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1- مقدمه
باره��ابادیدنیکنمایش،اینپرس��شدرذهن
ش��کلگرفتهکهچرابعضیاجراهادرمجموعو
یاحداقلدربرخیازلحظههاینمایشی،تاثیرات
وی��ژهوعمیقازخودبرجایگذاش��ته،ولیدر
نمایش��یدیگروباوجوداستفادهازتمامیعناصر
شکلدهندهیکاجرا)ازدیدگاهدیداریوشنیداری
ودراماتی��ک(هیچگونه،یاب��هطورخوشبینانهتر
کمتریناثراتمحیطیراازخودبرجایگذاشته
وتاثیراتنمایش��یاینابزاروعناصر،درفاصله
بی��نصحنهومخاطب،بههرزمیرود.پسضمن
تفکروگفتگوپیرامونمسئلهی»رابطهینمایشی«
ای��ننتیج��هحاصلمیش��ودکهعناصرس��ازنده
نمای��ش،آنخالءودرهعمیقرانمیتوانندصرفا
ب��ابهرهگی��ریازعناصروخصوصی��اتفیزیکی
صحنهشکلدهند،بلکهایننقیصهباکمکعناصر
ساختارینمایشوباتاثیراتویژهایکهدرلحظه
باابعادگوناگونیافراترازآن،بهصورتآش��کار
وی��احتیپنهانارائهمیدهندجبرانمیش��ود.با
توجهبهمس��ئلهاخیرازیکسواینگونهمیتوان
نتیجهگرفتکهرابطهمهمس��اختوس��ازتئاتر،
چیزینیس��تجزتاثی��راتکارک��ردیعواملو
عناصربرایس��اخت»فضاینمایش«1.فضاییکه
میتواندتاثیرگذاروتاثیرپذیرباش��دوازاجتماع
عناصروعواملس��ازندهنمایششکلگیرد.این
عناص��روعواملمیتوانندبره��ماثربگذارند،یا
بهتنهاییرویدادصحنهونمایشرابهس��رانجام
برس��انند.دراینراس��تابایدگف��ت»درحقیقت
نمایشباکمکاب��زاروعواملخوددرهرلحظه
درحالساختفضامیباشد«)ستاری،35،1373(.
ازس��ویدیگرب��اتوجهبهاینکهتعزی��هتنهاهنر
ایرانی– اس��المیاس��تکهریش��ههایعمیقدر
کهنالگوه��اوآیینومناس��کداردودرش��کل
اجراییآنانفجاریازنش��انهها،رمزهاونمادها،
همچنی��نقراردادهایخاصنمای��شمختصبه

خود،ازجملهتغییر»م��کانوزمان«،»نهانبینیو
نهانش��نوی«وازهمهمهمتریکیشدنمخاطب
بااجراکنندگانبهقصدثوابوش��فاعتجوییاز
امام)ع(،استلیزهبودن2عناصر،نمادهاونشانهها3
ازارکاناصلیآناس��ت،لذامحققاندرپژوهش
حاضربرآنندتاعناصروارکانصحنهایراازیک
س��ووتاثیروتاثرمخاطبراازس��وییدیگردر
»س��اختوپرداختفضاینمایش«کههرلحظه
باترکی��بیکدیگرویابهط��ورجداگانهدرحال

