنون بود؛ از این رو،
نخستین تماشاخانة ایران ناخواسته تئاتر را هنری ویژه برای طبقة باالی جامعه شناساند.
پس از دورة ناصري و دگرگونيهاي سياســي/اجتماعي ايران ،تقليد به آســاني مسائل روز را در خود جاي داد و ،از
آنجا كه شبيهخواني رونق پيشينش را از دست داده بود،توانست به سرعت يكهتاز نمايش ايران شود .انتقادهاي تندي كه
در اين نمايشها به اشراف يا حكومت ميشد،مردم را بيش از پيش به سوي آن جذب میکرد .مقلدها حتی به مسائل
نويني مانند گراني نان و قند يا ناياب شــدن آنها ميپرداختند و به نوعي زبان گوياي مردم در موقعيتهاي گوناگون
جامعه بودند .شاید بتوان گفت که ،با روش تقلیدگران ،کهنگی جایی در نمایش ایشان نداشت؛ حتی اگر ،به ظاهر ،روایت
نمایش به دورهای تاریخی و گذشــتههای دور میپرداخت .به ســخن دیگر ،سیاه و دیگر شخصیتهای نمونهوار تقلید
میتوانستند به هر روایتی از هر دورهای راه یابند ولی هرگز از یاد نمیبردند که به اکنون جامعهشان نزدیکترند تا زمان
رویداد .آنها با اکنون خویش پای در جهان نمایش میگذاشــتند و گاهی لحظههای شاد نمایش از همین تضاد جهان
زندگی آنها با دورهای شــکل میگرفت که نمایش روایت میکرد .اين رويكرد تقليد سبب گسترش و نزديكي بيش از
پيش آن به مردم شد.
در تقلید هم ،مانند شــبیهخوانی ،میتوان بخشــی از آرزوهای ایرانیان را برای عدالتخواهی بازجست .آنچه سیاه
را برای جامعة ایرانی جذاب میکرد ،بر هم زدن نظم ســاختار اجتماعی تغییرناپذیری بود که مشــکالت بسیاری برای
زندگی ایرانی فراهم میآورد .سیاه به گونهای نمایندة آسیبپذیران جامعهای بود که راهی برای مبارزه با ستم باالدستان
مییافت؛ گرچه این رویکرد در زندگی واقعی جامعه چندان ممکن نبود .هرچه رفتار سیاه از همانندانش در زندگی تلخ
روزمره دورتر میشد ،فضای مناسبتری برای رضایت و همراهی تماشاگران و سرانجام ،خندة آنها فراهم میآورد .او تنها
کسی بود که از طبقهای حتی فروتر از تماشاگرانش به ستیز با طبقة حاکم و نظام استبدادیاش میپرداخت و تردیدی
در ُصلب بودن این نظام پدید میآورد .کنشهای سیاه در مخالفت با قواعد اجتماعی به گونهای بود که تماشاگران آرزوی
ی که میساخت ،میتوانست به آسانی این
انجامش را داشتند ولی توان و شجاعت آن را نداشتند .سیاه در جهان نمایش 
قانونهای اجتماعی را ب هســخره گیرد و نظم جاری آنها را بر هم زند؛ بیآنکه دچار مجازات یا دردسر شود .شگفتآور
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ت آنچه مردم را در نمایش تقلید سرگرم میکرد ،ریشه در تنشها و مشکالت ایشان در زندگی اجتماعی داشت .ویلیام
اس 
بیمن با بررسی دقیق سیاهبازی ایران بر آن است که «نیازهای عموم مردم به سرگرم شدن در جشن ،معادل نیاز آنها
به توصیف عمومی تنش ،ترس ،و انتظارات همة مردم در مراسم مهم اجتماعی هستند» [ ،22ص.]526
تقلید و شــبیهخوانی را در گســترة اجتماعی دیگری نیز میتوان بررسی کرد؛ این نمایشها بخشی از رخدادهای
اجتماعی بزرگتری بودند که برای جامعه ارزشــی حیاتی داشت .در جامعة سنتی گذشته و پیش از آنکه این گونههای
ی عروسیها و همانندانش جای داشت و شبیهخوانی بخشی از مراسم
نمایشی به تاالرها راه یابند ،تقلید در سور و شاد 
ســوگواری محرم بود .به سخن دیگر ،خاستگاه این گونههای نمایشی جامعهای بود که برای برپایی رسمهای اجتماعی
سوگ و سرورش به چنین نمایشهایی دست یازیده بود .در هر دو گونه نیز ،نمایش با تماشاگران یکپارچهای رویارو بود
که با روشهایی،گریه و سینهزنی در شبیهخوانی و خنده در تقلید ،به گسترش این هماهنگی کمک میکرد .از یاد نبریم
هنگامی که تقلید به تاالرها راه یافت ،همچنان فراوانی تاالرهای اجرایی در مکانهای همگانی نزدیک به طبقة متوسط
و پایینتر جامعه بود؛ که میتواند نشانهای دیگر از پیوند جامعة ستمدیده و دادخواه ایران با این گونة نمایشی باشد.
