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Abstract 

Ta’zie, in the word, means mourning and to hold mourning ceremony for 

remembrance of deaths and in term refers to a kind of ritual show based on Karbala 

event and the martyrdom of Emams and other religious events and historical, 

mythologic and slangy tales and stories (Mazandaran; 1389: 101). Some researchers 

seek the routes of Ta’zie in pre-Islam Irainian religions, like Masaeb e Mitra, Soug e 

Siavash and Yadegare Zariran (refer to: Yar e Shater, 1384: 127-129) and some in 

mythological religion of Mesotopomia, Anatolia and Egypt (refer to:the same:130-

135). The first signs of today's Ta’zie may be found in fourth and fifth century AH. 

From Safavieh, performance of Ta’zie becomes in a current way (Aslani, 1384:20). 

Ta’zie is a kind of dramatic literature in Iran which belongs to narrative form of folk 

literature (Gobino, 1369: 169) and so with regards to dramatic form of Ta’zie and its 

executive restrictions it seems that linear narration method is the most popular and 

sensible way to perform Ta’zie; but «in some versions of Ta’zie, there are some 

gooshe that are beyond original Ta’zie and to somehow show other events» 

(Mirshekar, 1388: 190) where happens in somewhere else. This «somewhere else» is 

often Karbala. So this out of main drama scenes that predicted for connecting the 

theme of Ta’zie to martyrdom of Imam Hossein is called «goriz to Karbala desert», 

Gooshe or Ta’zie (Fathalibeigi, 1370:231). This secondary Tazie can be known as an 

equivalent of metadrama in drama. «Metadrama is a drama in drama ... it can shift 

the audience from one drama to the other and to the deeper space» (Mirshekar, 1388: 

89). Some researchers believe that this disrupting in narrative discourse in Tazie is 

exclusive, without introduction (short) and sudden; but according to article writers, 

shifting of scene method and creating goriz (breakout) metadrama lie in innovative 

using of association trick. Association in word means to call one another (Dad, 

1383:123) and in psychology means mental solidarity between two or several 

imagination or feeling or memory that the presence of one causes stimulating the 

another (Pashaie, 1369:257). Association rules can be summarized in resemblance, 

contiguity, contrast (Pournamdarian et.al, 1388:2) and the causation ( Pour Afkari; 

1373: 123) . These narrations usually happens in religous non-Ashoraie 

ShabihKhani, it is not clear that from when the goriz become popular in Shabihkhani 

(Ashourpour, 1389: 334); but the general style of goriz is almost similar in all Tazies. 
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This means that in every proper situation that there are both neccessary tools for 

association and the narrative process prepares audience's mind for narration, the poet 

associates the whole or a part of the scene of Karbala for player and following it the 

audiences using an internal or external factor. Association factor will be the elements 

of drama, if it is external; but it should be noted that verbal narratives have an 

important role in scenery of Ta’zie; because the scene space is more presented by 

player's description; The external factors of association in extensive or compound 

form (singular or structural). Sometimes the association occurs for a Shabihe in 

mental form .This association occurs just in context and in dialog or soliloquy forms. 

In addition to all these facilities, in Ta’zie sometimes players perform the associated 

events for audience. Sometimes they narrate it through expression. But these 

methods are exemplary of metadrama in Ta’zie; but with expressive and dramatic 

methods, respectively. 

 In different Ta’zie the poet first tries to find a similarity point in terms of subject, 

character and scene and then uses the same similarity and to conduct the scene to 

Karbala and Imam Hossein’s martyrdom using association trick. Diffrent kinds of 

association are used in Ta’zie. Following species can be enumerated for association: 

1- single associations (Ta’zie of Imam Reza’s martyrdom: water; Ta’zie of Imam 

Zein Ol Abedin martyrdom: butcher, Ta’zie of Holy Masoumeh’s death:water). 2- 

Compound association (Ta’zie of Imam Reza’s martyrdom: relation of sister-brother 

kinship; Ta’zie of Esmaiel’s sacrificing; Ta’zie of Hamze’s martyrdom: the lifeless 

body of no-shade martyr in sunshine; Ta’zie of Omarebn Abd Vad: sending of Imam 

Ali to the battlefield by prophet and …); 3- Association with abstract association 

factor (Ta’zie of Imam Reza’s martyrdom: death in roam; Ta’zie of Abdolah ebn 

AbdolMotaleb: death in roam); 4- Association with lexical factor (Ta’zie of Imam 

Reza’s martyrdom: Hossein’s name; Ta’zie of throwing of Yousof in pit: Hossein’s 

name; Ta’zie of curse of parents); 5- Association based on proximity rule (Ta’zie of 

Imam Reza’s martyrdom: water); 6- Association based on resemblance rule (Ta’zie 

of Esmaiel’s sacrificing, Ta’zie of throwing of Yousof in pit ; Ta’zie of Habil and 

Qabil ; Ta’zie of Mousa and Feron; Ta’zie of Emam Mousa Kazem’s martyrdom); 7- 

Association based on contrast rule (Ta’zie of Amrobn Qazve Ahad; Ta’zie of the 

birth of holy Mousa; Ta’zie of Safein and Lailatol Harir war); 8- Association with 

mental factor (Ta’zie of Emam Reza’s martyrdom: salutation to Emam Hossein’s 

holy shrine when martyrdom; Ta’zie of throwing of Yousof in pit; Ta’zie of Emam 

Ja’efar Sadeq’s martyrdom). 
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 نمایشی برای متادرامِ گریز در تعزیه -تداعی؛ ترفندی روایی

 

 مفید شاطری و حامد نوروزی

 

 چکيده

اجارا   و شااات  اماماا    عاشاورا  یژه فجاایع و بهمذهبی،  - قایع تاریخیو است که با هدف روایت نمایش آیینیای  تعزیه گونه

یی فرعای للا    هاا  پارته های غیرعاشاورایی، شااعر    تر اغلب تعزیه شوت. اهمیت حاتثة عاشورا تر تعزیه تا حدی است که می

ی فرعی، گریز )گریاز باه رایرای کاربال      ها پرتههایی از حواتث کربال را نیز روایت کند. به این  کند تا از طری  آ  بخش یم

ین شاعر باید به نیاوی آنااا را   اند؛ بنابرا گرتانی  همراه شوت. گریزها همواره با الالل تر روایت لطی تاستا  )روایت گفته می

تر تعزیة ارلی جای تهد. تر این مقاله، شیوة گنجاند  گریزها تر تعزیة ارلی بررسی شده است. به عقیدة نگارنادگا ، گریاز   

شوت که نتیجة یاتآوری یک رور  یا مفاوم ذهنی اسات. بارای    نمایشیِ تداعی انجام می -از تعزیة ارلی بر پایة ترفند روایی

ی مرتبط با تداعی استفاته شد و انواع، قواعد و عوامل تداعی تر گریزها بررسی شاد. از  شناس روا این فرایند از مفاهیم  بررسی

 شدند.  یمتقسروت، گریزها به تو نوع بیانی و نمایشی  سوی تیگر، با توجه به اینکه گریز نوعی متاترام به شمار می

 متاترام : تعزیه، گریز، تداعی، روایت،ها يدواژهکل

 

 . مقدمه1

تعزیه تر لغت به معنی سوگواری و برپا تاشتن مراسم عزاتاری به یاتبوت ترگذشتگا  است و تر اراطال  باه ناوعی نماایش     

های تاریخی و اساطیری و عامیانه اطاال    ها و تاستا  آیینی بر اساس واقعة کربال و شاات  اماما  و وقایع تیگر مذهبی و قصه

. برلای از پژوهشاگرا    شاده اسات    . روشن نیست تعزیه تقیقاً از چه زمانی تر ایرا  اجرا می101: 1389ی، شوت )مازندران می

تانناد )ر...   های ایرانی پیش از اسالم، مانند مصائب میترا، ساو  سایاوو و یاتگاار زریارا  مای      های تعزیه را تر آیین ریشه

جویناد   الناارین و آنااطولی و مصار مای     های اساطیری بین تر آیین . برلی نیز سرچشمة تعزیه را 129 -127: 1384یارشاطر، 

 .های چاارم و پنجم قمری یافات  قر »را بتوا  تر تعزیه  رور  امروزین های شاید اولین نشانه ؛ اما 135 -130)ر...: هما : 

 کناونی عزیاه باه راور     کرتند؛ اما از تورة رافویه اجارای ت   تر آ  زما  رویداتهای کربال را به رور  رامت بازسازی می

تعزیه تأثیر فراوانی از نقالی نیز پذیرفته است و برلی از پژوهشگرا  کلّیات تعزیاه را برآماده از      .20: 1384)ارالنی، « ترآمد
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 پژوهشی  -فنو  اتبی )علمی

  34-17ص، 1398باار   26 )پیاپی 1 ، شمارهتهمیازسال 



 1398باار   26، )پیاپی 1تهم، شماره یاز سال ،فنو  اتبی  /   18

شمارت که برلای از آنااا عباار  اسات از:      های فراوانی میا  تعزیه و نقالی برمی   شباهت69: 1381تانند؛ شیر ژیا  ) نقالی می