فضاسازیاندموردبررسیقراردهند.
اش��ارهشدکهتمامیپژوهشگرانصرفابهساختار
محتوای��یوی��ااجراییوعناصردی��داریتعزیه
پرداختهودراینبابقلمزدهانداماآنچهاهمیت
داردوب��هزعممانوآوریدرمقولهتعزیهاس��ت،
ن��گاهبهعنصر»فض��اوفضاس��ازی«درتعزیهو
کارویژههایارکانوعناصر،نمادها،رنگوغیره
درچگونگیس��اختوپرداختفضاینمایشی
استکهدرهیچمقالهایاشارهمستقیمویامطلب
منس��جمیرابااینرویکردنمیت��وانیافت.این
مبحثادامهپایاننامهفوقلیسانسنگارندهتحت
عنوان»کارگردانوفضاسازیدرتئاتر«وهمچنین
برگرفت��هازپایاننامۀدکتراینگارندهتحتعنوان
»مفهومشناسیجهانتراژیکوحماسیدراندیشه
ارسطو،مطالعۀموردیقهرماندرتعزیهوشاهنامه«
استکهبخشهاییازآنتحتعنواننشانهشناسی
درتعزیهباتوجهب��هکارویژههایعناصر،ارکان،
مخاطب،کارگردانو...موردتوجهاینمقالهقرار
گرفتهاس��ت.همچنینآنچ��هاهمیتوضرورت
داردایناستکهچگونهوباکمکچهکارکردی
ای��نارکانوعناصرازحال��تعملکردصحنهای
فراتررفتهوبدلبهبناندیشههاییمیشوندکهبا
تاثیروتاث��ربریکدیگرویابطورجداگانهفضای
نمایش��یراخلقمیکنندک��همخاطبراازحیطۀ
بینن��دۀمعمول��یخارجوتبدیلب��هیکعنصرو
رکناصلینمایشمیسازد؟عنصریکهخوددر
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خلقفضاینمایشیبسیارکارآمداست.مخاطب
زمانیبهخودمیآیدکهنمایشگراناسبابواثاثیه
خودراجمعکردهاندوصحنهخالیش��دهاست.
چهعاملیباعثمیشودکههمانارکانوعوامل
باتمامویژگیهادرحیطۀقابصحنۀکالس��یک
تاثی��راتخ��ودرابطورکلیازدس��تمیدهدو
نمایشیغیرقابلباوررابهمنصهظهورمیگذارد؟
کدامفضابهواسطهترکیبعناصر،عوامل،ارکان
ونش��انههاخلقمیش��ودکهبازیگرصرفابایک
جابهجای��یچن��دس��انتیمتری،م��کانوفضای
نمای��شرامتوق��فمیکندوواردزم��انومکاِن
جدیدیمیش��ود،بدونآنکهب��هنمایشلطمهای
واردآی��د؟عناص��ریازایندس��تموضوعاتی
هس��تندکهاهمیتطرحآنهاغیرقابلانکاراست.

پیشینه تحقیق
حدود40س��الپیشبهرامبیضای��یوقتیکتاب
نمای��شدرای��رانرانوش��تبخشهای��یازکتاب
راب��همعرفیس��اختارای��نگونهنمایش��ییعنی
تعزی��هاختص��اصداد.پ��سازآندکت��رجاب��ر
عناصریس��الهایعمررابههمراهدانش��جویان
درپ��یجمعآورینس��خههایکمی��ابتعزیهدر
ایرانس��پریکردودرکتابه��ایمختلفدرپی
کشفس��اختاراجراییومحتواییتعزیهقلمزد.
مرتضیهنریپژوهشگردیگریاستکهبهبافت
وچگونگیعناصراجرای��یدرتعزیهومعرفیآنها
بهصورتجداگانهنگاهویژهایداشتهودرکتاب
»تعزیهدرخور«آنهارابهیادگارگذاش��تهاس��ت.
پیترچلکوفس��کینی��زدرکتاب»تعزی��ههنربومی
ایران«بهچگونگیاجراخصوصاشکس��تزمان
وم��کاندرفاصلهگ��ذاریبامخاط��بوبازیگر
پرداختهاس��ت.آنچهدراینمقالهباپژوهشهای
انجامشدهتفاوتداردپرداختنبهارکانوعوامل
نشانهسازیدرتعزیهاستکهموجدفضاینمایشی
وامکانارتباطچندس��ویهبامخاطبمیش��ود.

روش تحقیق 
روشتحقیقیکهدراینمطالعهدرپیشمیگیریم
نش��انه-معناشناس��یارکانوعناص��ردرکارکرد
فض��اوفضاس��ازیاس��توبراس��اسرویکرد
تحلیلیپدیدارش��ناختیبهبررسیوتحلیلاجرا،
عناصروس��اختارفضاس��ازمیپردازیم.براساس
مبان��یومفروض��اتای��نروشورویکرد،هر
نش��انه-معنیاجرایینس��بتوپیون��دیبادیگر
عناصرونش��انههایاجراپی��دامیکندکهفضارا
ازکارک��ردمعمولیخارجوب��هحیطهایتحلیلی
ودی��داریمیکش��اند.نش��انههاب��ریکدیگراثر
گذاش��ته،ترکیبمیش��وندوتاثی��رمیپذیرندتا
درنهایتفضاینمایش��یموردنظرآفریدهشود.