 .3بنبست اجتماعی تقلید
با پايان دورة قاجار و آغاز دورة پهلوي ،نمايشهاي تقليد همانند دورة پس از مشروطه گسترش یافتند؛ ولی رضاخان که
با هر نشــانهای از حکومت قاجار مخالف بود ،شبیهخوانی و تقلید را،که شاهان قاجار آشکارا از آنها حمایت میکردند،
هر یک به بهانهای ،ممنوع یا محدود کرد؛ ادارة سانســور (وزارت معارف و شهربانی) مقلدان را ،كه تا آن روز متني براي
اجرا نداشــتند ،واداشــت متن نمايش خويش را پيش از اجرا براي تصويب به اين اداره ببرند و اين رویکرد ،آزادي سياه
بداههساز را به بند کشيد .11با اين حال ،سياه نتوانست جلوي زبانش را بگيرد و ،به بهانههاي گوناگون ،انتقادش را مطرح
ميكرد .حضور نمايندههاي حكومتي در تاالرهاي نمايش ،راه را بر اين نقدها نيز بســت و سياه به مسخرهاي نيمهجان
بدل شد كه گاه مجبور بود ،براي نان ،اكنونش را فراموش كند و به شکلی سطحی به داستانهاي تاريخي بياثري همانند
«يوسف و زليخا» يا «ليلي و مجنون» بپردازد؛ به بیان دیگر ،تنها به جنبة سرگرمی نمایش وفادار ماند .آري پايان تقليد،
در دورة حكومت استبدادي رضاخان ،گريهآور بود.

نتيجه
نمايش در بسياري از كشورهاي شرقي ،بهويژه ايران ،فقط با هدف سرگرمي يا نيايش شكل نگرفته بود كه ،پس از پيدايش،
نتواند دگرگوني را به خود راه دهد؛ بلكه اين نمايشها به ضرورتهاي اجتماعي و در رابطة تنگاتنگ با تماشــاگران ،كه
مردمانی از همة طبقههای اجتماعی بودن د ،پديد آمده است و حیات خود را فقط با بازتاب اكنون جامعهاش ميتواند بازيابد.
نظریة «بازتاب» در بررسی نمایشهای سنتی ایران ما را به این نتیجه میرساند که تنها هنگامی این گونههای نمایشی
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زنده و پویا بودهاند که توانستهاند بخشی از جامعة پیدایش و یا برگزارکنندة خویش را به آثار نمایشی آورند؛ و البته از این
راه به «شکلدهی» جامعة نوین نیز بپردازند .بنابراين ،بهنظر ميرسد تالش برخي مسئوالن براي اجرايي بياثر ،كهنه ،و
خنثی از اين گونههاي نمايشي ،نميتواند پديدهاي زنده بيافريند؛ بلكه موجودی مفلوك ،كهنه ،و بيجاني خلق میکند كه
نيازمند ترحم است و براي موزهها مناسبتر .و دیگر اینکه چگونه میتوان بازتابهای زندة اجتماعی را از نمایشی انتظار
داشت که مدیران و مسئوالن همواره ،با حذف یا محدود کردن نشانههای زندة اجتماعی (سانسور) ،راه را بر ارتباط دوسویة
آن و جامعة پدیدآورش میبندند؟ و آنگاه ،بیآنکه به نقش خود در گسســتگی ارتباط نهاد نمایش با نهاد جامعه اشــاره
کنند ،همواره نمایشگران و نمایشهاشان را به دوری از مردم کنونی جامعه محکوم میکنند.
ش است و همزمان ،نخستین حلقة کنشگر در شکلدهی
نمایش هر دوره بازتاب دقیقی از اوضاع اجتماعی دورة پیدای 
جامع ه در آینده .نمايش اكنون را بايد نمايشگران كنوني با شناخت دقيقشان از تماشاگران و جامعة اكنون پدید آورند؛
بیآنکه فرمان هر مقام مسئولی ،در این رابطة دوسویه ،سبب گسست رابطههای بنیادین شود.

پینوشت
1.1و شايد همين كار تمثيلي بود براي انتقام از حوادثي كه علي را  25سال خانهنشين کرد و از خالفت بازداشت.
