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 1خوانی( )شبيه پژوهشی درباره منشأ آيين تعزيه
 

  اصغر شيرمحمدی
 

 (5/12/93: تاريخ تأييد؛  17/10/93: )تاريخ دريافت
 

 چكيده
له اساسی پژ،گش یاضر فا ش اهت م شأ تعزیه مسا است « شنلی از ناایش»هوانی ، آییر شبیه تعزیه 

ش اهت عواملی است که بیانرر چرونری آغاز پی  تر ایر پژ،گش .فبه بیان ف،شر  .گدتشنیل می
میشل « .یری ه ش اهمی»ممأثر از فگیاهت   مساله «مطالعه کیفی»ی د اسما هراتافیخ تعزیه باش د  .ف گایر ف
اچه  یع ی زمانی که .یرر نشانی از تعزیه« نقطه صفر»تا فسیدن به  ،  هوکو از زمان یال آغاز شده 

برا  مطالعه سطح نخست   محوف( نیست ا.امه پیدا کر.ه است اصط   چه تعزیه محوف گا  مع اتعزیه
تر نیز گا  عایقاسمفا.ه شده ، برا  مطالعه الیه «مطالعه اس ا. »،  «مصایبه»  «مشاگده»پژ،گش از 
اسمفا.ه « گیر  گدها دناونه»بهره گرهمه شده است  .ف اجرا  ایر پژ،گش از « مطالعه اس ا. » صرها از
تدا،م یاهمه « کفایت مفهومی»یا « اشباع نظر »ی د مطالعه .ف گر مریله تا فسیدن به مریله اهر شده ،

اهرابازناایش( .ف « ایده» است  نمیجه نهایی پژ،گش موجد ایر نظر است که توانایی ذگر انسان .ف تولید
.ف ایر میان  تعامل با محیط زیست اجمااعی انسان ایرانی  بیانرر چرونری آغاز تافیخ تعزیه است ،

پذیر  جامعه ف،ابط اجمااعی  جذابیت  اصالت ع ده ، گا  ناا.یر سرمایه گایی گاچون  با،فگا مقوله
به نظر   انداسماراف آن تشنیل .ا.ه« زمانی .ف» ی دوی هرا بسمر تدا،م تعزیه فا گا  ادمصا.  ، انریزه

 ااعی زیرساهت مقوال  مذکوف گسم د  گا  هطر  ، اجم«نیاز»گا  نشأ  یاهمه از«انریزه»فسد می
 

  شبیه هوانی  م شأ   نیاز ، اصط   محوف   تعزیهمع امحوف     تعزیه كليدی: های واژه
 ناایش انریزه  هراباز

________________________________________________________ 
با « مطالعه انسان ش اهمی عوامل پیدایش ، اسماراف آییر تعزیه» با ع وان نامه کافش اسی افشدایر مقاله از پایان  1

 اسمخراج شده است   ر اسما. .انشراه تهرانهالدیر فهیعفاگ اایی .کمر ج ل
  اید علوم ،  ش اسی از .انشراه آزا. اس میگرایش مر.م ؛وهمه کافش اسی افشد علوم اجمااعیآم.انش، 

 asghar.shirmohammadi@yahoo.com                                                     تحقیقا  تهران 
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 مقدمه
  اچلنو،سنی است «شنلی از ناایش»شو. هوانی گم از آن یا. میتعزیه که با ع وان شبیه

بلنه به مثابه   ف،ایت نه .ف مع ا  یدیث ، هبر ت ایت اساساس تعزیه مبم ی بر ف،  (9  1366
اسمواف است  تعزیه   آن مبم ی ، اتعزیه( بر تن ینی محوف  که اجرا  ایر شنل از ناایش

 هوانیشبیه شعر ک سیک ایرانی ،  ا  است از  موسیقی س می ایرانیمجاوعه به گم تاهمه
]،  کشماف صحرا  کرب  محوف اایی محاصره ،بازن »    تجسای(  -اف،ایت .فگم ت یده تنلای

گایی که موضوع اصلی یمی .ف تعزیه  (9  1366 اچلنو،سنی  تعزیه است« اصلی موضوع[
 ، اساویر(و گا اهسانها  (مذگبی ، تافیخی  گا  درآنی.اسمانانه به ،ادعه عاشوفا بلنه به  آن
هاص با  گایی ،یژه ، نیز .ف زمان.ف ایر گ رام  شو.  پر.اهمه می (،فگابا وفسوم   آ.اما

(  73  1391 اع اصر   زن د یا گریز  به صحرا  کرب  میاصط  «گریز» اسمفا.ه از تن یک
گایی است که هوان ایر گزافه  .یدگاه تعزیه  «تئاتر نیست  تعزیه» ست امااتعزیه شبیه تئاتر 

ا  که نسل به هوانی تعزیه ت به س ک  د ،س می آن .فو می تعزیه فا گ وز .ف شنل اصیل ،
  هو. «ذکر»تعزیه فا  گا  هواناند پایب دند  ایر گر،ه از تعزیهسی ه به سی ه آن فا آموهمه نسل ،
شو.  هقط .ف ا  تااشاگر مشاگده میتوسط عده  تحت ع وان تعزیه ، گاه آنچه فا «ذاکر»فا 

 ک  د ه صه می تذکر ، ذاکر   .ف .ایره ذکر مفهوم برپایی مراسم سوگواف  ،
هوانی فا به ع وان مع ا ، مفهوم تعزیه  فسد باید مع ا  نهفمه .ف شبیهبه نظر می ایر گاه با

ر مذاکر ( فا .ف هو. مسم اتعزیه به مع ا  ذکر ، گم مع ا  امیک پیشیر ایر .یدگاه  پذیرهت 
 .گد می فا هراف،  درافتر  مقر،ن به یقیقت تر ،مفهوم م عط  ایمااالگم  .اف. ،
 شده گا  ف،ایتشبیه ک ش .گ د ا مر.گا تشنیل میگر،گی که تاام آنها ف تعزیه  .ف
 ، تنلایگم به صوف   2«ک دهو. ینم می» 1نامهشده فا بر پایه آنچه که شبیه (شده   اتعری 

.ف چافچوم مفهوم   ک  د  به عباف  .یررگم به صوف  تجسای برا  مر.م تعری  می

________________________________________________________ 
 نامه تقریبا گم کافکر. با ناایش –ک  د گا براساس آن تعزیه فا اجرا میه هوانممر م ظومی که تعزی  1

پرسیدن ندافه که بابا  -یاجی! ای جا ف، چه جوف  بخونم؟ » برگرهمه از ایر .یالوگ است »«  مطلب .اهل  2
گم کاف،    ک ه شعر گم یس ، یالمِت ف، معلوم می ک ه که چی کافک ی؛هو.  ینم می هر.  ف، بخون؛ جان 
هونی مودع هوندن به مع ی شعر  که می سعی کر گاه چی، شعر ف، با لحر ،ا.ا برا  مر.م تعری  ک ی  ف،   

هوان از ف،    اشعاف  که تعزیهنسخه و هر.  «گم شنل مع ی ف، به هو.شون بریرن بدنت تا لحر ،   هنر کر  
 ا  با مفهوم شخصیت .ف ناایش ترا.ف .اف.  گهوانبیان بع ی از تعزیه .ف ک د آن شبیه هوانی می
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"یاهمری جسم"
  1389 پیمر  اماناگر ، «.گ د .ف مقام جسم نیز انجام می»ای فا ف،ایت تنل 1

 گرچه ایر یک اصل کلی است اما .ف برهی مواف. ک  د ( ، آن فا با زبان بدن گم تعری  می69
،یژه شهرسمان بوشهر( زنان .ف اجرا  تعزیه ی وف .افند ، ه اب م طقه بوشهر مان د اسمث ا 
به جا  مر.ان زن پو  که معاول ، مرسوم .ف ».ف بوشهر   ک  د وانی میه پا  مر.ان شبیه گم

زنان بزفگ عاشوفا  ("شبیه"تر  ابه عباف  .فست تاام ایران است  ایر بانوان گسم د که نقش
  «ک  دمیف،ایت(  ااجرا  فا ایفا

 گانشانهناا.گا ، تجسای، ،ادعه یا هبر با اسمفا.ه از دراف.ا.گا  -اتعری ِ( تنلای ف،ایتِ
]یا ،ادعه[  آن فا از وریق  گا به جا  ناایش .ا.ن شخصیتهوانپذیر. یع ی تعزیهمی انجام

بدیر  2ک  د تجسای( می -لاینف،ایت .فگم ت یده تا نشانه برا  مر.م شبیه ناا. ، دراف.ا. 
صل یا بلنه  آن گریه ناایشی نیست  ا  از تعزیه گریه ک د.ف صح ههوانی ترتیب اگر شبیه
هوان .ف  شبیه هوانی ،که شبیهاست ایر بدان مع   هوان است گازمان تعزیهتأثر ، سوگواف  
گا ، ا.فاکا  میدانی پژ،گ ده آموهمه  ؛ مشاگدا نیست، نشانه گرهماف  ناا. منانیک دراف.ا. 

تصوف ،   ایساسا   نشانه گاوافه تحت تاثیر .فو ناا. ، بیانرر آن است که دراف.ا. 
 منرف   هگر  به مشاگد ف. تا جایی که اگر با نراه هوانشهوان دراف .ا ا  هرگ ری تعزیهگ زمی ه
ا  ممفا،  هواگیم  نوبه از مشاگده شاگد تعزیه گر .ف بپر.ازیم  -یر مث  -،اید تعزیه یک

شنلی از ناایش است که با   «هوانی استشبیه» 3آییر تعزیه  به صوف  موجز بو.  .ف کل ،
 تجسای به ذکر -ف،ایت تنلای موسقی ، ا  از شعر  سمواف ، مجاوعه به گم تاهمهبر ا ابم اء

 پر.از. یا.کر. ،ادعه عاشوفا ، ،دایع گم س خ با آن می ایا.آ،ف ( ،

 
 طرح موضوع 

« م شا عالم»گربر  فیوز .ف مقاله  گم ممفا،  است  با  حد،.ه تافیخ تعزیه با م شا تعزیهم
.اند که م شا فا آن چیز  می  م شا پژ،گی میان تافیخ پژ،گی ، ضار اشافه به تفا،  موجو.