2- نشانه- عناصر- خلق فضا
عناصرموجوددرشبیهخوانی– ازجملهگفتگوها،
دکور4،حرکتهایبازیگران5،لباس،چهرهآرایی6،
زیروبمصدایبازیگران،موسیقیونیزبسیاریاز
نشانههایدیگر-هریکبهروشخودبهپیدایش
»معن��ا«ینمایشی��اریمیرس��انند.درحقیقت
هرنمای��شدراماتیکرادس��تکم،دربنیادباید
روندیدانستکهاطالعاتیرادربارهرویدادهای
تقلیدیوبازسازیشدهوقایعبهتماشاگرانانتقال
میده��د.هرعنصرنمایش��یدرتعزیهرامیتوان
نش��انهایانگاشتکهبخش��یازمعنایکلییک
صحنه،یکرخداد،یایکلحظهرادرخوددارد.
درحقیقتمجموعۀایننش��انههاترکیبیاس��ت
کهفضاِینمایش��یراپدیدمیآورن��دودرپرتو
عملونش��انهها»فضا«ساختهوپرداختهمیشود.
»ازقرونمیانهتابهحالبرایکشفونظاممندی
درکبش��رازچگونگیعملنش��انههاتالشهای
فراوان��یصورتگرفتهاس��ت.درنی��مقرناخیر
ای��نتالشهاش��دتگرفتهوب��هتدویناصول
نشانهشناس��یمنجرش��دهاس��ت.نشانهشناس��ی
)ش��اخهایازدانشبشریاس��تکهموضوعش
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نش��انههاوچگونگیکاربردآنهابرایارتباطمیان
انسانهاوانتقالمعناست(«)ناظرزاده،48،1378(.
موضوعاینعلمآناس��تک��هدرامباچهابزارو
نشانههاییاطالعاتبنیادیراارائهدهدکهداستان
دراماتی��کبهتدریجازطریقآنپیریزیش��ودو
چگونهشخصیتها،زمان،مکان،رویدادوحوادثی
که»پیرنگ7«آنراشکلمیدهند،ترسیممیشود.
ازای��نرو،ایندی��دگاهروندیرامیگس��تردکه
تماشاگرانازطریقآنپیرنگبنیادیندراماتیکرا
درمییابند؛یعنیزمینهایکهازآن،سطوحپیچیده
نمایشسرانجامبرمخاطبگشودهمیشود.عالوه
براینبهکمکنشانهشناس��یمیتوانکلیهعوامل
ونش��انههای»فضا«و»فضاسازی«رادریافت.در
نتیجهنشانهشناسیش��یوهایارزشمندبرایدرک
اینموضوعاس��تکهنمای��شدراماتیکچگونه
تصویریثانویوتقلیدیوتوهمیازجهانرابا
همهپیچیدگیهایشدربرابرتماشاگرقرارمیدهد
وبهاینگونه،تقلیدیازارتباطانسانیمیآفریند.

3- کارکرد ارکان و عناصر
3-1-عناصردیداری؛

دک��ور؛»یک��یازاولی��نعناصردیداریاس��ت
کهتماش��اگررابهکامجریاننمایشمیکش��اند.
عناص��رونش��انههایدک��ور،اولی��ناطالعاتو
دریافتهاراازفضاینمایش،درذهنتماش��اگر
تداع��یمیکن��د.ای��نهم��انتاثیریاس��تکه
خواس��تهیاناخواس��ته،مخاطبانراباخوددرگیر
میسازد«)هنری،83،1375(.درتعزیهدکوربسیار
س��ادهامابانشانههایویژهایمانندرنگومیدانی
بودنآنالقایمفاهیممیکند.َعَلمس��یاهوسبزو
خیمهگاهیبههمینرنگجایگاهاولیاءوخیمهو
پرچمسرخجایگاهاشقیارانمایانمیسازد.کاسه
یاتش��تیآبنمایانگررودفراتوارتفاعصحنه
درتکی��هوپایینوباالآم��دنازآنگذرزمانو
مکانرانمایشمیدهد.بهطورکلیعناصربسیار