. گفتنای اسات   البکاا   معاین ر عنصر روایتگرى، ساابک بازى غلوآمیز، بیاااا  آوازى و پرطمطارا  و عصااى تسااات     تکیه ب

هایی از اجرای این نوع از نمایش تر کشورها و نواحی تیگر مانند هند، جزایر تریای کارئیب و انادونزی نیاز موجاوت     گزارو

ترتیاد   اما بای  .اند کانی از قبیل شعر، موسیقی، نمات و جز آ  برشمرتهبرای تعزیه ار  .511: 1382همایونی و تیگرا ، ←است )

باه شایوة   تااریخی،  -است؛ زیرا تر تعزیه همواره رویداتی ماذهبی  «روایت»نمایش،  از ای گونه، ترین ارکا  تعزیه یکی از مام

 شوت.   می ی اجراروای

-1: 1392آقاایی میبادی،   ←ری پیشناات شده اسات ) ارائه و برای بررسی آ  راهکارهای بسیای از روایت، تعاریف متعدت

ای از رلاداتها کاه از ن ار منطقای و      مجموعاه »تعریف و بررسای کارت:    گونه ینشاید بتوا  تر عبارتی کوتاه روایت را ا.  19

انی و ترتیاب   . چینش زما 22: 1383)توال ، « گذرانند آورند یا از سر می شمارانه به هم ربط تارند و بازیگرا  آناا پدید می گاه

ها لزوماً تر چاارچوب یا طی تورة  ترین عنارر روایا  است. آسابرگر معتقد است که روایت قرارگرفتن رویداتها یکی از مام

انجاماد؛   اند؛ یعنی رویدات الف باه ب مای   ها از ن ر سالتار لطی ها و حکایت ها، رما  گیرند. بسیاری از قصه زمانی رور  می

 . به عبار  تیگر تر ساالتار روایای هماواره تاوالی     19: 1380همین ترتیب تا انتاای تاستا  )آسابرگر، رویدات ب به پ و به 

ضارور  تارت   یافتاه  و ساازما   شاده  یازی ر ای لاط سایر تاساتانی برناماه     شدة رویداتها و تدریج تاریخی و گوناه  ترتیب تاته

(Fowler, 1991: 158  . 

اتبیاا  نمایشای تر ایارا      یهاا  ای تارت. تعزیه یکی از گوناه  و کان کاربرت گسترتههای روایی عامیانه  این ویژگی تر گونه

با توجه به نمایشی بوت  تعزیاه و  و به همین تلیل و   169: 1369های روایی اتبیا  عامه تعل  تارت )گوبینو،  است که به گونه

ترین راه بارای اجارای تعزیاه اسات؛ اماا تر       ولترین و معق رسد شیوة روایت لطی، رایج های اجرایی آ  به ن ر می میدوتیت

های تاستا  تیگرگو  و مکا  و زما  تاستا  باه جاای تیگاری منتقال      لورت، شخصیت ها روایت لطی بر هم می برلی تعزیه

 ةیا وجاوت تارت کاه از تعز   ییها گوشه تعزیه یها تر نسخه. »شوت ینامیده م 1، روایتگرتانیشناسی یتتر رواشوت. این رویدات  می

. ایان  تهاد  ی  که تر جاای تیگاری روی ما   90: 1388)میرشکار، « تهند یو به شکلی، اتفا  تیگری را نشا  ماند  ارلی لارج

که برای پیوند موضاوع تعزیاه باا شااات  اماام حساین       لارج از نمایش ارلی  یها کربالست. این رینه بیشتر، «جایِ تیگر»

. ایان   231: 1370شاوت )فتیعلای بیگای،     یفرعای نامیاده ما    ةوشه یاا تعزیا  ، گ«گریز به ریرای کربال»شده است،  بینی یشپ

اسات   هاایی  یتتوسط شخص شده یمتاترام یک اجرای طراح. »تر نمایشنامه تانست 2متاترامتوا  معاتل  میفرعی را  های یهتعز

. متاترام ایان تواناایی را باه    که لوتشا  واقعاً تر حال اجرای نمایشنامه هستند. به عبار  تیگر یک نمایش تر نمایش است ..

 . 89)هما : « انتقال تهد تر ی که مخاطبا  را از یک نمایشنامه به نمایشنامة تیگر و فضایی عم تهد یم نویس یشنامهنما

: 1370فتیعلای بیگای )   شده روشن نیست که شیوة هنری انتقال از یک تعزیه به تعزیة تیگر چیست. های انجام تر پژوهش

تاناد؛ اماا    هاا مای   شه با تعزیة ارلی را از طر  مختلفی مانند روال تاستا ، همخوانی با موضاوع و شخصایت    ارتباط گو231

چناین  نیاز   برلای از پژوهشاگرا    تواند گریز یا گوشاه را شاکل تهاد.    روشن نکرته است چگونه روال تاستا  یا موضوع می

نویساد:     مای 334: 1389اند؛ برای مثال عاشورپور ) ن ر گرفتهو ناگاانی تر  مقدمه یالاللی تر گفتما  روایی را امری تفعی، ب

تهناد و   گاه مضمونی قرآنی یا روایتی تاریخی را موضوع ارلی و آغازین نسخة سروته لویش قارار مای   ...سرایندگا  تعزیه »

. «پارتازت  آ  مای تر پایا  موضوع بدو  رعایت وحد  زما  و شکستن آ  یکباره به ورف واقعة کربال و به تیگر موضوعا  

 گوناه  یان شناسی نیسات و اگار ا   وجه یکباره و برلالف قواعد هنری نمایش و روایت ها به هیچ ها و تاستا  اما ارتباط این پرته

                                                 
1
 . digression 

2
 . meta drama 
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سرایندة تعزیه و ذو  ناساالم وی تارت.   یتست باشد، ارتباط تات  تو پرتة مختلف بدو  هیچ مقدمه و ترفند هنری، نشا  از لام

هاا و للا     شناسی، شیوة ارتباط و انتقال رینه های روایت بررسی گریزها و استفاته از یافته این است که باله مقا هدف تر این

ها و لل  متاترام گریز که همراه الاالل   شیوة انتقال رینه ،به ن ر نگارندگا  مقاله را تریابیم.لوانی  متاترام گریز تر هنر شبیه

مفااهیم ن اری مارتبط     نخسات نافته است. برای این امر  1«تداعی»اتة لالقانه از ترفند ، تر استفاستتر گفتما  روایی تعزیه 

 های گریز به ریرای کربال بررسی لواهد شد. سپس نمونه ،شوت گرتانی  توضیح تاته می )تداعی و روایت

 . پيشينة پژوهش1. 1

تانشاگاه انقاالب    ةنشری ةشمار 4تناا تر  ؛تتاکنو  تربارة گریز تر تعزیه و بررسی علمی آ  هیچ پژوهشی انجام نشده اس

هاای تیگار،    به روایت بسیار مختصر چند گریز تر تعزیه پرتالته است )گریز به ریرای کاربال تر تعزیاه   1363از مار تا تی 

ای را به گزارو برلی از گریزها التصاص تاته    نیز تر کتاب لوت چندرفیه333: 1389عاشورپور ) الف، ب، ج، ت . 1363

تداعی تر روایات تیقیقااتی    تربارة  به وجوت گریز تر تعزیه و شباهت آ  به متاترام اشاره کرته است. 1388است. میرشکار )

روایت قصاه  »  تربارة 1383توکلی ) ؛«تاستا  جریا  سیال ذهن»  تربارة 1388انجام شده است، ازجمله میموتی و تیگرا  )

  52: 1389و )جوکاار و جاابری،    «تربارة تاداعی و تکارار تر آثاار ن اامی    »  363: 1392)امیرمشادی و طاهری،  ؛«تر مثنوی

 .«تداعی تر آثار حافظ، لاقانی و مولوی»تربارة 

 

 ر. تداعی، تجربه و تصو2ّ

به معنای همبساتگی ذهنای باین تو یاا چناد        یشناس   و تر روا 123: 1383تر لغت به معنی یکدیگر را لواند  است )تات،  2تداعی

3ارساطو، هاابز   . 257: 1369که حضور یکی موجب تیریک آ  تیگری شاوت )پاشاایی،    یا گونه یا حس یا لاطره به رتصوّ
 (1588-

  8یای گرا ی  )واضع مکتب تداع1757-1707) 7 ، هارتلی1776-1711) 6 ، هیوم1753-1685) 5 ، برکلی1704-1632) 4ال.  ،1679

و  1382 . فرویاد ) Boring,1950: 202-203کارت )  یریا گ یرا تر آثارشاا  پا  بیث تاداعی   توا  یازجمله فیلسوفانی هستند که م

تداعی توجه زیاتی به تجرباه و تاأثیر آ    ة حامیا  ن ری»بسیار گسترو تاتند.  یکاو   نیز این مفاوم را تر روا 1379  و یونگ )1392

. تاریام و معااتل   د که ما تر غیااب شای  میارّ   ذهنی هستن ة . تصوّرا ، تجرب52: 1348)آراسته، « را  تاشتندگیری تصوّ تر شکل