.ف  برا  لحظاتی کوتاه  .ف گایر پیوند ( 15  1386افیوز   بیانرر چرونری آغاز تافیخ است
  ت ایر تابلوبدیهی اس یک مودعیت کام  مثالی  بپذیرید که تعزیه یک تابلو نقاشی است 

________________________________________________________ 
1. Embodiment 

م مشرشده .ف   (Andrezej wirth)نوشمه آندفزیج ،یرث« ش اهمی تعزیهگا  نشانهج به»نراه ک ید به مقاله   2
 65-54  1389 چلنو،سنی « ناایش .ف ایران آییر ، تعزیه »کمام 

 یع ی آ.ام ، فسوم است  ن .ف ای جا م ظوف از آیییر صرها مع ا  لغو  آ  3
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  .ف فیخ تقویای مشخص یا نامشخصی پدیدآمده استتا .ف ا  .اف. ،نقاشی  پدیدآ،فنده
     اما مسالها  فا برا  پژ،گش هراگم آ،ف. تواند مسالهگا مییک از ایر ،یژگییالی که گر

.ف تافیخ  است که باعث شده یک انسان  شده برا  پژ،گ ده معطوف به ش اهت عواملیایجا.
لید یک تابلو  نقاشی ک د  یع ی گا  معیر اددام به تو تن یک ،ف،   با تقویای مشخص 

آغاز شده است  به عباف   تعزیه اساسا تحت تاثیر چه عواملی هواگد بفهاد تافیخپژ،گ ده می
 بش اسد نرر چرونری آغاز تافیخ تعزیه است  که بیا فا هواگد عواملی.یرر می

 
 سوال تحقيق

 عوامل پیدایش آییر تعزیه چیست؟عامل یا  (1
 

 ادبيات پژوهش
 ب د  کر. توان .ف موضوعا  زیر .سمهگا  انجام شده .ف موف. تعزیه فا میشپژ،گ

 زمان پیدایی تعزیه  هاسمراه ، ال (
 یابی تعزیه  مطالعه .ف آفا ، نظرا  موجو. .فبافه شنل م(
 ناایش تعزیه    مطالعه .ف هلسفه ج(
  گاهوانمطالعه .ف آ.ام اجرا  تعزیه توسط تعزیه .(
 موسیقی تعزیه  ا.بیا  ،مطالعه .ف  ه(
 مطالعه .ف پیوسمری تعزیه با ع اصر هرگ ر ما.  ، غیرما.  ایرانیان  ،(
    ، 

پر.از. یابی تعزیه میگایی که به موضوع شنلفسد از میان مواف. مذکوف  پژ،گشبه نظر می
 لبرهی از پژ،گشرران تعزیه فا یاص .ف افتبا  موثر  با مساله پژ،گش یاضر دراف .اف. 

تافیخ ایران  ابداع شاگان ا.،اف   یا نمیجه  ،فه صفویه یا زندیه از اف،پاییانایرانیان .« تقلید»
چ یر برا  تایید سایر پژ،گشرران  توسط  شده  گا  انجام پژ،گش اما  ک  دمعرهی می

گا   نظریهتریر شده   پذیرهمه(71-67  1380 بلوکباشی  اشهید  ،کاهی نیست  گایی  یهنظر
است  برا  « اصالت تحول»یابی تعزیه مبم ی بر ف،ینر.  شده .فهصوص چرونری شنل ور 

نشان  ای طوفپیدایش ، تنامل تعزیه فا  مسیر 1گرایانهف،ینر.  تحول ناونه بهرام بی ایی  با

________________________________________________________ 
1. Evolutionism 
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پذیر  شرایط ، مر.مان به   پایه بر به تدفیج ، یک شنل ناایشی وی زمان ، »    .گد می
یال معزالد،له .یلای سوگواف  برا  هاندان فسول به گر به هرمان  ینبافه ، نه  آید،جو. می

آن هافج  هوانی ازه مریله شنل ناایش تعزیه یا شبیهوی گفت درن مریله ب فا عاومی کر. ،
 ک د ،  چرونری ایر تحول فا .ف مرایل زیر باز گو می ( 117  1391ابی ایی  «شد
  تااشاچی[  اگل تااشا؛ ]  انکه به ک د  از برابر تااشایی و.ندگایی بابمدا ت ها .سمه»( 1
     گا ، یال نشانه کوبیدن س ج ، نظایر آن  ، زنجیر ز.ن ، ز.ن ،با سی ه اند ،گذشمهمی
  سرایی .ف هواندن نویه آ،از  ، گمنیز گم شباگت به اهزافگا  ج ری نبو. ،ی که بیگایعلم

 کر.ند .آ،ف  میماجرا  کرب  فا برا  مر.م یا
 هوان،ادعه ینی .، گا بیشمر نشانه ،جاعی کامر شد  بعد  آ،ازگا  .سمه .ف مریله (2
وبل ، نویه آنها  ج س  کر.ند ،کرب  فا برا  تااشاگران نقل می هوان( ماجرا م ادب -انقال

 کر. فا گاراگی می
ساز  ، شبیه .ا.ند که با شبیه چ د تر از شهدا فا به مر.م نشان  به جا  نقاالن     (3
 .ا.ند مصادب هو. فا شر  می آمدند ،گا  نز.یک به ،ادعیت میلباس
شاید .ف آهر، نیم درن  پیدایش بازیرران  گم  ، با گا بو.گفت ، ش ید شبیه    مریله     (4

 « ش اسیم .فآمدتعزیه تحول نهایی هو. فا وی کر. ،به آن شنلی که می .،فه صفویه 
 (  116  1391 ی ابی ای

گایی است که با .یدگاگی تطوفگرایانه پیمر جی چلنو،سنی نیز ینی .یرر از شخصیت
 تعزیه »کمام    ،  به ع وان گر.آ،فنده گیر  تعزیه فا مشخص کر.ه است شنل مرایل تطوف ،

به اظهاف  ه.ف ایر باف «ناایش، بومی، پیشر، ایران تعزیه »   ضار مقاله.ف  «ناایش .ف ایران نیایش ،
گا  ساپوزیوم ثاره کوشش  «ناایش .ف ایران تعزیه  نیایش ،» کمام تعزیه  عقیده پر.اهمه است 

.ف جشر گ ر شیراز برگزاف شده است م 1976 /1355الاللی تعزیه است که .ف تابسمان بیر
 ک د یابی تعزیه فا چ یر ترسیم می (  چلنو،سنی هط تطوف  شنل1  1389 اچلنو،سنی 

های از هرگ ر ایرانی فا تشنیل گا  مدید  جزء م کر. دهرمانان از .ست فهمه مد یا. (1
چون  گا  مادبل اس می سان .ف اهسانه ا  گمپیام فگایی از وریق هدا شدن به گونه .ا.؛ می
     ،جو. .اشت  سیا،،  ، سوگ( ا  مرگ
گا  سیاه با چهره دگان ک  شااف عظیم شرکت اجمااعا  محرم به هوبی تثبیت شد    (    2

ز.ند .ف مراسم ماه محرم بر سی ه می گشم د ،گر.اگر. شهر بغدا. می گا  پریش   شده ، مو 
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آل بویه بر بغدا. ینومت ایر .ف زمانی بو. که سلسله ایرانی  هواندند انریز میاشعاف یزن ،
 کر. می

تشیع مذگب فسای  گر.ید  .ف عهد صفو   ایران باف .یرر به ددفتی سیاسی تبدیل (   3
اشخاصی ملبس به  جلب کر.    تشویق .فباف فا مراسم محرم یاایت ، کشوف ش اهمه شد   

 باز  شمرگا گا ،یا سواف بر اسب کر.ند ف،  می به ووف م ظم پیا.ه گا  فنرافنر   جامه
 گر.اندند   گا میافابه فا بر تصویر زنده شهیدان    انریز کرب  بو.ند   یزن ،دایع      آهری  ده

 شد   گاراگی می انویه( نوا سراسر ناایش با سوگ
 یاهت شنل مهم ،توسعه می .ف گاان زمان که مراسم محرم .ف .،فه صفو  فشد ، (4

هوانی بره ف اجمااعا  محرم ساکر  ف،ضه معر،ف .یرر  از ناایش مذگبی پدید آمد   
تااشاگران .ف پیش پایش به  نشست ، نویی بل د میسَبرم بر یا  مدا (     نقال اذاکر  بو.؛

 آمدند صوف  نیم .ایره گر. می
گا .ف ک اف گم هوانیف،ضه گا  محرم ،گر.انی پ جاه سال .سمه دریب .،یست ، (   5
تا ایر که .ف نیاه سده  شدند تر میتئاتر  تر ،عیر یال پیراسمه .ف، تر گریک پیچیده بو.ند 

هوانی ا.فاماتیک( جدید  به نام تعزیه به ایر ترتیب شنل ناایشی وسم د ،گجدگم به گم پی
.،  جابر ع اصر  نیز .ف   (12-9  1389 اچلنو،سنی  «به دولی آش ا تعزیه به ،جو. آمد یا

گا  ناایش الرو  کهر هوانی؛شبیه»( ، 1363ا «نیایش .ف ایران .فآمد  بر ناایش ،» کمام
 .یدگاه اصالت تحول تحلیل ناو.ه است تعزیه فا با تاکید بریابی شنل (1372ا «ایرانی

 (22  1372ع اصر   ؛ 18-11  1363 اع اصر  
گر.انی  ا.سمه کااکان .ف هرگ ر ایرانی ف،اج .اف. تر از تعزیه  گا  مرایل دبل،دمی ناونه

یک شنل نه تبدیل شدن   تطوف .ف ف،ینر. اهیر فسد م ظوف از تحول/ نقالی ،   ( به نظر می ،
با ایر   تولید شنل جدید است ، بسا  ،یژگیاگایی( از اشنال ددیایبلنه ان  به شنل .یرر

 ناایشیگا  پیشاتعزیه  توان به .، .،فهابی تعزیه فا مییی د شنلتافیخ یا هرا  توضیح
گا  ایر یالت مفهوم تعزیه .ف  محوف( تقسیم کر. ااصط   گا  ناایشی امع امحوف( ، تعزیه

بلنه .ف   ه .ف شنل اصط یی آنشو. که تعزیه  نمرایلی می   ناایشی معطوف به گاهاپیش
مفهوم تعزیه بیش از ایر که  شو.  یع ی گا  سوگواف  ،     مشاگده میگایی مثل .سمهشنل

گا  سمهاسوگواف ( پیوسمه است ، . به مع ا  لغو  آن  باشد 1ممصل به مع ا  ناایش

________________________________________________________ 
1  Dram 
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گونه بر،ز می .گ د  مفهوم  شان فا ایر سوگوافانی گسم د که سوگ    زنجیر زنی ، سوگواف  
تعریفی است که  ر بریش ، .ایمحوف(  معطوف به مفهوم ناا گا  ناایشی ااصط   تعزیه
.ف تعزیه هوانی به ع وان دالب ناایش له .ف هصوص مفهوم شبیهدسات بیان مسا .ف  تر پیش

 نوشمه شد 
 

 روش اجرای پژوهش
تر  به عباف  سا.ه است « تعزیه» ؛ م شأ«انسان» اساس پژ،گش یاضر ایر است که :استراتژی

با پذیر  ایر  تابعی است از اددام انسان ایرانی به تولید تعزیه   پیدایش ، آغاز تافیخ تعزیه
ف،  موهق به ش اهت هاسمراه اددام انسان ایرانی به تولید تعزیه شو. هرض اگر پژ،گش پیش

برا  ایر م ظوف ناگزیر باید  ی برا  پرسش اصلی ایر پژ،گش هراگم هواگد آمد ایمااال پاسخ
توان با پذیر  گم می  موف. بحث فا   ایر گذشمه کجاست؟ گذشمه اما به گذشمه بازگشت 

گدف گشو.ه شدن   توان با پژ،گش تعییر کر. ، گم ایر که می گا  موجو. .ف ا.بیا .یدگاه
  پیداست اسمراتژ  پژ،گش یاضر مبم ی بر ف،ینر. آغاز کر.ا  فا ر ممفا،  ت   .،بافهم اظ

که برا  پی بر.ن به م شأ اددام  کر.ها  .ف عصر یاضر تلقی شده ا، هو. فا گم .،م است 
فاه وی شده فا به   از ف،  ف.گا  به جا  ماندهپ داف.  تولید تعزیه عاد نه می انسان ایرانی .ف
 عقب باز گر.. 