س��ادهمانندکاه،َعَلمها،تاب��وت،صندلی،منبرو
قالیچهه��انمایندهمفاهیمان��دوارتباطبینصحنه
ومخاط��براکهخودنیزجزییازصحنهاس��ت
حفظمیکنند.درمجموع،دکوربهعنوانس��ندو
مدرک،تاریخوجغرافیایمحلراگزارشمیدهد.
•ب��هعنوانمحی��ط،معرفجاییاس��تکهآدمی

ساختهویادرزندگیاواثرمیگذارد.
•منظرگاهینمایش��یاس��تکهبهکاربازیگرانی

میآیدکهخودبرآنبازیمیکنند.
•بهعنواناستفادهتجسمی،بیشتریننزدیکیرابه

رویدادصحنهایدارد.
•عنصریاطالعرساناستومشخصکنندهمکان

وزمان.

مکان؛مفهوممکاندرنمایشهایایرانی،دروهله
اول،مشابهمفهومیاستکهدرسایرهنرهایایرانی
بهویژهنقاش��یومینیاتوروجوددارد.مفهومیکه
میتوان��دتعریفیازمکاندرهمهش��کلهایآن
درای��ران،ارائهدهد.»هنرای��رانباخصلتدایره
صحنه،انس��انرادربرابرهنرغربی،بابینش��یاز
صورتحلیلیقرارمیدهدوبیانگرایناس��تکه
دراینهنرتمامعالمهستیمظهرتجلیاتوجود

است«)الیاده،103،1365(.
درمرحل��هدومموجوداتکههستیش��انبهنور
خداوندیبستهاست،درذاتخویشچیزیجز
»نمودبیبود«نیس��تند،کههنرایرانیهمین»نمود
بیبود«رابهص��ورتظاهرخیالیتجلیاتازلی
بیانمیکند)تش��بیه(واینمظاهرخیالیامکانات

وسیعیرادرعرصههنرایرانیپدیدمیآورد.
ودرس��ومینمرحله،انس��انتمامیسطوحعالم
رادرکلی��تخویشادغاممیکندوآنرس��یدن
ب��هحالتیدرونیاس��ت،یعن��یروح،کهمرکزو
محیطفضایمثالیاس��ت.پسهنرمندباتکیهبر
خیالکهدراصلپرتوروحاس��ت،بهبازس��ازی
فض��امیپردازد.پرتوروحبهمجردتابیدن،اش��یا



95
ار 

 به
م/ 

دو
ره 

شما
  /

ول
ل ا

سا

9

محسوسرابهتمثیالتیبدلمیکندمیانواقعیتها
وظواهرخیالی.بازسازیفضامیتواندازیکفضا
ب��هفضایدیگروازمکانیب��همکاندیگرانتقال
یابدوفضاییمتحرکایجادکند.هرمکانبهقول
سهروردی»ناکجاآباد«است)بهدلیلارتباطروح،
خیالوفضا(،یعنیمکانیکهدریکآبادیخاص
قرارنگرفته،بلکهناکجاآبادهمهکجاهاس��ت؛هم
مرکزاس��توهممحیط،همدروناس��توهم

بیرونویادآور»کلارضکربال«.
تعزیهبهدلیلماهیتاجرا،سادگی،کمپیرایگیو
خلوتیصحنهه��ایآن،امکاناتبالقوهایرابرای
نمایشگرانفراهممیآورد.ازجملهوابستهنبودن
اجراب��همکانیخاص.درحقیق��تاینتمهیدی
اجراییاس��تکهبعض��یازتعزیهخوانهابویژه
دراوجنمایشه��ام��ردمراباخ��ودهمراهنموده
ودس��تهوارب��هکوچ��هوخیابانمیکش��انند.در
تعزی��ه»امامحس��ین)ع(«دراوجنمایشکهامام
بهشهادتمیرسد،بااستفادهازپیکرهایبهخون
آغش��تهکهدرتابوتیقرارگرفتهوپارچهایسیاه
رویآنانداختهان��دبهش��کلنمادی��ن،همراهبا
نوحهوعزاداری،تابوتراشبیهخوانانپیشاپیش
ع��زادارانحرک��تمیدهندبهحس��ینیهیامکانی
دیگرمنتقلمیکنن��د.وهمینخاصیتبیمکانی،
شکستمکانراممکنمیکند؛مثالشبیهخوانان،
مجل��سش��هادتام��امرادرمیانصحن��هاجرا
میکنند،جنگوگریزبااش��قیادرمحیطپیرامون
صحنهوحضورمالئکهبرپش��تبامحس��ینیهیا
حجرهه��ایتکیهصورتمیپذی��رد.درمجموع:
•صحنههایدایرهایامکاناتنمایش��یقویتری