کناد. تصاور    یاا تخیّال مای    آورت یمانند سرلی، سبزی، رنج و شاتی که شخص به یات ما  ؛است« تصویر ذهنی»امروزی این ارطال  

را  سااته باا   . تر مرحلة بعاد، تصاوّ  شوت یذهنی بسیط، میصول یک حس است و حس نیز تر اثر تجربة یک عامل لارجی ایجات م

  .  Schultz ,2015: 29و  99-98: 1389)فروغی،  تهند یب را شکل مرا  مرکّو تصوّ لورند یهم پیوند م

 . عوامل و قواعد تداعی1. 2

را ، کاار ماام تیگاری نیاز     روزمره عالوه بر افزوت  به این تصاوّ  یها را  تر ذهن انسا ، تجربهتصوّ یریگ پس از شکل

؛ شاوت  یواسطة عامل لارجی انجاام نما   تداعی لزوماً بهرا  مشابه قبلی است. البته ی تصوّو آ  تداعی و فرالوان تهند یانجام م

افتیم که مرباوط باه آ  شای      ای می ذهنی نیز باشد. برای مثال وقتی با تید  یک شی  به یات لاطره تواند یبلکه عامل تداعی م

ا یاتآوری لاطرا  یا فکر کرت  به مورتی لاص باه  بوته است، تداعی توسط عامل لارجی انجام شده است؛ اما هنگامی که ب

                                                 
1
 . association 

2
 . association 

3
 . Hobbes 

4
 . Locke 

5
 . Berkeley 

6
 . Hume 

7
 . Hartley 

8
 . associationism 
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  .131: 1388افتیم، عامل تداعی تاللی است )میموتی و تیگرا ،  یات لاطرا  و موارت مشابه می

هایی که تأثیرشا  بر ذهن تقیقاً تر یک زما  یا تر لی ا  متوالی نزتیاک باه هام شاکل گرفتاه       احساس»هارتلی به گفتة 

به رور  همزما  یا متاوالی بارای ذهان حارال      ...و  a  ،b ،c های کنند؛ برای مثال اگر احساس عی مییکدیگر را تدا ،باشند

آورناد کاه هریاک از     چنا  قدرتی به تست مای  ...و  A ،B ،Cرا  تصوّ یعنیها،  را  مربوط به آ  احساسشده باشند، تصوّ

و غیاره را   A ،B ،Cد، قاتر لواهند بوت ساایر تصاوّرا    هنگامی که به تناایی مجدتاً احساس شون ...و  a ،b ،cهای  احساس

شوت که لوت  گاهی نیز بازنمایی جرئی از یک سالتار موجب بازنمایی سالتاری می . Klein, 1970: 628« )نیز تداعی کنند

ابه را تاداعی  کل یک سالتار مش ها یاز تداع یا تر شبکه گاهی نیز کل یک سالتار . 42: 1380بخشی از آ  بوته است )کات ، 

  .59: 1389اند )جوکار و جابری،  برلی تداعی را به واژگانی و موضوعی تقسیم کرتهبه همین تلیل است که . کند یم

باشد، رابطه بین الاف و ب  « ب»کنندة  برای فرت تداعی« الف» ارسطو تر پاسخ این سؤال که اگر ت.تداعی تابع قواعدی اس

  و بادین  63: 1348هی مشابات، گاهی تضاات و زماانی هام مجااور  اسات )ووتورث،      چیست؟ گفته بوت که این ارتباط گا

تارین قاانو  تاداعی را     به قوانین تداعی اشاره کرته است. برکلی، هیوم، هارتلی و جیمز میال اساسای   بار نیترتیب او برای اول

هم یا تر پی هم تر ذهان عاارش شاوند     هرگاه تو امر با . طب  این قاعده 136: 1392)شکرکن و تیگرا ،  تانند یمجاور  م

تاداعی را باه معنای ارتبااط       نیاز  406: 1379یوناگ ) شاوت.   بعدها بازگشت یکی از آناا تر نفس سبب بازگشت تیگری مای 

تاند. یاکوبسن تیت تأثیر سوساور تاداعی را مبتنای بار تشاابه و       تصورا ، اتراکا  و ... طب  تشابه، تضات و استقالل علی می

و یاکوبسان،   14: 1383های استعاری و مجازی تر زبا  است )وحیادیا  کامیاار،    این تو عامل، قطب ةتاند. نتیج مجاور  می

  و رابطة علت 2: 1388)پورنامداریا  و تیگرا ،  3، تضات2، مجاور 1تداعی را تر شباهتقوانین  توا  یبنابراین م ؛ 97: 1380

   لالره کرت.123: 1373)پورافکاری،  4و معلولی

 

 . تداعی و روایتگردانی؛ اخالل در سير خطی روایت 3

تر جریا  مستقیم تفکر و سایر   امکا  تارتتداعی با توجه به کارکرت لوت که فرالوانی تصویر ذهنی تیگر تر زما  حال است، 

ترتیاد میصاول تفکار     شمارانه، بی ای از رلداتهای مرتبط منطقی و گاه مجموعهمثابه  لطی آ  الالل ایجات کند. روایت نیز به

گرتانی  مقصوت از روایتگرتانی شوت.  های لطی، الالل ایجات کند و سبب روایت تر روایت ممکن استاست. بنابراین تداعی 

گیرت کاه   تغییر موضوع روایت است و تغییر موضوع روایت لزوماً از تغییر گفتما  بنیاتِ رینه )موقعیت مکانی تاستا   مایه می

گرتانای اراوالً از نوساا      های تاستا   همراه است؛ به تیگر ساخن روایات   جایگزینی عوامل رینه )شخصیتلوت معموالً با 

ها تر روایت مدر  بارای   ترین شیوه  . یکی از معمول81: 1391آید )پیرلوجه،  روایت میا  لطوط تاستانی موازی به تست می

کاربرت گساترته تارت؛   6و روایت سوررئال 5ال ذهنوایت جریا  سیّروایتگرتانی، استفاته از تداعی است؛ برای مثال تداعی تر ر

هاای سانتی بسایار تشاوار      گرتانای تر روایات   های عامیانه و سنتی نقش چندانی ندارت؛ زیرا اروالً روایت اما تداعی تر روایت

اند که مقصوت از آ  وحد  نمای گانة ارسطو ترباب تراژتی بازمی سه های گریز بوت که لوت را تر وحد  ناممکنیاست. همین 

البته تر اتبیا  کان و عامیانه نیز استثناهایی وجوت تارت؛ برای  . 516: 1383موضوع، وحد  زما  و وحد  مکا  است )تات، 

که مبتنی بر چنادآوایی   مثنوی معنوی  و 82: 1390پور،  که مبتنی بر گسست )ر... ماندس هزار و یک شبمثال شیوة روایت 

تاوا  گفات اغلاب       باا شایوة مرساوم تفااو  تارت؛ اماا مای      59: 1391تاوکلی،   تاستا  تر تاستا  است )ر... سازی و ترونه

                                                 
1
 . resemblance 

2
 . contiguity 

3
 . contrast 

4
 . causation 

5
 . stream of consciousness 

6
 . surreal 



 21/   نمایشی برای متاترامِ گریز تر تعزیه   -تداعی؛ ترفندی روایی
 

  . 24: 1371 )الو ، بعدی اند ردایی و تک های عامیانه تک روایت

 

 . گریز به صحرای کربال از طریق تداعی  4

شاوت. ایان    ز به ریرای کربال  از تداعی استفاته مای گرتانی )گری برلالف بسیاری از انواع روایت سنتی تر تعزیه برای روایت

هاای تعزیاه ر...    بنادی  تهد )برای آگاهی از انواع تقسیم تینی رخ می 1های غیرعاشورایی لوانی ها معموالً تر شبیه روایتگرتانی

گریاز تر    . روشان نیسات کاه   8: 1363و عناراری،   55: 1386و هماایونی،   66: 1390و امین،  170-159: 1389عاشورپور، 

ها یکساا  اسات.     ؛ اما شیوة کلی گریز تقریباً تر همة تعزیه334: 1389)عاشورپور،  ای رایج شده است از چه توره لوانی یهشب

وجوت تارت و هم روندِ روایات، ذهانِ مخاطاب را بارای      بدین معنی که تر موقعیتی مناسب که هم ابزارهای الزم برای تداعی

ترونی یا بیرونی، تمام یا بخشی از راینة کاربال را بارای     کنندة یشاعر با استفاته از یک عامل تداعروایتگرتانی آماته سالته، 

 کند. لوا  و تر پی آ  مخاطبا  تداعی می شبیه

بسیاری از عنارار هنار    است، نوعی نمایش یا تئاتر کهلوانی  شبیه زیراعامل تداعی، اگر بیرونی باشد، از عنارر نمایش است؛ 

 . باه  187 -176: 1387و یگاناه،   194 -187: 1389تارت )برای ن رهای مخالف و مواف  تر این زمینه ر..: عاشورپور، نمایش را 

آرایای و   . راینه 4پارتازی و لبااس؛    . چااره 3. باازیگر؛  2. ماتن )نمایشانامه ؛   1اناد از:   ی عنارر هنر نماایش عباار   رور  کلّ