میشل هوکو ،ضعیت اسماراف « ش اهمی.یری ه»فگیاهت با الهام از  اساس ، بر گایرروش: 

یع ی « نقطه صفر» شو. ، تا فسیدن به، شنل تعزیه .ف ا.،اف مخمل   از زمان ک ونی آغاز می
 (134-117  1389ک د ا.ژگاگی  جایی که .یرر گیچ ف. ، نشانی از تعزیه نیست ا.امه پیدا می

گایی گسم د که مصایبه ، مشاگده نیز تن یک  «اس ا.»،ه بر مطالعه   ف،ییر ع گا.ف الیه
تر گا  عایق ،سیله آنها به انجام فسانده است ، .ف الیه  همطالعه کیفی موضوع فا ب  پژ،گ ده

اند  .ف اجرا  ایر گا  آن .،فه موف. ،اکا،  دراف گرهمهبه جا  مانده از انسان« اس ا.»ا ت ه
هرآی د مطالعه .ف گر مریله تا فسیدن به  اسمفا.ه شده است ،«   گدها دگیرناونه»پژ،گش از 

 تدا،م یاهمه است  « کفایت مفهومی»یا « اشباع نظر »مریله 
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 هايافته
 ییا به  گاچ انهوانی تعزیه ، تعزیهتوان نمیجه گرهت  میمسم دا   براساس مشاگدا  ،

اجرا    2(2010ا یونسنو 1«مع و  بشریت میراث»ثبت تعزیه .ف ههرست  .گد هو. ا.امه می
س می  جش وافه  -گا  آیی ی الاللی ناایشبیر   گایی نظیر جش وافهمنرف تعزیه .ف هسمیوال

گا  مخمل  هرگ ر ایرانیان ،    موید تدا،م برگزاف  مجالس تعزیه .ف یوزه  تئاتر فضو 
گا  انریزه»  3«با،فگا»گایی مان د مقوله ایر تدا،م .ف بسمر تدا،م تعزیه .ف عصر یاضر است 

________________________________________________________ 
1. intangible Cultural Heritage of Humanity 
2.http://www.unesco.org/culture/ich/index.php?lg=en&pg=00011&RL=00377#identification  

28/09/1393  

، اندیشه به ا.ا   بسمان با،فم دانه به امامان سان  بده شنل است از اعمقا. به انسان هدا با،فگا  مذگبی مم   مقوله  3

امامی  است  «امام»   ا،ل مقولهم ظوف از   است.یر یا جبران  هراوبیعی ، هوق بشر  بو.ن ،یژگی اساسی مواف. اهیر 

اگرچه هو  کر.ه است اما به  گشاست شفا.گ ده ، گره  گرمعجزه عرهی است گا  هوق بشر  ، غیر فا  تواناییاکه .
 هوانیبازیرران میدان تعزیه  .ف زندگی آنها جریان تاثیرگذاف  .اف. نام د باو ی میییا   آن فا ،اسطه آنچه معمقدیر

ک  د( اعمقا. .افند برپایی تعزیه به نحو  از انحا ایفا  نقش می .ف آنانی که به ،اسطه اعمقا. به با،فگا  موصوف   اگاه
وان د ، چهاف ه ،دمی تعزیه می»ک  د   می« بیاه امام یسیر»وانی هو. فا ه، مشافکت .ف مراسم تعزیه ، تعزیهبا ی وف 

-گا فا پیش هدا ت ایر می ن  آن امام نرهداف  آک  دهها د ، گریه می ا  به امام .افند چیز  مینفر که عشق ، ع ده

.ف ایر جا ایر  به عباف  .یرر  ک د یع ی آنها فا از اهما.ن .ف گر.با. آنچه از آن گراس .افند ایار می«  ک د

.ف پر.اهمر  جاذبه الزم برا  معمقدیر فا است که کشش ، به امامگا  اعمقا.  «هایده»گا  ییا  اجمااعی ، «اسمرس»

  ایر ایساس .ف شنلی .یرر آ،ف. هراگم می هواندن ،    تعزیه از جاله تعزیه .یدن/ ه بسمان(به  اددام با،فم دانه ابد
ک د  .ف با،ف بازیرران میدان م د میر.اهمر به موضوع موف. بحث انریزه،ظیفه ، .ِیر است که انسان عرهی فا برا  پ

  ، .ف ظهر گاان ف،ز پایان پذیرهمهآغاز شده ق .ف کرب   61هوانی  ج ری که از صبح .گم عاشوفا  محرم سال تعزیه
می است برا  به انجام اددا دراف گیر.    ج ر ،      سیاستبیش از آن که .ف چافچوم مفاگیم عرهی مان د ددف 

ق .ف  61 امام سوم شیعه .ف کرب    از ایر م ظر  موفیمی باو ی که ،دوع آن .ف ازل  ، از ازل مقرف شده استفساندن ما
هشانی کر.ه  .ف ص  محشر امعا.( هداکاف  ، جان.ف فاه .یر پیامبر ، برا  شفاعت امت پیامبر  ی کام  آگاگانه اددام
جان باهمر امام سوم شیعه فا .ف چافچوم مفاگیم   به عبافتی .یرر هویش فا دربانی ایر فاه ناو.ه است  معمقدیر  است

سوم شیعه .ف اددامی الهی .ف فاه امت پیامبر  یع ی هو.شان ، اهرا.   .افند امام با،ف   آنهاک  د عرهی .فو ، تفسیر نای
ناپذیر ز.ه است  پس هو. فا موظ   گاه بر.ه ، .ست به کاف  جبران ا  فا به دربان مان د هو.شان  هو. ، هانوا.ه

عظیای که فدم ز.ه    ، ،ادعه امام« اسم ، فسم»، تر،یج  برا  یفظ  هوانی .ان د تا با مشافکت .ف تعزیه ، تعزیه می
  بده بسمان اماماند که با،ف به ایر هرض   ک  ده مفاگیم برهاسمه از مطالعا  میدانی تصدیقتاامی ت   ک  د    است

گا ، گا  س می اگل تشیع اف،ضه  تعزیهفسانه   یا.گیر  ازوا.هیاصل یا.گیر  از هان  با،فم دانه ، اندیشه به ا.ا  .یر
پذیر  یا اجمااعی ، .ف یک ک م یاصل جامعه  ، .ف،نی شدن الروگا ، گ جافگا  یاکم بر شبنه   نمیجه یا.گیر(   

 اجمااعی شدن است 

http://www.unesco.org/culture/ich/index.php?lg=en&pg=00011&RL=00377#identification
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 ادم ادا  ،  اجبافگا  2«اصالت ع ده ،جذابیت»  1«گا  ناا.یرسرمایه» تناپو برا   «ادمصا. 
یع ی  مدافانه گا  دومانریزه  جریان .اف. «پذیر جامعه» ، «ف،ابط اجمااعی»تعلقا  .ف 

عامل  3گا  اساسی ناایش ایرانیگونه ینی از ، «گ جی ه نیاکانی»ش اهت تعزیه به مثابه 
.اشمه است  تعزیه  هگا به گارا.یرر  است که اسماراف تعزیه فا توسط بانیان برگزاف  هسمیوال

 ا.ف هوانیتعزیه ، تعزیه پهلوی دوم.ف .،فه  شنل اصط یی آن ف،اج .اف.  .ف ایر .،فه .ف

ع وان  آن باچافچوم شرایطی که ج ل آل ایاد از  شنل اصط یی کلاه(  ، .ف
.ف بسمر  ا  ن ، اگایت اجمااعیضار از .ست .ا.ن شا  یا. ناو.ه است« .گیز غرم»

هو. ا.امه .ا.ه  گا  ادمصا.  به اسمارافانریزه ا  مذگبی مر.م با،فم د ،عواملی نظیر با،فگ
بنما   ؛151-150  1391بی ایی   ؛76  1336کسر،    ؛153-151  1380 اگاایونی   4است
.ف گایر .،فه است که   عصر با پهلو  .،م( گا  گمهوان، هاورا  تعزیه 4  1383 هرهی  ،

مذکوف گا  چ د نوبت محد،. نسبت به اجرا  تعزیه .ف جشر .ف گا  گ ر شیراز وی جشر
گا  ایرانی به غربیان ، شنسمر عقده س ت   شو.  ایر اددام کوششی بو. برا  عرضهاددام می

________________________________________________________ 
گا اک م ، کالبد( که هر. .ف فهمافگا  هر.  .ف   ییثیت  ایمرام ، دابلیت  پرسمیژمجاوعه ابزافگا  ناا.یر»  1

  (300  1390 اهنوگی « اهمیاف .اف.
صرهاً ع ده    آنها به تعزیه .لیل هاصی نداف.  دوه محرکه  آنها  ما عده .یرر  گسم د که ع ده ا ا.ف ایر اث  2

 وتر صرها به زیبایی آن اگایت .ف پر،ف  ، نرهداف  کب»بازگایی است که   مَثَل ایر اهرا.  مَثَل، کبوتراست
ه از نظر فنر ، چه از نظر شنل     گدف آنها از پر،ف  کبوتر  به ،جو. آ،ف.ن کبوترگا  زیبا  چ.گ دمی

 گا  ناا.یر گسم د  .فک  د ، نه .ف پی کسب سرمایهشرکت می« گر،»(  نه .ف 20  1391اآهرتی  « است   
ه برایشان اصالت .اف. ، لذ  گسم د که عشق ، ع د یگایبیر هوان ، تعزیه مقایسه ایر .، تیپ با گم  تعزیه