برایگروهاجراپدیدمیآورد.
•جهشه��ایمکان��ی)جابجایینمایش��ی(برای

تماشاگرانقابلقبولاست.
•امکاناجراینمایشهاییباصحنههایفراوانو
تغییرصحنههابدونمحدودیتبوسیلهنمایشگران

راممکنمیکند.

•امکاناج��رایهمزمانصحنهه��ایگوناگونرا
فراهممیکند.

•فضاینمایشاعمازجایگاهتماشاگرانوصحنه
نمایشدارایتقسیماتومحدودههایمشخصو

قراردادیست.
•صحنههابدوندکورندوزمانومکانخاصیرا

القانمیکنند.
•تصوی��رم��کانوآرایهه��ایصحنه،بهوس��یله

بازیگراندرتعزیهرخمیدهد.
•تصوی��رم��کانوآرایهه��ایصحنهبراس��اس
قرارداده��ایب��ازیونش��انههاینمادینش��کل

میگیرد.

زمان؛هنرهاینمایشیدربستریاززمانومکان
جاریاست.حدوثزمانبراینمایشوابستگی
تمامبهاندیشهمستقیمنمایشگراندرموردتبعیت
یاعدمتبعیتازحدودوثغورآندارد.بهگونهای
کهزماننمایش)زماندراماتیک(نس��بتبهزمان
واقع��ی)زمانفیزیکی(حالته��ایمختلفیرابه
خ��ودمیگی��رد.گاهچن��دلحظ��هازرویدادهای
نمایش��ی،گس��ترشیافتهوبهاندازهچندساعت،
زمانواقعیطولمیکشد؛گاههمسانزمانواقعی
اس��توباالخرهممکناستچندروز،ماه،سال
یاقرندریکنمایشفش��ردهشدهوبهیکیادو

ساعتزمانواقعیخالصهشود.
درواقعایجادتوهم8زماندرنمایشایرانی،تحت
تاثیراندیش��ههایایرانی–اس��المیدربارهزمانو
صورخیالدرهنرایرانیاس��ت.دروهلهنخست
زمانوتاری��خدرتعزیهتحتتاثیرنظریهادواری
تاری��خوقاعدههایفراگیرازلیوابدیاس��تو
اینک��هزمانوتاریخازلیابدیاس��توبههمان
اصلبازمیگردد.ایناصلواحدیعنی»اناهللوانا
الیهراجعون«مبداومعادتاریخوزمانرامشخص
میکند.بنابراینسیرموجوداتدردایرهایستکه
درآنبهظهوررسیده،دورزندگیراطینمودهو
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تابهمبدااولیهخویشرجعتکند.
ازاینرودرتعزیه،زماندایرهایس��تگس��تردهکه
ازلت��اابدرادربرمیگیردواش��خاصبازیدر
اینحیطهقادرندوقایعورویدادهاییراازگذشته
ت��ابهحالوازحالب��هآیندهجداجداوحتیدر
کن��اریکدیگربهنمایشدرآورن��د.نکتهدیگرکه
ب��رکیفیتوچگونگیاس��تفادهاززماندرتعزیه
تاثی��رمیگذارد،رابطهبینخیالوواقعیتدرهنر
ایرانیاس��ت.انس��انبارس��یدنبهحالتدرونی
یعنی»روح«،همهعالمهس��تیرادرخوددارد.و
اینروحاستکهزمان،مکان،اشیاوهرچیزیرا
باجوهرخداوندیبهتمثیالتیتبدیلمیسازد،که
می��انواقعیتوخیالارتباطایجادکند.»درتعزیه
ونمایشه��ایایرانیدرحیطهزمانیگس��تردهای
ازازلتاابدنمایش��گرتارهاییازقیدوبندهای
مادیوبااستعانتازتخیل،براساسقراردادهای
ویژهایبهراحتیحدوثزمانرادرنمایشتبیین