لاوانی    . از ساوی تیگار شابیه   22: 1368کنندگی )ناظرزاته کرمانی،  . تایه8اشالانه؛ . تم7. تماشاگر؛ 6. کارگرتانی؛ 5نورپرتازی؛ 

تواند به کار روایتگرتانای از طریا      . از این میا  آنچه می157: 1382عنارری افزو  بر تئاتر نیز تارت؛ ازجمله موسیقی )شایدی، 

ازیگر )چاره بازیگرا ، فیزیک و پوشش آناا و ...  و لوازم راینه  ها و ... ، ب گویی تداعی بیاید متن )شامل گفتگوها، رویداتها، تک

 پرتازی تعزیه تارند؛ زیارا  باید توجه تاشت روایا  زبانی نقش بسیار مامی تر رینهپرتازی و ...  هستند.  )شامل ابزارها و رینه

اساتا   و تروت  به شمار ماى  صرى میمتیکحتى تیالو  نیز که عن شوت؛ مىارائه  لوانا  شبیه بیشتر از طری  توریفا  ی رینهفضا

گویى یا بیا  اندیشاه باا    و بیشتر به نوعى متن لوانى، تک تر تعزیه جنبة نمایشى ندارت گاهی برت، مى «اى شد  رینه»به سوى  را

هاای   نمایی بیشتر از لاوازم و پوشاش     و گاهی نیز با هدف واقع54: 1384)ویرث،  است شبیهبلند و بدو  مخاطبى لاص  رداى

کارته   لاوا  از لبااس حیواناا  اساتفاته مای      تعزیه« شیر و فضه»ها مانند  تر برلی از تعزیهشوت. برای مثال  غیرمعمول استفاته می

  .76: 1384شد )شایدی،  ها استفاته می گونه تعزیه است. حتی گاهی نیز از شیر زنده تر این

منفرت یا سالتاری  سبب تاداعی شاوند. گااهی نیاز تاداعی باه       ب )تواند به رور  بسیط یا مرکّ عوامل بیرونی تداعی می

یاباد. قاوانین    گویی بروز می تداعی تناا تر متن و به رور  تیالو  یا تک گونه ینتهد. ا رور  ذهنی برای یک شبیه رخ می

لواناا  رویادات    هتواند شامل شباهت، مجاور  و تضات باشد. عالوه بر همة این امکانا ، تر تعزیاه گااهی شابی    تداعی نیز می

هاا مصادا     کنند. هر توی ایان شایوه   گاهی نیز آ  را ررفاً از طری  بیا  روایت می ؛کنند را برای مخاطب اجرا می شده یتداع

، هاای غیرعاشاورایی   تعزیهموجوت تر . تر اتامة مقاله گریزهای و بیانی با تو شیوة نمایشی به ترتیب متاترام تر تعزیه است؛ اما

 ای مختلف مانند عامل تداعی، قاعدة تداعی، منفرت یا سالتاری بوت  تداعی و تر تو بخش متاترام بیانی و نمایشای ه از تیدگاه

 شوت. یبررسی م

 . متادرام بيانی1. 4

 شهادت امام رضا ةتعزی

 شوت.   تر این تعزیه گریزهای متعدتی به کربال مشاهده می

                                                 
1
هایی مانند عروسی قریش و ملکه سبا جنبة مزا  و شاتی  اگرچه نمایشنامه»های عاشورایی کم هستند:  های غیرعاشورایی نسبت به تعزیه تعزیه.  

موضوع تعزیه، فاجعة ترین  آور است و به همین تلیل به تعزیه معروف شده است و چو  عمده اند، تقریباً نوت و نه تررد مجالس، غمبار و حز  تاشته

   .59: 1390)امین، « های شیعی التصاص تارت شاات  امام حسین تر کربالست، تعزیه بیشتر به فرهنگ
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 تهد: کند. باغبا  پاسخ می ز او طلب انگور میبیند و ا . تر راه لراسا ، امام باغبانی را می1

 گماااا  مااان عناااب تر لاااواب تیااادی  

 

 چاااو باااوتی تشااانه، لاااوابِ آب تیااادی 

  334 /2 :1389)رالیی رات،                  

 لواند:   شوت. تر اینجا جبرئیل می کند و باغ پر از انگور می فصل انگور گذشته است. امام به ترگاه لداوند تعا می زیرا

 یاااااتم آمااااد ای اهاااال عاااازا    باااااز

 نسااااب یاناااادر ایاااان واتی شااااه عااااال

 کاااارا  لطااااف باااای  لااااال  عااااالم ز 

 

 از حساااااااین و واقعاااااااا  کاااااااربال 

 ماارغ روحااش کاارته لااواهش باار عنااب   

 ساااااابز گرتانیااااااد کاااااال بوسااااااتا 

 )همانجا                                           

برئیل تر مقام مقایسة ایان تو رویادات اسات: اماام     تر این رینه عامل تداعی تشنگی و قاعدة تداعی تضات است. گویی ج

پس چارا تر   ؛نشاند؛ امام حسین)ع  و یارا  ایشا  نیز تشنه بوتند تشنه شده و لداوند برای رفع تشنگی ایشا  انگور به باغ می

 ای نکرت؟  واتی کربال لداوند برای رفع تشنگی ایشا  معجزه

لواهد که ضامن آهاو شاوت و    ه است، رها کند. ریات از امام میکرتکه شکار  کند تا آهویی را اتی ریبت می. امام با ری2ّ

 تهند: پذیرت. سپس امام آهو را لطاب قرار می امام نیز می

 از ایااان آهاااو باااه یاااات آماااد حساااینم   

 من اااار تو چشاااام ایاااان غاااازال نیااااک

 

 باااه یاااات کوتکاااانش، شاااور و شاااینم     

 باااااه یااااااتم آورت چشاااااما  اکبااااار  

 )همانجا                                           

یت رینة عاشاورا را  بر اساس شباهت، کلّ است که منفرت یتر این رینه عامل تداعی آهوی اسیر است؛ عامل تداعی امر

شاور و شاین    کننادة  یاسار  اهل بیت امام حسین)ع  است، ترس و لارز آهاو، تاداع    کنندة یکند: اسار  آهو تداع تداعی می

 چشما  زیبای علی اکبر است.   کنندة یزیبای آهو، تداعکوتکا  حسین است و چشما  

 لواند: روت. امام تر پایا  رینه می ای امام از مجلس مأمو  به تشییع مرت سلمانی غریبی تر تماوند می . تر رینه3

 ای فلک ظلم فراوا  بار غریباا  تاا باه کای     

 

 هجارا  گادازا  تاا باه کای      ةباشم اندر بوت 

  340)هما :                                      

 تهد: ابارلت اتامه می

 معین غربت چنین سخت است، ساخت  ای امام بی
 

 پس چه آمد بر حسین و اهل بیات اطاارو   
 

 فرماید: و امام تر پاسخ می

 آری! آری! گر حسین ببریده شد سر از تنش

 

 لااواهرو یدهکشاا بااوت باار بااالین او میناات 

  342)هما :                                      

گانه )مر  سلمانی، حضور امام تر توس و رویادات کاربال     تر این رینه، عامل تداعی و حلقة ارتباط میا  رویداتهای سه

شوت. عامل تداعی کامالً انتزاعی است و  غربت و تناایی است که لواننده به ترتیب از اولین رویدات به آلرین رویدات منتقل می

 شوت. آ  می تناا اشاراتی به

اناد و از ابارالت طلاب     سوزاند، ایشا  تچار تشنگی شده . زمانی که امام انگور مسموم را لورته و زهر، جگرشا  را می4

 کند: آب می

 رلشااااکیده حلقاااام از سااااوزو زهاااا 
 

 آب شاااااااااات  بااااااااارم بیاااااااااور 
 

 زند: ابارلت تر پاسخ ایشا  گریزی بسیار کوتاه به رویدات کربال نیز می



 23/   نمایشی برای متاترامِ گریز تر تعزیه   -تداعی؛ ترفندی روایی
 

 آب ای شاااااه مضااااطربسااااتا  ز ماااان 

 قرباااااا  رویااااات ای شااااااه مضاااااطر

 

 از جااااااد پاکاااااات یاااااااتی بیاااااااور 

 آه از غریبااااای، لااااادا، تات از غریبااااای 

  348)هما :                                      

لبات از تشانگی تبخاال    »گویاد:   شوت، به امام مای  تر اتامة همین رینه هنگامی که امام میمد تقی بر بالین پدر حاضر می

 وگو آمده است: گفت ة)همانجا . تر اتام« چه سازم ای پسر با حال لسته»فرماید:    و اما تر پاسخ می349هما : « )بسته

 میمد تقی: بنوو این آب را ای شاه غمنا.

 میمد تقی: چرا ریزی باه لاا. ای ناور عیانم؟    

 

 بابااا ریااز باار لااا. ،امااا رضااا: ننوشاام آب 

 باااه یاااات آماااد لاااب لشاااک حساااینم   

  342)هما :                                      

 تر این رینه، عامل تداعی آب است و تشنگی و قاعدة تداعی، مجاور  و مشابات.  