افکت .لیل گرایش آنها به مش  ش اهمی ، لذ  یاصل از آن گا  زیبایی بهاست  ج کاهیشان  ف،انی برا  -ف،یی 
   تقریبابرا  آن انمخام شده است« اصالت ع ده»  توصی  ایر یالت که  نام هوانی است .ف تعزیه ، تعزیه
.فو  فسد ههم ،به نظر می  مان د سااع ، امثال آن «یال»گایی گسم د برا  توصی  یک ها نامای مانر نیست  

 تجربه شخصی باشد  رایر مفاگیم بیشمر ممنی ب
گا  س می  هسمیوال -گا  آیی یگا  ناایشگا  برگزاف  هسمیوال.ف ایر هصوص نراه ک ید به ممر هراهوان  3

 گا م مشر شده است ،افه تعزیه ، اس ا.  که م اسبت برگزاف  ایر هسمیوال موسوم به سوگ
  اندگا  عایق تر نیز اسماراف .اشمهبل تامل آن است که ایر مقوال  .ف تاام الیهننا  بسیاف مهم ، دا ینی از  4

  تر گسم دسطو  عایق گا ،هعوامل اسماراف آییر تعزیه .ف الیشده   گا  هعلی بازتولیدبه عباف  .یرر مقوله
 اجمااعی کمسابی( ،اغیرا گا  هطر «نیاز»آن است که  گا  میدانی انجام شده  براساس مطالعه نرافنده بر

اند ، وهاگا ( ییا  اجمااعی فا آموهمهشی ، اگا ( هرگ ری ایرانیان زیسمه گایی که .ف یوزهااکمسابی( انسان
 .گ د گا  موصوف فا تشنیل میزیرب ایی مقوله -مب ا  زیرساهمی گا گا  ناشی از ایر نیاز«انریزه»
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گ رم د ایرانی هنر  »   تلقی بو. که  ایر یقاف  ناشی از ایر ورز 1 ییقاف  گ رم دان ایران
گاچ یر برهی  2 «ا  فا .ف کافگایش بیا،ف. پیشرهت کر.ه استکر. اگر انمزاع از نوع غربیمی

بره ف پدف   ک  د که محادفضاشاه به ع وان یاکم ،دت از اس ا. ینایت از آن می
گایر اساس به  بر  (19-7  1356اهاالچی   3ی بو.ه است  مذگب«با،فگا»افضاشاه( معمقد به 

گا  مذگبی ناشی از آییر   پسر نسبت به مقوله پدف با شاهِ فسد تفا،  ف،ینر. شاهِنظر می
یمی اگر از اعمقا. دلبی به با،فگا  مذگبی  پسر شاهِ  ابا،فگا  مذگبی شاه( باشد موضوع اهیر

ممبوعش .ف یفظ تعا.ل    هعجام« هرگ ر»ایت تاثیر اما با ش اهت اگ  برهوف.اف نبو.ه باشد
م د  از کافکر.گا  سیاسی یاصل از تفا،  ف،ینر. موصوف بو.ه .فصد. بهره  نظام ددف 

ا  که سد فاه پیشرهت ، تجد. کشوف تعزیه به مثابه هراهه پهلوی اول   چراکه .ف .،فه  است

  آ،ف.ن با ف،    .،ف از مراکز شهر اما .ف نقا  با مشت آگ یر ینومت مواجه می شو.  است
هو.  گا  ادمصا.  به اسمارافگر.  ، .ف بسمر با،فگا  مذگبی ، انریزه گا به .،فههوان تعزیه

؛ 30-29  1385نرگسی   ؛ فم ان75  1336 کسر،   ؛2ج  120  1376 اشهر   .گدا.امه می
  محوف گسم د  فه نیز اصط  گا  ایر .،تعزیه  (150  1391بی ایی   ؛222  1392 کاتوزیان 

تعزیه .ف شنل   محوف است گا  اصط  عزیه.،فه کاال ، شنوه ت حکومت قاجارها.،فان 

می مر.م، محر،م از ،سایل ، اماکر تفریح ، ورم رسرگ به مثابه ،سیله تفریح ،  اصط یی آن
ادمصا.  ، گا  انریزه ، .ف بسمر با،فگا  (288  1388 مسموهی  ؛1ج 116  1376 اشهر  

است .ف ایر .،فه است که به ،اسطه یاایت ینومت/یاکم ،  یاهمهگا  ناا.یر تدا،م رمایهس
یاایت  4 شده استگا اهز،.ه هوانعزیهاسمقبال مر.م بر شان ، اگایت تعزیه ، ت

گا  کلی .،لت .ف جلب نظر مر.م با زیه فا برهی اس ا. ناشی از سیاستینومت/یاکم از تع
نراه ، ساکت  مهاف برا  مر.م هریبی  مصلحت عاومی س ویر داجاف     ، .اف   تظاگر به .یر
ناایش شنوه شاگی معرهی  ال ،اظهاف تج فهع تودع از آنها  ،سیله تفریح  .اشمر مر.م ،

________________________________________________________ 
1. http://www.bbc.co.uk/persian .frrokh-ghaffari.shtwl? prin=1; 12/8/1393  

  اهذ شده است  ایر پوسمرگا  جشر گ ر فا ورایی کر.ه از مصایبه دبا. شیوا  گراهیسمی که»«  مطلب .اهل  2
 اشانی است م مشر شده است  مصایبه گر مجید ک 1387آذف  16نامه ف،زنامه کافگزافان ف،ز  مصایبه .ف ،یژه

3  http//:www.fa. Wikipedia. Org/ wiki/  به نقل از   /محادفضا پهلوAfkhami, Gholamreza: 

25-33 : 2009 
  1379 گا  باز   ج ل سماف  پر.ه  ،زف ک ت .، گوبی و .ف کمامنوشمه ژ« تئاتر .ف ایران»نراه ک ید به مقاله   4

 مرا نشرمی 114

http://www.bbc.co.uk/persian
http://www.fa/
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.ف برهی از اس ا.   با ایر ،جو.  (288  1381 مسموهی ؛ 117-116  1388 اند اشهر  .هکر
ناشی از ع ده  ر  شده است ، یاایت ینومت/یاکم از تعزیه شاه نیز مط «ع ده»موضوع 

گا  ف،ش فنرانه ،اف. اندیشه .ف ا،اهر گایر .،فه است که  یاکم معرهی شده استشاه/
یابد ، تعزیه ف،اج می گا  نو نظیر تئاتر ،   پدیده شو. اجمااعی ایران می –هرگ ر سیاسی 

  1380  شهید  ؛143  1381 ابی ایی  .گدیاایت اشراف تازه ممجد. شده فا از .ست می
« تئاتر»ی .ف ایران ، پیدایش   پس از پا گرهمر جریان نوگرای(121 -95  1380؛ ع دانلو  195

    بهر،ز فابطه.گد  .ف گایر فا از .ست می ، ناایش به شیوه غربی  تعزیه اگایت دبل
گا  انبافگا  هانهکه ناگهان دهوه تصوف ایر» نوشمه است « تئاتر .ف ایران»پوف .ف کمام غریب
.یواف  به تااشاهانه ، محل اجرا  تئاتر تبدیل شو. برا  ناآش ایان به   گر چهافگاهانه .فشنه

تا  1288  اما یقیقت ایر است که .ف هاصله ننر.نی است.ف ایران عجیب ، با،فتافیخ تئاتر 
.ف پی مقصو.  ه ایی فا که شاسی مر.م چ ان به تئاتر     ف،  آ،ف.ند که گرکس  1295

گا    آن فا .ف اهمیاف گر،ه.ا. با تغییر کافبر نه تشخیص میم اسب تبدیل آن به تااشاها
  (73-71   1390پوف  اغریب« .ا.ناایشی می

پس از  شو. است که تعزیه .ف شنل اصط یی آن مشاگده میحکومت زنديان  .ف زمان

اسوگواف ( است  تر .یرر م ظوف از تعزیه ممصل به مع ا  آنگا  پاییرگذف از ایر الیه به الیه
 تعزیه .ف ایر .،فه نیز .ف بسمر با،فگا ،  (14-13  1357 هراننلیر ؛ 117  1391 ابی ایی 
.ف »(  189  1354 نیبوفن  ؛73  1357 اهراننلیر ر.م به تدا،م هو. ا.امه .ا.ه است اعمقا.ا  م

نرافان ایر .،فه امر اهم ف نظر  میان موفهان ، ،دایعک  هان زندموف. سیاست مذگبی کریم
هان معمقدند ا، هر.  مسلاان ، معمقد به مذگب نرافان، معاصر ،کریم  گاه ،دایع،جو. .اف.

.ف سفرنامه از ،یلیام هراننلیر   (22-21  1390پوف  پهلوان اایز.  ، «شیعه اث اعشر  بو.   
تعصبی    گرچه که بو. نسبت به اعمقا.ا  مذگبی هویشهان کریم»نویسد ب رال به ایران می

شد  انسانی مؤمر به اصول یر،ان کلیه مذاگب ینسان فهماف می.ف زمان ا، با پ  .ا.نشان نای
دالشهدا توجه به مراسم سوگواف  ی ر  سی» ، (9  1358اهراننلیر  « مذگبی ، پرگیزگاف بو.
کشی .اشت با توجه به هرافسیدن ماه   یمی یک باف که دصد لشنر، ع ایت هاصی .اشت

مراسم محرم تا ف،ز عاشوفا برا  ایمرام ی ر  سیدالشهدا .ف باغی تود  کر. ، به 
  به نقل از نامی اصفهانی 1390  32اایز.  ، پهلوان پوف  « .اف  اددام ناو.سوگواف  ، تعزیه

  الموافیخ  فسممل از به نق« تافیخ موسیقی ایران»یسر مشحون .ف کمام   با ایر ،جو.(  57
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هراباتی با لط  ، صفا ،  میخانه ،  هان     .ف شیراز از ف،  مصلحتِ مَلِنی کریم»نویسد  می
گونه که از مطالعه  آن» گاچ یر  (358-357  1388 امشحون  «نشو ، ناا  هرمو. ب ا ناو.ند پر

هاصی که علاا .ف  گا ،لیتوهان ضار پذیرهمر مسکریم آیدممون تافیخی ایر .،فه بر می
توانست از .هالت ، نفوذ آنان .ف اموف میاشم د  مان د نا.فشاه تا جایی که عصر ا، بر عهده .