«2.2در ربيعاآلخر آن سال ( 351ق) شيعيان بغداد به امر و دستور معزالدوله اين شعار را بر ديوار [سردر] مساجد نوشتند؛
«لعن اللـه معاويه بن ابي سفيان و لعن من غضب فاطمه رضي اللـه عنها فدكا و من منع من ان يدفن الحسن عند
قبر جده و من نفي اباذر الغفاري و من اخراج العباس من الشوري» يعني نفرين خداوند بر معاويه و بر كسي كه فدك
را از فاطمه غصب كرده بود و بر كسي كه مانع دفن حسن در مقبرة جدش شده بود و بر كسي كه ابوذر غفاري را
تبعيد كرد و بر كسي كه عباس ،عموي پيامبر ،را از شورا (براي تعيين خليفة پس از عمر) محروم كرد [ ]...چون شب
فرا رسيد ،برخي مردم آن را پاك كردند .معزالدوله خواست دوباره آن را بنویسد ،وزير ابومحمد مهبلي گفت به جاي
آن چنين بنويسند :خداوند ظالمين آل رسولاللـه را لعنت كند .و نام هيچكس را جز معاويه در لعن و نفرين نبرد .او
هم عقيدة وزير را پذيرفت» [ ،1ج  ،14ص.]257-256
3.3در گزارشها و سفرنامههای بسیاری از گردشگران فرنگی به ایران ،چنین رویدادهای خونآلودی نگارش یافته است.
برای نمونه بنگرید به گزارش آنتونيو دي گوهآ ،کشیش اسپانیایی ،که  1011ق 1602 /.م .به ایران آمد و در شیراز
مراسم سوگواری و درگیریهای خونینش را دید [ ،14ص .]857-854یا پييترو دالواله که در  1208ق 1618 /.م.
در اصفهان ،شاهد رویدادی همانند بود [ ،9ص.]126-125
4.4و شايد همين سبب شد که تا سالها بعد شبيهخواني زندگي و شهادت حضرت علي در ماه رمضان پيش از
شبيهخواني حوادث عاشورا شکل گيرد و سوگواري رمضان در مقایسه با سوگواري محرم روزهاي بيشتري را در بر
گيرد و بيش از آن ارزش يابد و جلوه کند.
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5.5جالب است که اين مخالفت در ذهن شيعيان به شکل دشمني اهل سنت با دين درآمد و تا سدههاي پسین نيز ادامه
يافت .عبداللـه مستوفي در شرح زندگاني من و بهرام بیضایی در نمایش در ایران يادآور ميشوند که همة اقليتهاي
ديني اجازه داشتند در روزهاي عادي به تکية دولت بيايند و مجالس شبيهخواني را ببينند جز سنيان.

6.6برای آگاهی از این رویکرد ،بنگرید به کتابهای حماسی دورة صفوی؛ از جمله حملة حیدری ،حمزهنامه ،علینامه
و مانندانش.
7.7برای نمونه به دو گزارش دولتی و فردی زیر بنگرید که هر دو به جلوهگری جایگزینهای علم پرداختهاند .در روایت
دوم ،میتوان بخشی از حسادت و چشموهمچشمی طبقة تازة جامعه را نیز دید؛ «حجرات تحتاني و فوقاني آن را ،كه
لهاي ترمة سنگين و پارچههاي قيمتي ثمين به شيوة خوب
 68حجره است ،جميع امنا و امرا و رجال دولت با شا 
بسته ،هر يك را با اسباب و چراغ فراوان و مرغوب زينت داده .چهار سقاخانه از بلورآالت قيمتي سنگين بسته بودند
[ ]...و هر يك با بلورآالت و اسبابهاي چراغ فراوان ،مرتب ساخته بودند» و «هر غرفهاي را يكنفر از وزرا و امرا و
شاهزادگان بزرگ و رجال باثروت به نام خود آذينبندي ميكنند و هر چيز پرقيمت از شال ،زري ،حرير ،قاليچهها،
چراغ ،جواهرات و بلورآالت كه دارند در آنجا جمع كرده و به شكلهايي مختلف ،زينت داده و نمايش ميدهند.
آنها به رقابت يكديگر كه بايد غرفة من از همه مزينتر باشد ،زحمتها ميكشند و خرجها ميكنند كه واقعًا تماشا
دارد» [ ،13ص.]93
«8.8از سوي ديگر تعزيه كه در دورههاي گذشته ،تنها در دهة محرم اجرا ميشد ،ارزش يافته و ديگر عجيب نبود كه در
ايامي جز محرم و عاشورا اجرا شود؛ گرچه چنين وانمود ميشد كه روزهاي تعزيهداري از ده روز معمول قديم به دو
ماه افزايش يافته است»[.]5
9.9برای نمونه ،بنگرید به گزارشهای روزنامهای و خاطراتی که محرم  1326ق 1286/.خ .با عنوان «واقعة شب هفتم»
یا با اشاره بدان نگاشته و منتشر شد .در این نوشتهها،که به انگیزة کشته شدن مردم در هجوم به تکیةدولت برای

تماشای شبیهخوانی هفتم محرم آن سال نوشته شده ،میتوان برخی مخالفتها را آشکارا دریافت .کتاب روزنامة
خاطرات شرفالدوله [ ]15فقط یکی از آنهاست؛ مشهور است که پس از آن رویداد ،دیگر اجرایی همگانی در تکیة
دولت دیده نشد.