 غزوه احد ةتعزی

تارت، جبرئیل لطااب باه پیاامبر     شکند و لداوند ذوالفقار را به او ارزانی می تر این تعزیه هنگامی که شمشیر علی )ع  می

 لواند:   می

 جنااگ تاایغش شکسااتعلاای گاار تر ایاان 

 ولااااای کاااااربال تر شاااااط علقماااااه   

 تو تساااتش بیفتاااد باااه جناااگ و نااازاع  

 

 چااه غاام؟ باشاادو تر بااد  هاار تو تساات 

 ابوالفضااااال العبااااااس باااااا هماماااااه 

 ناااه شمشااایر تارت ناااه تسااات تفااااع    

  45: 1390)ناتعلی زاته،                        
 

تفاعی حضر  ابوالفضل تر کناار   کنندة بی ئیل تداعیتفاع ماند  او، برای جبر تر این رینه شکستن شمشیر علی )ع  و بی

 شط علقمه است. عامل لارجی تداعی، شمشیر و تداعی از نوع مرکب و قاعدة آ  تضات است.

 )زمينه دربند سر(  ذبح اسماعيل ةتعزی

ن تعزیاه، پاس از   تر ایا هایی از این تعزیه را به عنوا  متاترام بررسی کرته است.    بخش67: 1388پیش از این، میرشکار )

مکُش مکُش که برایش فادا  »گوید:  شوت و می برت، جبرئیل بر ابراهیم نازل می اینکه لنجر به امر لداوند گلوی اسماعیل را نمی

 پرسد:   . ابراهیم از جبرئیل می2/35 :1389، رات )رالیی« مقرر شد/ مکش مکش که قبول لدای اکبر شد

 قرباااانی مااان مگااار نفرماااوته قباااول؟    

 

 صاااه مااارا نماااوته افگاااار و ملاااول  از غ 

 )همانجا                                           

 گوید: و جبرئیل تر پاسخ می

 قرباااانی تاااو قباااول شاااد نااازت لااادا    

 هفتااات و تو تاان همااره و یااارا  حسااین   

 

 کاااارب و بااااال ةاکنااااو  بشاااانو واقعاااا 

 قرباااانی حااا  شاااوند و قرباااا  حساااین 

 )همانجا                                           

. نمایش و نمایاند پرسد و جبرئیل از میا  تو انگشت حواتث را به او می سپس ابراهیم از ماجرای کربال و واقعة عاشورا می

تهد تا به  بازنمایی به نمایش تعزیه امکا  مینوع این  .روایت از میا  تو انگشت، جز  قرارتاتهای بازنمایی لاص تعزیه است

عقیادتی و   باعاث تقویات تینای،    ،تناا از ن ر عاطفی ارضاکننده است ثیری که نهأت؛ فرت بر تماشاگر تست یابد ثیری منیصربهأت

 : 51: 1389)بیمن،  گرتت جاانی تشیع نیز می

 ابراهیم: بگو به من که کجا هست تشت کارب و باال  

 ابراهیم: چه لشکری است! بگاو آ  چاه ازتحاام باوت    

 

 ن ااره نماا   جبرئیل: بیا میا  تو انگشت مان  

 جبرئیل: تماام از پای قتال هماا  اماام باوت      

 )همانجا                                         
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 ،رسد. تر مجلس تعزیه این مکالمه با معرفی فرزندا  شاید امام )علی اکبر، علی ارغر ، حضر  عباس و قاسم به پایا  می

شوت.  ابتدای تعزیه نیز با گریز به کربال آغاز می ،قربا  معروف است روستای سرلنگ تر لراسا  جنوبی که به شبیه عید ةزمین

 پیشخوانی این مجلس به قرار زیر است:  

 ذبح اسماعیل یارا  لوب لاطر لاواه شاد  

 ای فلاااک کمتااار جفاااا، باااه آل مصاااطفی
 

 گوساافندی کشااته گشاات او ذباایح ا  شااد  

 باااار اکبااارو چااارا، نیاماااد ایااان فااادا  
 

نماید. عوامل تداعی متعدت هستند:  ب بر اساس شباهت را تر این رینه بازمین تداعی مرکّاین پیشخوانی به رورتی روش

قربانی تر راه رضای لدا )البته با تو شیوة متفااو   عنصار مشاتر. اسات. اباراهیم و اماام حساین هار تو تر یاک جایگااه           

و فرزنادا  و یاارا  اماام از ساوی تیگار. از       سو یکز ها نیز جایگاهی مشابه تارند؛ اسماعیل ا   قرار تارند. قربانیکننده ی)قربان

گیرت. تر پایا  این مجلس انتقال از ایان   سوی تیگر با روایت حواتث کربال از میا  تو انگشت جبرئیل، نوعی متاترام شکل می

 :کند یجبرئیل روایت م رامجلس به مجلس شاات  حضر  علی اکبر 

 لطاب مان باه شاما جملاه ذاکارا  یکسار      
 

 یاااد باااه مجلاااس شااااات  اکبااار   بیاور 
 

 شهادت حضرت حمزه ةتعزی

، کناد  یما  ییسرا ای که پیامبر لاتم )ص  بر بالین عموی بزرگوارشا  حضر  حمزه نوحه تر این تعزیه، جبرئیل تر رینه

 لواند: این اشعار را می

 شاایعیا  پیغمباار آ  بیاادات را باااور نداشاات 

 باا   ساایه  یرنج برت از تیاد  نعاش عماو با    

 و باه روی لاا. گارم کاربال    جسم فرزند

 کفان  یماند جسمش تا سه روز از بعاد قاتلش با   

 

 بر سر نعش عمویش غیر چشم تار نداشات   

 تیگاار نداشاات ةاو لباار از کااربال و کشاات 

 وقت مرت  آب غیار از تشانه و لنجار نداشات    

 جاز تیات تیاز لشاکر کاافر نداشات       با  یهسا

  1/90: 1389 )رالیی رات،                    

جاا  حمازه، عماوی شااید پیاامبر،       م. عامل تداعی پیکر بییرینه با نوعی تداعی مرکب بر اساس شباهت مواجاتر این 

کنندة پیکرهای شاادای کاربال،    با  تر زیر آفتاب رها شده است. تید  سالتار این رینه برای جبرئیل تداعی سایه است که بی

 تاب تاغ کربال رها شده بوتند. با  زیر آف سایه امام حسین است که سه روز، بی یژهو به

 شبيه عمرو بن عبدود  

 لواند:  تر این شبیه، جبرئیل تر رینه حفر لند ، چنین می

 یاااااااااات آمااااااااادم از کاااااااااربال  

 ساااااارها شااااااوت از تاااااان جاااااادا  

 

 آ  ساااااااااااااارزمین پااااااااااااااربال 

 لناااااد  کنیاااااد باااااا راااااد ناااااوا  

  99 هما ،)                                       

ر راه کاروا  امام را ساد  تر روایا  آمده است پس از اینکه حُ زیراجی کند  لند  است؛ تر این رینه عامل تداعی لار

« ها را نزتیک به هام بزنناد   ها لندقی حفر کنند و لیمه تر پشت لیمهتهند  امام تستور می»ها  کند، برای حفظ امنیت لیمه می

 .  97: 1388)مفید، 

 طوفان نوح ةتعزی

کند که امروز غمی  شوت، نو  شکوه می که بین نو  و سام انجام می ییوگو طوفا  تر گفتتر این تعزیه پس از فرونشستن 

کناد کاه راز آ  غام را بارایش      نو  از لداوند ترلواست می؛ بنابراین تهد تر تل تارت؛ زیرا تر این روز حاتثة عاشورا رخ می

 کند:   سپس جبرئیل برای نو  بیا  می ؛بیا  کند
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 گاااار!نااااو  عاشوراساااات طوفااااانی ت 

 تر زماااین کاااربال باااا شاااور و شاااین    

 

 باشااااد آ  را وضااااع و پایااااانی تگاااار   

 غرقااه لواهااد گشاات اناادر لااو  حسااین 

  57: 1390)ناتعلی زاته،                        

 گیرت: بین نو  و جبرئیل رور  می لوانی یتر اتامه فرت

 حساااین برگاااو  ناااو : جبااارئیال غااامِ  

 را زتناااد آتاااش کاااین هاااا یماااهناااو : ل

 از تاغ حسااین شااد کباااب نااو : قلااب ماان

 کشااتی نااو  اساات پاار از شااور و شااین   

 

 شاااات  او ... ةجبرئیاال: کاان ن اار لی اا   

 جبرئیاال: تر تالطاام فتااات عاارو باارین    

 رفااات ز یااااتم تگااار ایااان ماااوج و آب 

 اشاااک اسااات باااه یاااات حساااین  ةغرقااا

 )همانجا                                           

زند، یکسانی روز واقعاه اسات. تر ایان مرحلاه باا       را به حواتث کربال پیوند میطوفا  نو   ةآنچه تر مرحلة نخست تعزی

کناد. اماا    ار  تیگر تاریخ رویدات اول، رویدات توم را به واسطة شباهت، تر ذهن تداعی می؛ به عبیما نوعی تداعی ذهنی مواجه