زیرا معمقد بو. ینی از .الیل سقو  سلسله صفویه .هالت ایر  کر. ینوممی چلوگیر  می
  1368    آص به نقل از 1390  24پوف  اایز.  ، پهلوان« کشوف  بو.ه استدشر .ف مسایل 

شو. که تعزیه به ،اسطه گفماان تسامحی موجد ایر ههم می یندیررپیوند ایر مطالب با (  393
 شبه سنوالف ینومت/یاکم ،دت به تدا،م هو. ا.امه .ا.ه است  ،

« ف، به اهول گذاشت    مراسم مذگبی»    در دوره نادرشاه افشار یش از زندیان پ

 آن بو. که ضار پذیر  مذاگب چهافگانه اگل س ت  شاه .ف پی  نا.ف(70  1380  اگاایونی
آن بو. تا با ایر سیاست از  ر،  ب مذگب شیعه فا به ع وان مذگب پ جم مسلایر تثبیت ک د 

.ا. .ف گاچ یر نا.ف به ف،یانیون تاام مذاگب اجازه نای  س ی ه ص شو.-گا  شیعهنزاع
ا، به انناف مراسم   .ست گیرند فعیمی ، یمی مذگبی اموف مهم فا به گا  عاومی زمی ه

اایز.  ، پهلوان  کر..اهت ، مرتنبیر فا سخت مجازا  میپرسوگواف  برا  امام یسیر می

شنوه ، تر،یج  عصر پرفنر شدن   عصر صفوی. (253  1386 مشحون  ؛13  1390پوف 

 ه است.ف ایر .،ف  (48-35  1385 اآژند  محوف( مذگب تشیع استگا  مع اگا اتعزیهمراسم
توسط سلسله  .،از.ه امامی    اما با مذگب انحصاف  شیعه امپراتوف  باسمانی ایرانی  که

عصر صفویان مذگب ، ینومت کام  با  .ف»  (1392 127 اکاتوزیان  صفویه بازساز  شد
نها. .یر ، نها. ینومت به میزان دابل توجهی  بیریندیرر آمیخمه شدند ، میزان .فو ممقابل 

شاگان صفو  از برپایی  یاایت  آمیخمری   نمیجه ایر .فگم(162  1379 اکدیوف  «باال فهت
.، تر از سیایان یع ی مشاگدا  سفر  جو. پس از مطالعه اس ا. مو  محوف بو.گا  مع اتعزیه

گا  پیشیر .ف ایر سطح مان د الیه با،فگا  فسد مقوله اعمقا.ا  ،به نظر می  م17اف،پایی درن 
جهانرر. هرانسو  که .ف  گا  ژان باتیست تا،فنیه  توصی  ابل .فو باشد از پژ،گش گم د

صفی ، شاه سلیاان صفو  شش باف به  م مقافن با سلط ت شاه1668 تا 1632گا  هاصله سال
گا  آ.ام ا،لئافیوس که به گاچ یر توصی  ،  (90-70  1383 اتا،فنیه  ایران سفر کر.ه است

یز به زبان آلاانی برگر.انده است ، گلسمان سعد  فا نزبان ترکی ، هافسی آش ا بو.ه 
هصوص فهماف ، اعمقا.ا  مر.م عصر صفو  موید .ف (111-110، 21  1363 اا،لئافیوس 
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 گا( امغول ایلخانان اگوفَکانیان(  گا  پیش از صفویه به تیاوفیاننظر اهیر است  .،فه
گا بر گا ، تروا  که مغولبه .،فه یع ی 1 سلجودیان ، غزنویان تعلق .اف. شاگیان  هوافزم

گا به ،اسطه غلبه گفماان اگل اامی ایر .،فهت .ف  (30-28  1385اآژند   فاندندایران ینم می
محوف که اساسا تابعی از گفماان مع اگا  فنری از تعزیهاان  ف. ، نشان پرس ت بر اهناف یاک

ست که گیچ هعالیمی .ف ایر بافه صوف  البمه ایر بدان مع ا نی شو. شیعه گسم د مشاگده نای
 اموفا  است که برا  تجلی .ف چافچوم جریان نامردی ، جاف  «اندیشه»چون   نررهمه باشد
  ب ابرایر گرگاه ه ا  آزا.  برا  گفماان اگل تشیع هراگم شده  است «آزا. » .یدنی نیازم د

آهری ان ،ادعه  یع مخصوصا نقشان ، امامان اگل تشدهرمان .ف پی آن ب ا  سوگ ، سوگواف  بر
بعدگا .ف کمابی که  ،اعظ کاشفی   «ف،ضه الشهدا»  نراف  عاشوفا  نیز براهراشمه شده است

به نقل از  41  1385 امظاگر   شو. .ف .،فه تیاوفیان می «هوانی ف،ضه».،فه صفویه مب ا  
که از مغوالن  آنچ انبه انجام فسیده است  .ف .،فه  (32  1385 آژند ؛ 291  1381 جعفریان 

برپایی مراسم سوگواف  .ف میان شیعیان مرسوم   آیدالدیر بر میمث و  مع و  موالنا ج ل
  ه شده است.ف .،فه س جقه نیز برپایی مراسم سوگ مشاگد  (31  13865 اآژند  2بو.ه است

]شیعیان[  ایر وایفه»  ک د کهچ یر ذکر می «ال قص»صایب کمام   عبدالجلیل دز،ی ی فاز 
به نقل از  1385  28 اآژند     «فسم تعزیت فا ادامه ک  د هزع ک  د ، ف،ز عاشوفا جزع ،

  تحقق ه ا  آزا. موصوف .ف بیشمر موادعف،. گاان می  (371-370  1358 دز،ی ی فاز  
مان د   تابعی از گر،یدن یا ایمرام سیاسی، صایبان نها.اگا ( ادمداف به مذگب شیعه بو.ه است

 ا سلطان محاد هداب ده( ، سلطان یسیر بایقرا به تشیع .ف .،فه مغوالن گر،یدن ا،لجایمو
.اف  .ف ایر گا  تعزیهفسد شیوه(  به نظر می120  1392کاتوزیان   ؛31-30  1385اآژند  
 جزع ،»مواف.  مان د    ممبوع بو.ه است «یوزه هرگ ری»گا  مرسوم .ف شیوه مثلگا .،فان
 هاو پاشی بر سر  هواندن مراثی     آنها    مویه ف،  هراشیدن زنان ،  کر.نچاو  جامه ناله 
اساسا معطوف به مع ا  لغو  آن   بدیهی است ایر س خ از تعزیه  (29  1385 اآژند  «،   

دان سوگواف  هان ینومت شیعه مذگب آل بویهگا  مذکوف  .ف زمان بعدِ گذاف از .،فه است 
.ف .،فه آل بویه بو. که ب ا به   چه»  (116-115  1391  و. ابی اییشآل فسول عاومی می

________________________________________________________ 
1   http://fa.wikipedia.org/wiki14/11/1393 

گر.. پرگای ف،. .ف ،یل ، .شت/گاشان می آن هاندان/ نعره .ید شار ، یزید کز اممحان/ گا ، بشارند آن ظلم  2
 .شت  گاه صحرا ،
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معزالد،له ایاد   «النامل»، ابر اثیر .ف « ال هایه البدایه ،»دول موفهان از جاله ابر کثیر .ف 
  سیاهِ عزا مه.گه ا،ل محرم تاامی بازافگا فا بس .ف برا  نخسمیر باف .سموف .ا. .ف بغدا. بویه
علاا اگل لهذا   چون ایر داعده .ف بغدا. فسم نبو.    سیدالشهدا پر.اهم د تعزیهدند ، به پوشان

  جز تسلیم نیاهم د ا  س ت آنرا بدعمی بزفگ .انسم د ،چون بر معزالد،له .سمی نداشم د چافه
.ف .ه ف،ز ا،ل محرم .ف جایع  بعد از آن گرساله تا انقراض .،لت .یالاه شیعیان اآل بویه(

« عزا.اف ( به جا آ،ف.ند ، .ف بغدا. تا ا،ایل .،لت سلجودی بردراف بو.ا یهفسم تعز  ب .
     شااف عظیم ».ف گایر .،فان بو. که   (40  1385  مظاگر ،  115  1392 ابی ایی 
.ف  گشم د ،گر.اگر. شهر بغدا. می گا  پریش   شده ، مو  گا  سیاهبا چهره ک  دگان شرکت

-9  1389 اچلنو،سنی  «هواندنداشعاف یزن انریز می ز.ند ،یمراسم ماه محرم بر سی ه م
گسم د که پس از شها.   .،سمدافان امام سوم اگل بیت  هاندان ،تر ایر قا  عای.ف الیه  (12

نی از برگزاف  مجالس عزا گا  هرا،انقل  کر.ند  .ف تافیخامام یسیر  هو. ادامه عزا.اف  می
شیعیان به ایر اددام ،جو. عه ، نیز ایا.یث هرا،انی .ف تشویق هوانی توسط امامان شی ، مرثیه
نقل چ د ناونه از ایر (  199  1411 نقل از  موسو  الاقرم به  40  1385 امظاگر  .اف. 

 ایر ف،ایا  از کمام ایا.یث ، ف،ایا  .ف تصدیق هرض اهیر هالی از هایده نخواگد بو.؛
به نظر ممرجم کمام اسید محاد جوا. ذگ ی تهرانی(  ؛شو. ابر دولویه نقل می« الزیافا ِ جامع»

 است.ف زمی ه موف. بحث ما  «کمابی است که به تصدیق افبام هر از بهمریر مسفوفا » ایر 
گرییدن بر امام ، تاثیر آن .ف فهاه ، سعا.  زندگی پس از    ثوام یا هایده  (4  1392ادولویه 
 هرمو.ند  گر اع( می الحسر بر ی ر  علی    جعفراع( نقل شده کهاز ی ر  ابو »     مرگ

هدا،ند   گایش جاف  گر.. نش بر گونهعلی گریه ک د تا اش بر موم ی به هاور شها.  یسیر
، گر موم ی که  .ف فاه ما  گا .ف آن ساکر گر..    ا  .ف بهشت به ا، .گد که مد  رههم ان غ
هدا،ند ممعال آزاف   ایش جاف  گر..گ آزاف  به ا، فسد پس بررید تا اشنش بر گونه اذیت ،

 ادولویه  «نافایمی فا از ا، برر.اند ، ف،ز دیامت از غ ب ، آتش .،زخ .ف امان باشد ،
کسی که .ف مرثیه   اباگاف،ن ابوعبداهلل( به مر هرمو.ند  ا ی ر  ا»  (1392 232

ایشان ،اجب  بهشت بر  فا برریاندعلی شعر  هوانده ، هو. گریه کر.ه  ، .ه نفر  بر یسیر
چشاش به مقداف بال مرس اشک  از کسی که امام یسیر فا نز.  یا. ک  د ، ، گر..    می

 «.گدثوام نای از بهشت اجر ، هدا،ند برا  ،  کامر بیاید ثوام ، اجر ا، برهداست ،
شعرگایی هواندن  ت ها  کاف گا ازمان اداه(زمان چیز  که گست .ف آن»  (1392 339 ادولویه 
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از   (71  1336 اکسر،   «.ف زمان هو. امامان بیش از ایر سراغ ندافیم     بو.ه یسمر میگر ،
سایر اداه .ف بام گریه برا  امام  گا  ایشان ،سفاف  اامام چهافم(  عالنر. امام سجا.