1010بنگريد به [ ،4ص.]11-3
1111در نخستین قانون ممیزی ایران به سال  1306خورشیدی آمده است؛ « ...مادة چهارم؛ کلیة پیسهای نمایش باید
قب ً
ال به نظر ادارة نظمیه برسد و پس از مالحظة نظمیه به وزارت جلیلة معارف و در والیات به ادارة معارف داده شود
که ،در صورت تصویب ،تمبر و تصدیق [شده] و بعد از آن ،عینًا با اطالع ادارة نظمیه به معرض نمایش گذارده شود.
مادة پنجم؛ هر نمایشدهنده که در ضمن نمایش از حدود پیس که به تصویب رسیده تجاوز نماید مسئول [است]
و مورد تعقیب واقع خواهد شد» [،18ص.]26
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منابع
ن ،شركت سهامي چاپ و
ي ،جلد  14و  ،15تهرا 
ل .ترجمة عباس خليل 
1.1ابن اثير ،عزالدين علي ( .)1351تاريخ كام 
انتشارات كتب ايران.
ب بن عبا د .بهکوشش شیخ محمدحسن آل یاسین ،چاپ سوم ،قم،
2.2ابن َعباد ،صاحب اسماعیل ( .)1370دیوان صاح 
مؤسسة قائم آل محمد.
3.3بکتاش ،مایل (« .)1384تعزیه و فلسفة آن » [در تعزیه؛ آیین و نمایش در ایران] .ترجمة داوود حاتمی ،چاپ دوم،
تهران ،سمت.
ي ،دورة دو م ،شمارة  ،3آبان.
« .)1382( ----------4.4سير تحولي تقليد» .هنرهاي نمايش 
« .)1347( ----------5.5دگرگوني جامعه و بررسي جنبههاي گوناگون تعزيه» .هفتهنامة بامشاد ،شمارة  7آذر.
6.6بيضايي ،بهرام (« .)1388مقدمهاي بر نمايش شرقي » ،دفترهاي تئات ر ،دفتر نه م ،تهران ،نيال.
ن ،روشنگران.
ن .چاپ دو م ،تهرا 
 .)1379( ----------7.7نمايش در ايرا 
8.8تحويلدار ،حسين ( .)1342جغرافياي اصفهان .انتشارات دانشگاه تهران.
9.9دالواله ،پييترو ( .)1348سفرنامة پييترو دالواله (بخش ايران) .ترجمة شعاعالدين شفا ،تهران ،بنگاه ترجمه و
نشر كتاب.
1010دولت علية ايران ( .)1278شمارة  ،1 ،498ربيعاالول.
1111راودراد ،اعظم (« .)1386جامعهشناسی اثر هنری» .پژوهشنامة فرهنگستان هنر ،فروردین و اردیبهشت ،شمارة ،2
ص 66 .تا .91
1212روسي ،اتور؛ بومباچي ،السيو ( .)1368فهرست توصيفي نمايشنامههاي مذهبي ايران (مضبوط در كتابخانة
ن ،مؤسسة فرهنگي گسترش هنر.
ي ،تهرا 
ي ،ترجمة جابر عناصر 
چرول 
واتيكان) .گردآورندة نسخهها :انريكو ّ
ي ( .)1359خاطرات حاجسياح يا دورة خوف و وحشت .بهكوشش حميد سياح ،چاپ سوم،
1313سياح محالتي ،محمدعل 
تهران ،اميركبير.
1414فلسفي ،نصراللـه ( .)1364زندگاني شاهعباس اول .جلد سوم ،چاپ دوم ،تهران ،انتشارات علمي.
1515کالنتر ،میرزا ابراهیمخان ( .)1377روزنامة خاطرات شرفالدوله .بهکوشش یحیا ذکاء ،تهران ،فکر نو.
ي .بهكوشش محمدجعفر محجوب ،تهران ،بنياد
ظ ( .)1350فتوتنامة سلطان 
1616كاشفي سبزواري ،موالنا حسين واع 
فرهنگ ايران.
1717مستوفي ،عبداللـه ( .)1371شرح زندگاني من .جلد  ،1چاپ سوم ،تهران ،زوار.
1818ملکپور ،جمشید ( .)1386ادبیات نمایشی در ایران .جلد  ،3تهران ،توس.
« .)1366( ----------1919مالیات گرفتن جناب معینالبکا» .تهران ،جهاد دانشگاهی.
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