روت: تر زما  نو  اگر با طوفا  و غرقه شد  تر آب سر و کار تاریم، تر کربال باا طوفاا     ها فراتر ازین می تر گام توم، تداعی

ب و غر  شد ، همگی عوامال تاداعی هساتند. ساپس باا      بنابراین لوت طوفا  و آ ؛روییم مصائب و غرقه شد  تر لو  روبه

 گیرت.   روایت جبرئیل، متاترام گریز و حواتث عاشورا شکل می

 تولد حضرت موسی ةتعزی

 شوت: تر این تعزیه تو بار گریز به ریرای کربال تیده می

کند. پس جبرئیال   ا  و زاری مینشیند و فغ اندازت، غم توری فرزند بر تلش می . پس از اینکه یوکابد، موسی را به آب می1

 لواند:  شوت و ابیا  زیر را می بر او نازل می

 مصااااطفی آه از آ  ساااااعت کااااه شاااابهِ

 فشااااا  زهااارا باااه چشااام لاااو      ةزات

 کااای لاادا ایاان نااور چشاامم اکباار اساات  

 بااار تیگااار رفاات و جناااگ آغاااز کااارت   

 

 شااااد روا  تر جنااااگ قااااوم اشااااقیا    

 هاااا برتاشااات ساااوی آساااما     تسااات

 اسااات ...جاااد اطاااارم پیغمبااار    شااابهِ

 سااااوی معشااااو  ازل پاااارواز کاااارت   

  86: 1390زاته،  )ناتعلی                       

است.  اکبر یکند  حسین )ع  و ام لیال از جوانشا  عل کننده تل تر این پرته، تل کند  یوکابد از موسی، برای جبرئیل تداعی

 تر اینجا با نوعی تداعی مرکب لارجی بر اساس شباهت مواجه هستیم. 

. تر بخش انتاایی این تعزیه رینة آزمایش موسی )ع  است. جبرئیل برای نجا  موسی تسات وی را باه طارف آتاش     2

 لواند:  برت و تر همین حال می می

 از جفاهااااا و جااااور تااااو تات   !فلااااک

 کجااااا باشااااد ایاااان رساااام آزاتگاااای  

 ز کااااین حرملااااه تات باااار او جااااواب  

 

 آماااد باااه یاااات   اراااغر یمااارا از علااا  

 تشااانگی شااوت طفلااای از  جاااا  یکااه بااا 

 بااااه تیاااار سااااه شااااعبه باااار او تات آب

  95: 1390)ناتعلی زاته،                        

 بارای جبرئیال طفال لرتساال اماام،       ،گیارت  روشن است که تر این رینه، تید  طفلی لرت کاه آزماو  و آزار قارار مای    

یل اذ  نجا  موسای را تاشات و تر رایرای    کند که با تیر حرمله به شاات  رسید؛ اما تر اینجا جبرئ ، را تداعی میارغر یعل

ب و لارجی است و قاعدة آ  بار اسااس شاباهت و تضاات، هار تو      کربال چنین اذنی به او تاته نشده بوت. بنابراین تداعی مرکّ

 .است ریزی شده پایه
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 عبداهلل بن عبدالمطلب ةتعزی

، جبرئیال  کناد  ت و ابولاب از این اتفاا  شااتی مای   رو تر این تعزیه هنگامی که عبدا  بن عبدالمطلب تر غربت از تنیا می

 لواند:   می

 شاایعیا  آریااد یااات از چاااار فرزنااد تگاار  

 جعفاار و عباادا  و عثمااا  و عباااس رشااید

 

 از مدینااه جانااب کاارب و بااال کاارته ساافر  

 گشته تور از چشم ماتر همچنا  نور از بصر

  149زاته، نامه تعزیه:  )ناتعلی                

کناد کاه    را تر کربال برای جبرئیل تاداعی مای   ینالبن فرزندا  ام ،ه، مر  عبدا  تر غربت، شاات  چاار براترتر این رین

 ب و لارجی است.نوعی تداعی مرکب است. عامل تداعی مر  تر غربت و اساس آ  شباهت و به رور  مرکّ

 شهادت امام زین العابدین ةتعزی

 ار روی تاته است:  تر این تعزیه گریز به ریرای کربال تو ب

 گوید:   های مسجل تاریخی است، امام سجات لطاب به وی می العابدین با قصاب که نقل . تر جریا  مکالمه امام زین1

 اب، گیری از لدای لاویش جزای لیر ای قصّ

 اب تشاات کااربال شاامر سااتمگر ولاای قصّاا

 

 لداوند  کند مشمول الطااف و رضاای لاویش    

 از پیکار جدا بنموت حلقوم حساین را تشانه   

  209)ناتعلی زاته، نامه تعزیه:                 

اب کربالست کاه گلاوی اماام حساین )ع  را بریاد.      گر قصّ العابدین تداعی اب، برای زینتر این رینه، تید  شخصِ قصّ

 تداعی از نوع منفرت و براساس شباهت است.

 گوید:   امام سجات می ،اقر)ع  استانتاایی مجلس که سر امام بر بالین فرزندشا  امام ب ة. تر رین2

 چااه لااوو باشااد بااه وقاات تات  جااا    

 ولاااای تر کااااربال رساااام تگاااار بااااوت 

 

 پساااار گیاااارت ساااار بابااااا بااااه تامااااا  

 ساااار اکباااار بااااه تامااااا  پاااادر بااااوت 

  217تعزیه:  ة)ناتعلی زاته، نام                

ای از کربالست که پدر )اماام   گر رینه تر این رینه، تصویر پسری که سر پدر میتضرو را بر تاما  گرفته است، تداعی

ب و بار  رسد تاداعی ذهنای، مرکّا    گونه که به ن ر می حسین  سر فرزند شایدو را تر هنگام شاات  بر تاما  گرفته است. آ 

بینند؛ بلکه لوت ایشا  جزئی از این رینه است و قاعادتاً بایاد ایان     این تصویر را تر لارج نمی ماما زیرا ؛اساس تضات است

 نه تر ذهن ایشا  تجسم شوت. اما بخشی از این تصویر نیز تر لارج وجوت تارت. ری

 شهادت امام جعفر صادق)ع( ةتعزی

 شویم:  ایشا  به لتم مجلس نزتیک می یلوان اند، با نوحه تر این تعزیه پس از اینکه امام رات  )ع  مسموم شده

 ساااااوزم و تر تاااااب و تاااااابم   مااااای

 آباااااام  ةیااااااک جرعاااااا   ةتشاااااان 

 ا  نهقرباااااااااا  حلااااااااا  تشااااااااا

 

 تاااااااابم از زهااااااار جفاااااااا بااااااای 

 یاااااااا جااااااادا یاااااااا حساااااااین   

 عطشااااااااااا  کااااااااااربال یااااااااااا

  237: تعزیه نامه زاته، ناتعلی)                 

ساوزت، احسااس    تر این رینه نوعی تداعی ذهنی و منفرت روی تاته است. امام رات  که جگرشاا  از زهار تشامن مای    

 م حسین تر کربالست.  کنندة تشنگی اما کنند. تشنگی برای ایشا  تداعی تشنگی می

 هابيل و قابيلة تعزی

 :لواند یکند و م تابی می تر این تعزیه آتم تر فرا  از تست تات  فرزندو هابیل بی
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 زنام  یشعله از آه جگر بر چارخ گارتو  ما   

 

 زنام  یتر فرا  نوجاوانم سار باه هاامو  ما      

  301: 1390، هما )                            

 پرتازت: به بیا  رویداتهای کربال میت  به حضر  آتم، ش تاجبرئیل برای آرام

 راابر بنمااا آتم اناادر تاغ فرزنااد جااوا     

 کاان ن اار از بااین انگشااتا  ماان تشاات بااال

 

 چو  لداوند تو عاالم هسات یاار راابرا      

 تااا ببیناای طاقاات و راابر حسااین تر کااربال

 )همانجا                                         

بیند، برای  شوت که از طری  آ  حواتثی که آتم از میا  تو انگشت جبرئیل می ای جاری می یل مکالمهسپس میا  آتم و جبرئ

 شوت: مخاطب مکشوف می

 آتم: کیسااااتند آ  نوجوانااااا  جبرئیاااال  

 آتم: کیساات اناادر مااوج لااو  تارت شاانا   

 

 نثاااارا  تر ره رب جلیااال جبرئیااال: جاااا  

 جبرئیاال: آ  حسااین باشااد شاااید کااربال   

 )همانجا                                          

کنندة فرا  امام حسین از فرزندا  و  تر این رینه عامل تداعی، آه و فغا  آتم تر فرا  فرزند است که برای جبرئیل تداعی

لوانا  با روایات رویاداتهایی کاه از میاا  تو انگشات       یارانش است. تداعی، لارجی، مرکب و بر اساس شباهت است. شبیه

 اند. ل قابل مشاهده است، نوعی متاترام را شکل تاتهجبرئی

 موسی و فرعون ةتعزی

و باه او سانگ    کنناد  یو اذیات ما  هند  یشوت، قبطیا  او را آزار م تر این تعزیه هنگامی که موسی به سرزمین مصر وارت می