ف  مجالس عزا.اف  ، گریه از موثرتریر ابزافگایی بو.ه که آید که برگزایافانش بر می یسیر ،
 «مقابله ک د ]،ادعه کرب [ امیه برا  محو آثاف ما.  ، مع و گا [ ب ینسمه با ]سیاستتوامی

ف،ایا  ممعد.  که  ممون .ی ی ،»توان .ف گا فا میناو. ایر سفاف   (1388 34 اهر،غی ابر  
زیاف  مردد امام یسیر ،اف. شده  سرایی ، .ا  هرا،ان برا  عزا.اف  ، مرثیهبافه ثوام ، پا.ف

.ف ایر »یاهت   (296-279  1403  44ج نقل از مجلسی به  40  1385 امظاگر   «است
شاعران ،  شوند ،مر.م .ف مصیبت اگل بیت تشویق می سرایان به گریاندننویه  ف،ایا 
عال  د ،شونسرایان به سر،.ن اشعاف .ف فثا  امام یسیر ، گریاندن مر.م ترغیب میمرثیه

 ف،ز( 40 اپیشیر  «شو.یل به بهشت جا،.ان معرهی میآنان موجب جلب فضا  هدا ، ن
.ف ایر  پژ،گش یاضر است  «زمانی .ف» نقطه صفر کا،  گجر  دار  61 عاشوفا  سال

ایر گریسمر  اند سایریر بر مرگ ،  گریسمه یک از گاراگان امام پس از کشمه شدن گر  ف،ز
الزم به ذکر است که  ییر کر. تب« .یدگی .اغ»ش اهمی توان .ف چافچوم مفهوم ف،انفا می

تر نها.ه با گذاف به هرگ ر ایران پیش از اس م گا  عایقبرهی از پژ،گشرران ددم به الیه
اما از آنجا که   ک  دفا تقریبا به ع وان نقطه صفر معرهی می 1مراسای مان د سوگ سیا، 

اند برا  آغاز تعزیه تونای  .اندپژ،گش یاضر اساس تعزیه فا مبم ی بر ،ادعه عاشوفا می
ش اسی یاهظه .یری ه مرر آننه مساله  تافیخی پیش از ید،ث موضوع اساسی آن دایل شو. 

________________________________________________________ 
چهره   به ع وان مثال اسطوفه سیا،  معمقدا  مر.م .ف مراسم آیی ی مجسم گشمه    ، بسیاف  از با،فگا»  1

گرچه گذشمر از آتش مهر  بر پاکی ا،  ممهم به ناپاکی اه دی شد »که   (26  1391 اع اصر   «معصوم شاگ امه
سرزمیر .شار ایران زمیر  عازم توفان زمیر  پا  .ف گریز نها. ،  سر نهایت از .ست پدف شوفیده ،لی .ف ز. 

، به .ست گرسیوز .ف وشت و یی سر  از تر     ( ، .ف آنجا به .سموف اهراسیام 18  1385 اآژند  «گر.ید
ج به آیی ی یاهت ، مر.م ایران سالر،ز   که با مظلومیت ،  گاراه بو. دمل ا،»  (26  1391 اع اصر   جدا گشت

 ]موسیقایی[ فا    اجرا  یگا ، سر،.گاینویه  سوگ نشسم د  آنها .ف ایر سوگواف دمل ا، فا بزفگ .اشم د ، به 
 صایب  از دول ابوبنر محادبر نرشخی« اترمراسم آیی ی ، تئ»ع اصر  .ف  جابر  (18  1385 آژند ا «کر.ندمی
گا معر،ف است گاست  چ انچه .ف تاام ،الیت نویه مر.مان بخافا فا .ف کشمر سیا، » نویسد می« خ بخافاتافی»

ایر سخر زیا.  از سه گزاف  وان د ،فا گریسمر مغان ه گوی د ، دواالن آنمی ،اند فا سر،. ساهمه ، مطربان آن
اگل » نویسد از دول نرشخی می« ناایش .ف .،فه صفو » یعقوم آژند نیز .ف  ( 26  1391 اع اصر   «سال است

  1385 اآژند  «بخافا فا بر کشمر سیا،  سر،.گا  عجیب است ، مطربان آن سر،.گا فا کیر سیا،  گوی د   
  (24  1363به نقل از نرشخی  19
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 ل عاشوفا یا سوگ سیا،  برگران یوا.ثی مث الروگا  مشمرکی باشد که ک ش تافیخی ،
ما ،  شو.پژ،گش مطر  می پایانی  پرسشی که .ف مریله اندگایی ز.هاساس آنها .ست به اددام

به مثابه « .یدگی .اغ»شو.  ایر است  چرونه می ک د گیر  تحلیلی گدایت می فا به سات نمیجه
هرم آیی ی   «تحول»ی د ، وی هرا« زمانی .ف»ش اهمی .ف ف،ند   فهماف  غیراکمسابی ، ف،ان

 اتعزیه( به هو. گیر.؟  ناایشی
 

 گيرینتيجهو  1بحث اصلی
ی د تحولی پیدایش آییر تعزیه ش اهمی نقطه آغاز هرا انف،« فهماف »به ع وان « گی ه.ید .اغ»

ش اسی مبحثی یابد ، به گایر .لیل .ف علم ف،انهاوره یک انسان با مرگ ا، هاتاه نای» است 
ان اند    معاوال اند،ه ناشی از مرگ نز.ین.یدگی اهمصاص .ا.هفا به پیامدگا  ناشی از .اغ

اع ا  هانوا.ه ، .،سمان هر. از   به ووف معاول ر. گیبر می انسان فا عایقا سراپا  ،جو.
توان د به فایمی ا، فا از یا. ببرند ، شاید نای گا گا یا سالیمی بعد از گذشت ماه .ست فهمه 

  به گایر .لیل است که .ف اکثر جوامع .نیا پس از مرگ یک عزیز مراسای توسم با تشریفا
.یدگی به ،ادعیت عی ی از .ست .ا.ن یا هقدان  .اغ  شو.  پا میهاص ، گهراه بسیاف ووالنی بر

  سوگ یا اند،ه شو. گاسر  برا.ف  یا هواگر او ق می مث  پدف  ما.ف  هرزند  یک هر. محبوم 
گا  مخمل  ایر هقدان است ، مانر است به شنلگان نسبت به  ه.ید ،اک ش گیجانی .اغ

یک ف،یدا.   گریسمر  (289  1384 ااید  ، جاهر   «ظاگر شو. هشم ،    چون گریه 
آید  از آن به ،جو. می   نافایمی یا هاوره  امر  وبیعی است که .ف ،اک ش به تاثر ، ف فهما

شده  ذا به هو.  هو. یک فهماف یا.گیر ل  .گدف،  می آنجا که گریه ب هاصله پس از تولد    
 2دگذافننری ابراز آن تاثیر می.ف چرو گا  هرگ ری   زمی ه شدن ، اجمااعی،لی ف،ند   نیست

 گا نیست «انسان»هقط هاص  .یدگی .ف سوگِ از .ست .ا.ن، عزیزان  اما .اغ  (1389 امعماد  
،یلیام »ش اسی .ف کالج امرینایی اسما. انسان  «بافبافا جی کی ر»ج پژ،گش نمایبر اساس 

سانان گرهمه تا از گربهگا ، جانوف ، بسیاف  ونه.گ د که گ شواگد زیا.  نشان می»  «،مر 
  (J.King, 2013: 63ا «گیرندشان ماتم میگا .ف از .ست .ا.ن عزیزانگا گاان د انسان.لفیر

ییوانا  چرونه » فا .ف کمابی با ع وان هو. مرینایی که نمیجه پژ،گشایر پژ،گشرر آ

________________________________________________________ 
1 . Discusssion  

 غ محسیر معماد  نوشمه  26/6/1389 ف،زنامه گاشهر   ش اسی گریه از مقاله آش ایی ف،ان برگرهمه  2
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ف  مانر است گا  ما .ف عزا.اف، »بر ایر اندیشه است که   کر.هم مشر « ک  دمیسوگواف  
اما ظرهیت انسان برا  اند،ه ، نافایمی عایقا چیز  است که ما با .یرر   م حصر به هر. باشد

 آموزند آنها می باگو  گسم د  ]نیز[ ییوانا »چراکه (  Ibidا «ییوانا  اشمراو .افیم
  (1391 186 ا.،فتیه  «جسمجوگرند ]،[ ک  دکش  می ک  د مشن   فا یل می

علی شدند  هانوا.ه  گاراگان ،  بر هقدان یسیر .اغدافکه یم ا،لیر اهرا.  .اننیک می
 61را.  که از کافزاف عاشواف  یع ی اه ؛ه ق بو.ند 61ر .ف ،ادعه عاشوفا  .افان یاض .،ست

 عاربر سعد   » نوشمه است « ل هوف».ف  «وا،،سابرسید» ق جان به .ف بر.ه بو.ند ه 
 ز.ه ، اند،هفا  آنان ، کو.کان، هاندان پیامبر فا به اساف  کشید ان ،.همر بانوان ،    بازماندگان
گا  کوهه گ رامی که ا فسیدن کاف،ان اسیران به .ف،ازهب به سو  کوهه یرکت .ا.       سوگواف
  1385  وا،،ساسیدبر    «صدا  گریه ، زاف  به آساان برهاست آنان فا .یدند  مر.م   
.ف یال ابراز، فهماف  کام    قه 61.یدگان کافزاف عاشوفا   .اغ اساسا   جاتا بدیر(  221

شو. ، گریه از مرگ عزیز  غاریر می گر انسانی پس ممعافف بو.ند؛ وبیعی ، غیراکمسابی 
که پیش از ا، –علی نیز .ف سوگ هرزند  علی بر یسیر برک د  نقل است که هو. یسیرمی

اسیدبر    «.یدگان هر، بافید بافان اشک از» -.ق هو  کر.ه بوه  61گاان عاشوفا  ، .ف
.یدگی ،  .ف  ع وان ناو. یس .اغتوان بهگرییدن یسیر بر علی فا می  (1385 176 وا،،س 

 سوگ عزیز  تعبیر کر. 
.ف   ا  از مواف..ف پافه  ک دان .ف مودعیت .اغدیدگی تود  نایزماما با پایان ایر .،فه  
.ف  گیر. ،می مرسوم سوگواف  .ف گر یوزه هرگ ری دراف گا دالب آ.ام  فسوم ، ف، 

  آن اشنال گیر. که ینی از جالهگا  جدید  به هو. میشنل گا ،ا  .یرر کیفیتپافه
گا(  اانسان اهمد؟ مرر نه ایر که ماچطوف ایر اتفاق می اما   آییر ناایشی تعزیه است جدید
مرر نه  شویم؟گی می ه.ید مان .چاف ایساس .اغزانمشمرکا .ف سوگ عزی گا ،   هیل ، گا.لفیر

ایده ،جو. یک هرگ ر ییوانی به ووف دابل  گا  صوف  گرهمه اساس پژ،گش ایر است که بر
گا یک شو. .ف میان انسانپس چطوف می(  544  1391 ا.،فتیه  توجهی ،سعت یاهمه است؟

گا اثر  از ایر ع صر ان سایر گونه،لی .ف می  شو. یر میهطر  تبدیل به یک آی وبیعی/ فهماف
چیزگا  پیشرهمه  .ف تولیدِ توانا د  فسدبه نظر می شو.؟اآییر( مشاگده نای هرگ ری پیشرهمه

گا  م حصر به هر. انسان .ف یع ی چیزگایی نظیر آنچه که بافبافا جی کی ر ف،   پیچیده ،
به عباف  .یرر تولید  است   حصر به هر.تریر ظرهیت انسانم تریر ،هاص  سوگواف  نامیده
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       هر.تریر توانا د  انسان نسبت به سایر  غیرما.  پیشرهمه  م حصربه هرگ ر ما.  ،
  «اسمعدا.»  «توانایی»  «نیاز»فسد تولید هرگ ر  ناشی از به نظر می  بیشمر ایر که  گاستگونه
ایر  است  .ف «محیط»اف. با ایر مو   اک ش ممقابل( گاه انسان  ، تعامل «افگانیسم»،  «ذگر»

است  « ایده»توانایی تولید   گا  ذگر انسان، اسمعدا. گاتریر توانصمیان ینی از ها
 هاورا   ف،یاگا  گا گا با ور ایده   .ف سر است گاایدهزندگی با  هصیصه کام  انسانی »

گا  ذگ ی برا  .فو  شییوانا  از بازناای    1گیرندشنل می گا   گا ، با،ف.انسمه هنرکر.ن 
ییوانا     گیاگان ها از یک هرگ ر لغا  ذگ ی .فبافهآن ک  د   جهان اوراف هو. اسمفا.ه می

  دابلیت ترسیم کر.ن ایر موجو.ا  .ف  از اما انسان ع ،ه بر ایر  م د گسم د ، اشیا بهره
لق .نیاگا  مانر، ، ه ا  .ف زمانی که ی وف ندافند  با مرتبط کر.ن آن گا به یندیررذگر

ساز. تا مجذ،م محیط اوراهش ،جو. چ یر اسمعدا.  انسان فا دا.ف می م د است  هیالی بهره
گا  ذگ ی است   گر  ایر بازناا  با ،اسطه  ک دشرایط جدید  فا تصوف  ، ،ضعیت ،شو. 

 مشن   هو. ورایی کر.ه  گا دا.فند اگداف هو. فا برا  .فازمد  تشخیص .ا.ه که انسان
-179  1391 ا.،فتیه     «به ساهمر اشیا بپر.ازند ، آثاف گ ر  فا هلق ک  د فا یل ناای د 

180). 

از یک شخص ،  ناایش یک تفنر ذگ ی از یک مقصو.  یک ایده عباف  است از بیان ،»
به  یا شخص موف. نظر  ،  مسمقل از ی وف آن موضوع یا یک ،ضعیت پیش آمده .ف ذگر 

مسمقل از ی وف   یک کیک لیاویی یا    برج ایفل  .االیی الما بافه.ف .نع وان مثال هنر کر
مخماف  نسبت به .نیا  از یک هو. گا گسم دایر تصوفا  ذگ ی که گاان ایده هو.شان 

جو. گر نوع مسمقل از ، بیر،نی برهوف.افند   ایر اسمعدا. برا  بسیج کر.ن تصوفا  ذگ ی 
با گو  ییوانا  .یرر  را  ش اهت انسان .ف مقایسهیک ،یژگی ب  انریزه یا تحرو هافجی

گا  ناایشنیز مان د انسان از بازگرچه ییوانا  (  186  1391 ا.،فتیه  «آیدبه یسام می
انسان است که توانایی    ایر هقط گونهاما   ک  دهان اوراف هو. اسمفا.ه میذگ ی برا  .فو ج

   (1391 179 ا.،فتیه  هرابازناایش ، تولید ایده .اف.
است که پس از  «ایده» .ف تولید  اسمعدا. هطر  ، ذاتی ذگر انسان ، ایر توانایی  .ف نمیجه

موجب « زمانی .ف».ف یک هرای د  گی( ه.ید ا.اغ ش اهمی وبیعیگا  ف،انبر،ز ا،لیر ،اک ش

________________________________________________________ 
 ش ید انسان هو. هو.گفت  بو. یع ی .ف سایت هو.  1
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زمان .ف یک  محوف  نخسمیر ساهت تعزیه اصط       ایدهپیدایش آییر تعزیه شده است
 مشخص از ایر جهت که نا ایجا. شده است  ص .ف ذگر انسان ایرانینامشخ

محوف باشد هع   س د  که مبیر ،جو. تعزیه اصط   پیش از آن .ف .،فه صفویه ، ال  
 .ف .ست نیست 

گفماان اگل س ت ، مشی گا ، اهشافیه نیز به ،اسطه تسلط نومت اهغان.ف .،فه ی م 
 تعزیه نبو.ه است     مجالی برا  افادهدبال مذگب تشیع  شاه .فسیاسی نا.ف

گا  ایجا. شده .ف .،فه محوف صفو  ، گسست  مع اگاپس از .،فه ف،اج تعزیه ج 
ب هاصله پس از اهشافیه( اس ا. از      ناگهان .ف .،فه زندیه ایع ی .،فه«م»مربو  به ب د 
  (15-13  1357 اهراننلیر  ک  دگا  اصط   محوف ینایت می،جو. تعزیه

یده نخسمیر گیچ س د ممقر ، موف. ،ثودی که مبیر زمان معیر ، مشخص پیدایش ا . 
 محوف باشد .ف .ست نیست  ساهت تعزیه اصط  

ه تسلط گفماان تشیع ، ف،اج فسد ایمااال ایده نخسمیر موف. نظر .ف .،ف به نظر می ه 
 ا  که،فه صفویه سلسلهیع ی .ف . ه باشد گا ، مراسم مع امحوف اگل تشیع تولید شد تعزیه

 اکاتوزیان  «بر ایران ینومت کر.ند      م 1722 -1501ه ق/  1134 -904درن بیش از .، »
 ( ، .ف بیشمر دریب به اتفاق موادع هو. از یامیان ایر مراسم بو.ند 1392 127

ه دانه   ( .ف تعامل با محیط زیست اجمااعیاذگر ساز .ف چ یر ،ضعی .سمراه ایده
 آننه محوف فا بی تعزیه اصط   ناایش( اهراباز   ایده ، ک د ه هعالیتِ وبیعی میشر،ع ب
به   نخسمیر« گی ه.ید .اغ»به عباف  .یرر   ک د.یده شده باشد تولید میا  تا به یال ناونه

.ف تعامل با  توانایی ذگر انسان .ف تولید ایده  ، اکمسابی به ،اسطهمثابه فهماف  وبیعی ، غیر
سپس پس  موجب آغاز تافیخ پیدایش تعزیه شده است ،  زیست اجمااعی انسان ایرانی محیط

محیط زیست  -، تأثر ذگر از گر باف به هعلیت فساندن  ایر ایده  .ف گاان میدان تاثیر
فسد نمیجه اهیر م شأ   به نظر میااصط   محوف( شده است ترتر ، ناایشیپیراسمه اجمااعی  

 1 پیدایش تعزیه باشد

________________________________________________________ 
،  تقلید پذیر  بلنه .ف دالب .یدگاه تاثیر تعزیه یمی اگر نه .ف دالب .یدگاه تحول  .ف چافچوم ایر نمیجه   1

نیان پس اگر ایرا گیر. محیط زندگی دراف می-ک ش ذگر .سموف شاگی گم پدیداف شده باشد  ناگزیر .ف میدان برگم
.ف ،ادع وی  گا  اف،پایی یا .سموف شاگی به صراهت ساهمر تعزیه اهما.ه باش د یاهمر از ناایش از آگاگی

الزم برا  ساهت تعزیه تولید    ایده  ه فخ .ا.همیان ذگر آنها با ع اصر یک محیط تازه تجربه شد ک شی که گمبر
ایر ابدا ،جو.  ا  که پیش ازتعزیه گا از تعزیه ایده ایمااال ا،لیر تصوفگا ، پس از ا،لیر آش ایی  شده است 
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به  ممأثر از محیط زیست اجمااعی  به ،اسطه تولید ایده ، گی  ه.ید تحول یاهمر ایساس .اغ
توان .ف هرگ ر پیر،ان مسیح نیز ی د فا میناونه ایر هرا هاص ایرانیان نیست   یک آییر

ضار نراف  .اسمان موف. نظر  « مسیح باز مصلوم».ف « نینوس کازانمزاکیس» مشاگده کر. 
مریم برا   بر مسیحیان  توسط پیر،ان عیسی« مقدسگفمه » ک د که .فاشافه میبه مراسای 
.اسمانی است که وی آن  فا، ،  .ف ایر کمام  ب مسیح به ،جو. آمده است بازناایی مصای

ا  برا  ایفا  نقش سه  یدان .ف یال انمخام اهرا. شایسمهسف کشیش ف،سما به گاراه فیش
ووف .ف یال گزی ش کسانی که  گایر ژاو ، ژان گسم د ، یع ی پطرس  یواف  بزفگ عیسی 

باید یهو.ا  اسخریووی ، ما.لر گ اگناف فا مجسم ک  د ، نیز هر.  که بمواند مسیح مصلوم 
از تصلیب   گی مسیحیان ه.ید توان گفت ایر ایساس .اغ   می(1388 20 اکازانمزاکیس  شو. 

ن مسیحی ب ا  مراسم موصوف فا ساز  ذگر انسامسیح است که به ،اسطه توان ایده
ف،ایت  میان توصی  پژ،گش یاضر .فبافه مقوله با،فگا ،  .ف سو  .یررمه است  براهراش

شو.؛ گا  دابل تاملی .یده میشان درابتکازانمزاکیس از فهماف مسیحیان .ف ییر اجرا  مراسم
.انید که .ف ف،زگا  میشاا هوم  برا.فان »    نویسد ،  از زبان پدف گر  گوفیس ،.اسمان می

شو. ، چه بسیاف گ اگنافانی که اشک توبه هواگ د فیخت ، گا که نایمقدس چه معجزه
اعمراف هواگ د کر. ، برا  نجا  ف،  هو.  بسیاف  مالنیر ثر،تا د به گ اگان هو.   