 کند: تهد و جبرئیل او را به ربر تعو  می زنند. موسی شکوه سر می می

 م ا از چاااااااه ای موسااااااای کلااااااای

 پاااس ن ااار کااان بااار آ  غریاااب وحیاااد

 جساااام مجاااارو  بااااا لااااب عطشااااا 

 سااانگ باااارت ز هااار طااارف باااه سااارو
 

 راه اوفتااااااااااااتی ز پاااااااااااا تر اولّ 

 کاااااه عزیااااازا  او شااااادند شااااااید  

 کاااارت باااار نیاااازه تکیااااه تر میاااادا    

 جگاااارو شااااوت یپاااااره از تیاااار ماااا 
 

 یابد: موسی و جبرئیل اتامه می لوانی یو تر اتامه فرت

 عبااد لااداموساای: جباارئیال کیساات ایاان  

 

 جبرئیاال: او حسااین باشااد عزیااز مصااطفی  

  336زاته، نامه تعزیه:  )ناتعلی                 

ها و شکوة او باه ترگااه لادا بارای جبرئیال       موسی تر اثر پرتاب سنگ تشمنا  و سپس گالیه شد  یتر این رینه زلم

ای به لدا نبرت. تداعی،  نگ و تیر زلمی شد، اما گالیهگونه با پرتاب س به همین )ع واقعة کربالست که امام حسین کنندة یتداع

کند و از  سو موسی را آرام می ب و براساس شباهت و تضات است. پس جبرئیل با نشا  تات  مصائب کربال از یکلارجی، مرکّ

 تهد.   سوی تیگر نوعی متاترام شکل می

 شهادت امام موسی کاظم)ع( ةتعزی

 لواند: اظم و فرزندشا  امام رضا)ع ، جبرئیل این ابیا  را میوتاع امام موسی ک ةتر آلرین رین

 آه از آ  تم که حسین جانب میدا  می رفت

 ماااالً ماااالً ةزیناابش تاشاات بااه لااب نالاا 

 سوی جانانه به رفرف شاده از شاو  ساوار   

 

 رفات  با تل غام زته و باا لاب عطشاا  مای      

 رفات  ماوی پریشاا  مای    زناا   ینهوز قفا سا 

 رفات  یزین جاا  ما  از تن زینب و اطفال ح

  505: هما )                                   
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گر وتاع اهل بیت امام حسین با ایشا  اسات   تر این رینه وتاع امام با فرزندشا  و غمی که بر چارة ایشا  نشسته، تداعی

 ب، لارجی و بر اساس شباهت است.تر واقعة کربال. تداعی از نوع مرکّ

 عاق والدین ةتعزی

 کند:   را برای پیامبر رمزگشایی می «کایعص» ةیل تر این مجلس، حروف مقطعجبرئ

 ای رساااااااول کرتگاااااااار عاااااااالمین

 کااااااف باشاااااد کاااااربالی پااااااربال   

 شاااوت مرکاااز ایااان کااااف لنجااار مااای  

 

   حساااینأشااار  ایااان آیاااه باااوت شااا   

 باااار حسااااین رسااااد رنااااج و عنااااا   

 شاااوت کاااربال زیااان کااااف میشااار مااای 

   220: 1389اسماعیلی، )                       
 

کننادة کربالسات.    ها عامل تداعی ررفاً واژگانی است. تر مرحلة نخست، تناا واج کاف برای جبرئیل تداعی تر این رینه

بریده شد  سر  ةهای . و خ  و از این طری  فاجع تهد )شاید به تلیل نزتیکی واج سپس جبرئیل، کاف را به لنجر ارتباط می

 کند. حضر  را تداعی می

 د آتش نمرو ةتعزی

 :لواند ی، مکند یتر این تعزیه هنگامی که نمروت به سوی آسما  تیر پرتاب م

 یااک آرزوساات نسااازت اگاار ماارا نومیااد    

 

 اگاار لاادای بخواهااد شااوت بااه تیاار شاااید  

  25: 1390، زاته ی)ناتعل                        

 :لواند یسپس جبرئیل م

 امیااد بسااته بااه لطااف لاادای لااوت نمااروت

 لااوار یتاو مارغ مااه   بارو باه جاناب تریاا     

 رهاااا نماااا باااه مسااایر لااادنگ او ناگااااه

 

 توتوَ ساات حکاام ز پرورتگااار حاایّ  شااده 

 ز قعر موج تو یک مااهی ایان زماا  بارتار    

 ام نشااوت ناامیااد زیاان ترگاااه     کااه بنااده  

 )همانجا                                           
 

اما جبرئیل کاه باا یاک تاداعی، کاربال را باه یاات        ؛ ن لداکه نشا  از شاتی اوست تر کشت لواند یسپس نمروت اشعاری م

و تسات   شاوت  یحاضر م جا  یحضر  بر پیکر ب ة: شب عاشورا، ساربانی برای ربوت  بند زیر جامکند یآورته، تاستانی نقل م

 ناگاه:زند؛  یبر بد  حضر  م

 گشااات ظااااهر ناگااااا  اماااری شاااگفت 

 یعنااااای ای ظاااااالم نگااااارتی ناامیاااااد

 بااااری ای لعااااین پساااات از مااااذهب  

 

 تساات لااونین حسااین، تسااتش گرفاات    

 کاااان رهااااا بنااااد سااااراویل پلیااااد    

 کااان بااارو  ز انگشااات مااان انگشاااتری 

  26)هما :                                       
 

ناامیاد نکارت  تیگاری، حتای     »عامل تداعی تر این رینه تا حد زیاتی ذهنی و سالتاری و قاعدة تداعی شباهت اسات.  

 ست که تر هر تو رینه رخ تاته و عامل تداعی شده است.رویداتی ا« انسا  ناپا.

 حضرت عبدالعظيم حسنی ةتعزی

 :گوید یجاسوس م شوت یتر رینة پایانی این مجلس هنگامی که حضر  عبدالع یم حسنی، شاید م

 ای غالمااااااااا  زشاااااااات لئاااااااایم 

 

 باااااه گاااااوتال افتاااااات عبااااادالع یم    

  118: هما )                                     
 

 :گوید یپس تر ابیا  پایانی این رینه حمات، از یارا  حضر ، با فارلة چند بیت مس
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 شاایعیا  آمااد بااه یاااتم باااز بااا شااور و نااوا 

 چو  حسین افتاات تر گاوتال تشات کاربال    

 

 مااااااااااادی زهاااااااااارا بیااااااااااا   

 ماااااااااادی زهااااااااارا بیاااااااااا ...  

 )همانجا                                           
 

، شاوت  یسالتاری است؛ افتات  پیکر شاید تر گوتال قتلگاه؛ گرچه عنصری که تر زبا  تکرار متر این رینه عامل تداعی، 

 .شوت یاست. قاعدة تداعی نیز شباهت است. بخشی از واقعة کربال نیز به همین ترتیب روایت م« گوتال»تناا 

 حضرت یوسف ةتعزی

 :لواند یلطاب به جبرئیل م یابد، یم بازاو را  پیراهن یوسف بینایی ةتر این تعزیه، یعقوب که با رایی

 راییااااة وراااال رسااااد باااار مشااااام   

 

 روز و شاااب هجااار مگااار شاااد تماااام    

  456: هما )                                     

 :گوید یو جبرئیل تر پاسخ م

 رساد  یآری ای یعقوب، تور هجار پایاا  ما   

 لیااک بنمااا یااک ن اار باار تورة آلاار زمااا  
 

 رساد  یا  ما ا  آلر به کنعا  گشته یوسف گم 

 جااا  تااا ببیناای تاغ هجاار ماااتری آزرته   
 

 :کند یعاشورا را برای یعقوب روایت م یها سپس جبرئیل از میا  تو انگشت و تر فرتی لوانی، رینه

 یعقااوب: جباارئیال کیسااتند آ  چااار تاان    

 یعقااوب: بیاانم آنجااا میشااری باشااد بااه پااا

 

 جبرئیااال: چاااار فرزناااد ولااای ذوالمااانن  

 کاربال ...  جبرئیال: هسات آ  میشار زماین    

 )همانجا                                           
 

فارا  و توری پادر و مااتر از    »تر این تعزیه عامل تداعی، ذهنی و سالتاری و قاعدة تداعی شباهت است. عامال تاداعی   

 است.            . این متاترام بر اساس روایت زبانیشوت یمتاترامی تر تعزیه م یریگ است که سبب شکل« فرزندانشا 

 . متادرام نمایشی2. 4

 تعزیه بئر العَلَم

. علی پس از مبارزه، مشک آب را به شوت یتر این تعزیه حضر  علی به فرما  پیامبر، مأمور آورت  آب از چاهی مخوف م

 :گوید یو لطاب به ایشا  م کند یپیامبر تقدیم م

 کشااته شااد زعبااا  جاان تر قعاار چاااه     

 

 اتشااااااهجنیاااااا  را گشاااااته زعفااااار پ 

  360: هما )                                     
 

 :تهد یسپس پیامبر پاسخ م

 ناااااام زعفااااار لااااااطرم آزرته کااااارت 

 کااااربال آمااااد بااااه یاااااتم یااااا علاااای 

 کااااو باااوتی یاااا علااای آ  سااارزمین   

 شاااایعیا  بااااار حسااااین زاری کنیااااد  

 

 گلشاااان جااااا  ماااارا پژماااارته کاااارت   

 تاغ باااار لاااااطر نااااااتم یااااا علاااای   

 عااااینم یتااااا حسااااینت را ببیناااای باااا 

 همااااره زعفاااار باااار او یاااااری کنیااااد 

 )همانجا                                           
 

 :شوت یو امام حسین تر حال جنگ با اشقیا وارت م روند یسپس پیغمبر اکرم و حضر  علی و یارا  م

 اباان سااعد: ای سااپاه کوفیااا  پرگاااروار    

 شمر: ابان ساعد ایان جناگ طاوالنی شاده      

 را آوریاااد انااادر حصاااار ...  هاااا یماااهل 

 آسااما  ساارخ اساات و طوفااانی شااده ...   