 انراف(  21  1388 اکازانمزاکیس  «ا  فا ،د  کلیسا هواگ د کر.   تاکسمان یا مزفعه
 ف، .فبافه مقوله با،فگا ، اعمقا.ا  است  یس .ف یال تنراف توصی  پژ،گش پیشزانمزاککا
 

 منابع
  یق پیام  تهران  جوا. محاد تهرانی  ذگ ی ترجاه  الزيارات كامل .(1392ا دولویه ابر -
   تهران  (پيری ميانسالی، جوانی،)رشد  شناسی روان  (1384ا هرگا. جاهر  ؛ یسر اید  

  57پر.یس

 نظريه كاربردتحقيق،  كاربردی هایروش  (1390ا یسیر جاجرمی  ایاانی  مصطفی یا ازک 

  کیهان  تهران  (.،م جلدا  بنيانی

                                                                                                                             

باف به هعلیت  سپس پس از گر   ،ر با ایر اتفاق پدیداف شده استهافجی نداشمه است  .ف ذگر انساناگا ( .فگی
 تر شده است  تر ، ناایشیمحیط زندگی پیراسمه -ک ش ذگر ایده  .ف گاان میدان برگم یر تصوف/فساندن  ا
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  توليد مراحل و فنون كيفی؛ پژوهش مبانی   (1391ا جولیت کربیر   انسلم اسمرا،س 

  نی  تهران  ابراگیم اهشاف  ترجاه  ایزمينه نظريه

  میعا.  تهران  ایاد پوف  به ترجاه  اولئاريوس آدام سفرنامه  (1363ا آ.ام ا،لئافیوس  

   .وضعيت سياسی تشيع از اضمحالل صفويه تا   (1390ا هاواه پوف پهلوانیسیر؛  ایز

  46،  45  تافیخ اس م  دخان زنكريم

  مجله  .ف تحليل مناسبات كبوتربازها گِرُو و كبوتر بازی،  (1391ا علی آهرتی       

  17شاافه  اسی شانسان

 تهران  هرگ رسمان گ ر   نمايش در دوره صفوی  (1385ا آژند  یعقوم 

 هر.،س  تهران  زدگی غرب .(1386ا ج ل ایاد  آل  

   دطره  تهران .(تعزيه مجلس سه) ايرانی تئاتر  (1383ا هرخ غفاف  ؛ مایل بنما  

  تهران  آيينی شنماي در مصايب قدسی حديث خوانی، تعزيه .(1383ا علی بلوکباشی  

  امیرکبیر

  علای  تهران ث ثی محسر  ترجاه  فرهنگی شناسی انسان  (1390ا هر. پ گ ؛ .انیل بیمس  

  زنان مطالعا  ، ف،ش رران  تهران  ايران در نمايش .(1391ا بهرام بی ایی  

  نیلوهر  تهران  یاید شیرانی  افبام ترجاه  تاورنيه سفرنامه  (1389ا باتیست ژان تا،فنیه  

  تهران  .ا،. یاتای  ترجاه  ايران در نمايش و نيايش تعزيه  (1366ا پیمر چلنو،سنی  

  ا،ل چا   هرگ ری ، علای

  تهران  .ا،. یاتای  ترجاه  ايران در نيايش و آيين تعزيه .(1389ا جی پیمر چلنو،سنی  

  سات

   ز تا پيش از انقالب سوگواری شيعيان از آغا رسانه شيعه؛ .(1385ا محسر یسام مظاگر

  18 ا.یان  شاافه اهباف  اسالمی

 تهران   بر. کیفی .ف تحقیقا  علوم انسانی ؛ فاگش اسی.یری ه ( 1389.ژگاگی  صغر  ا
  63شاافه   16سر    پژ،گشی علوم انسانی –هصل امه علای 

  نی  تهران  كشینخبه شناسیجامعه .(1392ا علی فضادلی  

  6، 5شاافه  هرگ ر مر.م ایران  .ف قاجار به نذورات مردم در دورهنگاهی   ابراگیای فدیه  

  ،عطاف انمشافا   تهران  شناسیانسان مبانی چراغ؛ با گردشهر .(1383ا محاو. االمی ی  ف  

 طافع  تهران  شناسیفرهنگ زمينه .(1390ا و ووووووووووووووووو  

  فهیع ترجاه  و فرهنگ زبان ان،انس حيات، عالم، منشأ( 1386ا [.یرران ،] گوبر  فیوز-

  آگه  تهران  الدیر ج ل هر 
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  اول جلد، مبانی و اصول: اجتماعی علوم در تحقيق هایروش .(1384ا بادر ساف،هانی. 
  چهاف.گم چا   هرگ ری مطالعا  ، انسانی علوم پژ،گشراه  تهران

   یمرام  تهران، (تئاتر و تعزيه درباره) بازی هایپرده .(1379ا ج ل سماف  

 نشرمرکز  تهران  ايران در تئاتر و تعزيه اجتماعی هایزمينه  (1386ا ووووووووووووو  

 اذقی  دم  علی کرمی  ترجاه  لُهوف .(1385ا وا،،س سیدبر  

  پرگام  ترجاه  ايرانی اسالم در معنوی تفکر آفاق :هانری كربن .(1392ا .افیو  شایران 

  ف،ز هرزان  تهران  بادر

  چاپخش  تهران .صفوی تشيع و علوی تشيع .(1392ا علی شریعمی  

  زنديه و افشاريه هایدوره در اجتماعی -سياسی تحوالت تاريخ .(1392ا فضا شعبانی  

  سات  تهران

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

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

   تا آغاز از :خوانی تعزيه و تعزيه در پژوهشی  (1380ا علی بلوکباشی ؛ اهلل ع ایت شهید 

  هرگ ری گا پژ،گش .همر  تهران  تهران در قاجار دوره پايان

  ز،اف  تهران .من زندگانی شرح  (1388ا مسموهی عبداهلل  

  نی  تهران  جامعه و گفتمان .(1380ا یاید ع دانلو  

 یسر عاید  نی  تهران  شناسیجامعه اساسی مفاهيم با آشنايی  (1384ا وووووووووووووو 

  امیرکبیر  تهران  عميد فارسی فرهنگ .(1384ا

   انشراگی جها.  تهران  ايران در نيايش و نمايش بر درآمدی  (1366ا جابر ع اصر.  

  ا گ رگ مرکز  تهران  ايرانی هاینمايش الگوی كهن خوانی؛ شبيه .(1372اووووووووووووو 

   ناایشی

   مول  تهران   مراسم آيينی و تئاتر  (1391اووووووووووووو  

 هرگ ری گا پژ،گش .همر  تهران ايران در تئاتر .(1390ا بهر،ز پوف غریب  

  تهران  مجید نریاان  بیداف ترجاه  جهان سازانتاريخ با مصاحبه  (1356ا ا،فیانا هاالچی  

  جا،یدان انمشافا 

 و  جسمانی، فرهنگی تحوالت به نو نگاهی) شناسیانسان  (1391ا ژان .،فتیه  هرانسوا

  هجسمه  تهران  الدیر هر  ج لفهیع ترجاه .(انسان شناختیروان

  تهران  محسر جا،یدان  ترجاه  ايران به ازبنگال سفر مشاهدات  (1357ا ،یلیام هراننلیر  

  یتافیخ تحقیقا  ایرانی مرکزایران   گ ر ، هرگ ر ب یا.
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 پژ،گشی ، آموزشی سسهمو  دم  عاشورا عزاداری و ايرانيان  (1388ا اصغر ابر   هر،غی 

  های ی امام

  نی  تهران  شناسیانسان هاینظريه و انديشه تاريخ .(1390ا ناصر هنوگی  

  نی  تهران  گا.  جلیلی  ترجاه  كيفی تحقيق بر درآمدی  (1391ا ا،،ه هلیک  

  مرکز  تهران  معاصر دوره تا باستان دوره ايرانيان  (1392ا گاایون کاتوزیان  

  ث ثی  محسر ترجاه  فرهنگی هایتفاوت كشفشناسی؛ انسان  (1386ا ک را.هلیپ کماو  

  علای  تهران

  ور  نو  تهران   تحول گفتمان سياسی شيعه در ايران  (1379ا جایله کدیوف 

   ،پایداف شیهر،کمام  تهران  گریشيعی  (1336ا ایاد کسر  

  سا،االن  تهران  عمومی شناسیروان .(1381ا یازه گ جی  

 نشر  تهران  یحیی سیدمحاد   ترجاه  هيجان و انگيزش .(1392ا جان فیو  مافشال 

  ،یرایش

  تقاء  ترجاه  فرهنگی و اجتماعی شناسیانسان .(1389ا پیمر جاست ؛ جان ماناگر 

  ماگی  تهران  ایادفضا

  نو نشر هرگ ر  تهران  ايران موسيقی تاريخ .(1388ا یسر مشحون  

 جوامع در نگاریمردم) فرهنگی پژوهش  (1390ا جیاز اسپر.لی ؛ .یوید کوف.   مک 

  هرگ ری مطالعا  ، انسانی علوم پژ،گشراه  تهران  بیوو محاد   ترجاه .(پيچيده

  کاتو  تهران پر،یز  فجبی ترجاه  نيبور سفرنامه .(1354ا کافسمر نیبوف  

  گلشر  تهران   مصلوب مسيح باز .(1388ا کازانمزاکیس نینوس 

 مرکز  تهران  ملی نهضت و دموكراسی استبداد، .(1380اعلی محاد کاتوزیان  گاایون   

  شیراز نوید  شیراز  ايران در تعزيه .(1380ا صا.ق گاایونی  

 Barbara J.king (2013). When Animals Mourn.  

 ScientificAmerican.com. 
 http://www.noormags.com 

 http://www.ensani.ir 

 http://fa.wikipedia.org 
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 1تصوير شماره 

 
 2صوير شماره ت

 

پوشی، اهسر  گا ، الروگا  فزم جامه وان تعزیه با شیوهه پوشی شها.  سانی آ.ام لباس وضیح  اشاعه ، گمت

  تعزیه ی ر  ابوالف ل 29/8/1391 آرشيو شخصی نگارنده   از 1تصویر شاافه پو  .،فان اهشافیان ا زفه

 تهران  چاپخانه ،زاف  هرگ ر ، گ ر (   1350  راهنمای رژه كتاب  از  2ف،.گر  تصویر شاافه 
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 3تصوير شماره 

 
 4اره تصوير شم

پوشی،  گا ، الروگا  فزم جامه با  شیوه هوان تعزیه پوشی مخال  سانی تقریبی آ.ام لباس توضیح  اشاعه ، گم

تعزیه  29/8/1391 آرشيو شخصی نگارندهاز   3.،فان صفویان اتصویر شاافه  –.فهش ذ،الفقاف  -.فهش .اف 

تهران  چاپخانه ،زاف  هرگ ر ،   1350  راهنمای رژه كتاب  از 4ی ر  ابوالف ل  ف،.گر  تصویر شاافه 

 گ ر(
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