 1398باار   26، )پیاپی 1تهم، شماره یاز سال ،فنو  اتبی  /   30

 یاااورا  حسااین امااام حسااین: کجاییااد ای 

 زعفر جنای: آه! باه قرباا  رادایت حساین     

 

 ساات از کااف تااوا  حسااین ...   کااه رفتااه 

 زعفاااار جناااای بااااه فاااادایت حسااااین 

  361-360)هما :                              
 

. روشن است که عامل تاداعی، زعفرجنای، عااملی لاارجی و     شوت یجرا مو ا یابد یکربال به همین ترتیب اتامه م ةو رین

، «بئارالعلم »تر حین تعزیة ارالی   زیرایک متاترام کامل است؛  یریگ مام، شکل ةساته است و قاعدة تداعی، مجاور . اما نکت

تیگار ترو    ای یاه تعز و کنناد  یتغییر م لوانا  یه، شبشوت یبا یک تداعی، رینه به کربال منتقل م است، رخ تاته گرتانی یتروا

 .  شوت یتعزیه ارلی اجرا م

 الهریر ةجنگ صفين و ليل ةتعزی

شوت. جبرئیل با این ابیا  موال  تابی حضر  می کند که سبب بی تر این جنگ تیری به پای مبار. حضر  علی ارابت می

 کند: را به ربر تعو  می )ع علی

 علااای جاااا  باااا تماااام قااادر  تاااو     

 کاااااربال را باااااه یاااااات آور زماااااین  

 ن اااار کاااان یکااااه و تناااااا سااااتاته    

 و لساااته تااااب یز ساااوز تشااانگی بااا  

 

 ز تیااااری رفاااات از تاااان طاقاااات تااااو 

 هاااااا را حساااااینت چاااااو  ببیناااااد تاغ

 تاااان پرلااااو  بااااه نیاااازه تکیااااه تاته 

 بااه جساامش تیاار چااو  عنقااا نشسااته     

  468تعزیه:  ة، نامزاته ی)ناتعل                 

گر تیرهایی است که بر بد  مبار.  ، تداعیکرته استتاب  نشسته و او را بی تر این رینه تیری که بر پای مبار. علی )ع 

هاا را بارای علای)ع  نیاز      ب و لارجی و بر اساس شباهت است. جبرئیل این راینه نشیند. تداعی از نوع مرکّ امام حسین می

هایی از یک تعزیه تر تعزیة  ی رینهشوت. اجرا ای از عاشورا اجرا می روت که رینه کند. این تداعی تا جایی پیش می تداعی می

 توا  نقطة اوج متاترام تانست.  تیگر را می

 

  . نتيجه5

لاوانی   تهنادة نفاوذ عمیا  شابیه     شاوت، نشاا    های غیرعاشاورایی مشااهده مای    گریز به ریرای کربال که تر بسیاری از تعزیه

لواناا  اسات؛ زیارا تاداعی،      گرتاناا  و شابیه   تعزیاه  لاوانی و ذهان نالوتآگااه    عاشورایی و تعزیه واقعة کربال تر سنت شبیه

تشاابای باه    ةنقطا  کوشاد نخسات   یشاعر م ،مختلف های یهتهندة ضمیر نالوتآگاه فرتی و جمعی شخص است. تر تعز نشا 

سپس از همین تشابه استفاته کند و با ترفند تداعی فضا را به سمت و ساوی کاربال و    لیاظ موضوع، شخصیت و رینه بیابد

هاا   توا  برای تداعی انواع زیر را میها از انواع مختلف تداعی استفاته شده است.  . تر تعزیهکند  امام حسین)ع  هدایت شاات

وفاا  حضار     ةاب؛ تعزیا شاات  امام زین العابدین: قصّا  ةشاات  امام رضا: آب؛ تعزی ة)تعزی منفرت یها تداعی . 1برشمرت:

 ةذباح اساماعیل؛ تعزیا    ةبراتر؛ تعزی-شاات  امام رضا: ارتباط لویشاوندی لواهرة یب )تعزمرکّ یها تداعی. 2 ؛ معصومه: آب

. 3و ... ؛  عمروبن عبدوت: فرستات  پیامبر علی را به میادا  نبارت   ةبا  تر آفتاب؛ تعزی سایه جا  شاید بی شاات  حمزه: پیکر بی

. 4 ؛ عبادا  بان عبادالمطلب: مار  تر غربات      ةعزیشاات  امام رضا: مر  تر غربت؛ ت ةعامل تداعی انتزاعی )تعزیتداعی با 

عاا  والادین:    ةبه چاه اندالتن یوسف: ناام حساین؛ تعزیا    ةشاات  امام رضا: نام حسین؛ تعزیة تعزی) عامل واژگانیتداعی با 

 بار اسااس قاعادة    تاداعی . 6؛ شاات  اماام رضاا: آب    ةمجاور  )تعزی بر اساس قاعدة . تداعی5؛  «کایعص» ةحروف مقطع

شااات  اماام    ةموسی و فرعو ؛ تعزیا  ةهابیل و قابیل؛ تعزی ةذبح اسماعیل، تعزیه به چاه اندالتن یوسف؛ تعزی ةشباهت )تعزی

جناگ رافین و    ةد حضر  موسی؛ تعزیا تولّ ةعمروبن غزوه احد؛ تعزی ةتضات )تعزی بر اساس قاعدة تداعی. 7؛ موسی کاظم 
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باه چااه    ةشاات  امام رضا: سالم به حارم اماام حساین تر هنگاام شااات ؛ تعزیا       ةذهنی )تعزی با عامل تداعی. 8؛ الاریر  لیلة

  .شاات  امام جعفر رات  ةاندالتن یوسف؛ تعزی

شوت )راینة   تهد؛ اما تر برلی موارت گریز با فارله انجام می بالفارله پس از عامل تداعی رخ می زها، گری تر اغلب تعزیه

حامل این پیام باشاد   تواند یلب مجالس نیز با همین موضوع گریز به کربالست که لوت مشاات  امام رضا . لتم اغ ةاول تعزی

به ناوعی باا    ،ای که موضوع آ  شاات  امام نیست که مرکز و میور تمام تعزیه به شاات  امام حسین)ع  است و ردها تعزیه

رساد کاه راینة     ای مای  اما گاهی تداعی به مرحلهماند؛  ها تداعی تر حد روایت باقی می تر اغلب تعزیه لورت. کربال پیوند می

شوت.  های تیگر انجام می جبرئیل و گاهی شخصیت را بیشترروایت . الاریر  ةجنگ رفین و لیل ةگرتت )تعزی شده اجرا می تداعی

باا ایان   نماید و تماشااگرا  ارتبااط باتاری     بیشتر می ا پذیرو موضوع را برای مخاطب ةزمین ،وحی ةلبر از غیب توسط فرشت

لواناا  و تماشااگرا     . تر بسیاری از موارت جبرئیل از میا  تو انگشت رویاداتهای کاربال را بارای شابیه    کنند بخش برقرار می

 ةها همچاو  تعزیا   تاریخی است که تر برلی از تعزیه ةکه برگرفته از تو واقع رسد یاین نیوة نمایش به ن ر م ؛کند روایت می

شوت به جریا  لروج امام از مدینه و مکالمة اماام باا ام سالمه: تر     رته است. یک رویدات مربوط میالوتاع نیز نموت پیدا ک ةحج

 .شاوت  . جریا  تیگر مربوط به شب عاشورا مای کند یبینی م کربال به ام سلمه به نوعی آینده ةاین رویدات امام با نشا  تات  رین

توانید از بین تو انگشت تست  حسین)ع  به آناا فرموت که شما حاال میامام  ،که جمله یارا  مخلص امام باقی ماندند پس از آ 

شده بارای   نگاه از بین تو انگشت یک قرارتات کامالً شنالته ها یهمن جایگاه لوتتا  را تر باشت برین تماشا کنید. تر اکثر تعز

 شوند. می لبرتاراست که بدین طری  از آینده شنوندگا  و  لوانا  یهتعز
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