میکند«)چلکوفسکی،77،1367(.
بهط��ورخالصهمیت��وانگفت:1-گری��ززدنبه
زمانهایگذشتهیاآیندهدرهرجاینمایشتعزیه
ام��کانپذیراس��ت2-رعایتزم��انتاریخیدر
نمایشهایایرانیازجملهتعزیهضروریاس��ت.
3-جهشس��ریعزمانیبهدلیلش��کلصحنهو
پیکربندیمکانیدرتعزیهامکانپذیراست.4-امکان
اجرایهمزمانصحنههایگوناگونفراهماست.

بازیگری؛بازیگرمهمترینعنصردرفرایندارتباطی
نمایشتعزیهاست.برصحنهایکهنهآرایهایدارد
ونهنوروصداییمصنوعیکهفضاراپرکند،در
صحنهایبرهنهکهس��ادگیدرآناصلواس��اس
است،ودرهنگامههیچ،بازیگرهمهچیزمیشود.
دربس��یاریمواقعمتنییانوشتهایوجودندارد،
بازیگردرتعزیهمیسازدوبازیمیکند،پسباید
قابلیتهایقابلتوجهیداش��تهباش��د؛بازیدر
نمایشهایایرانی،بخصوصتعزیهغیرواقعگرایانه

وقراردایاس��ت.زمان،م��کان،فضاینمایشبه
شکلصحنه،اشیا،لباس،نورو....خالصهتمامی
عناصرهمخوانیوتناسبیبابازیهاینمایشگران
دارند.بهگونهایکهتصورش��یوهدیگریازبازی
براینصحنههادش��واراست.فهرستیازفنونو
تمهیداتش��بیهخوانهاکهبهگونهایقراردادیو
غیرواقعگرایانهبهکارگرفتهمیشود،ازینقراراست:
• بازیهابانوع��یاغراق،مبالغهوتاکیددربیان،

حرکاتواحساساتهمراهاست.
• اشیاودکورونورو...دربسیاریمواقعازطریق
بازیوکالموایجادتصوریذهنی،القامیش��ود
وواقعیتعین��یوبیرونیآنهاازاهمیتچندانی

برخوردارنیست.
• جابجای��یزمانیومکانیبهدلیلش��کلصحنه
میتوان��دبهگونهایدرب��ازیوحرکتصورت

بگیرد.
•جهشهایزمانیومکانیتوس��طبازیگرانالقا

میشود.
• ایج��ادفاصلهبانق��شوگفتگوب��امخاطبیا

بازیگراندیگرامکانپذیراست.
• ایجادفاصلهبااجراونمایشامکانپذیراست.

•بدیههس��ازیدرحی��ناجرامورداس��تفادهقرار
میگیرد.

•حرکاتواداواشارهها،اغلببهشکلیقراردادی
است.

• بیانوگفتار،غلوشدهاستوبااستفادهازآواز،
گفتارتحریری)دکالماس��یون(وصداسازیشکل

میگیرد.
• ش��یوهبازیدرپارهایمواردقالبیویاتوضیحی

است.
• استفادهاز»نمایشدرنمایش«یا»بازیدربازی«

درحیناجراامکانپذیراست.
• بازیتقلیدیوش��بیهبازی،ازپیشینهایتاریخی

درمیانبازیگرانبرخورداراست.
• ازموسیقیهمراهباآواز،درحیناجراباقراردادی



95
ار 

 به
م/ 

دو
ره 

شما
  /

ول
ل ا

سا

11

میانبازیگرانونوازندگاناستفادهمیشود.
• لباسبازیگراندارایاصالتتاریخیمش��خصی

نیست.
• بازیگ��رانق��ادربهاس��تفادهازاش��یا،ابزارهاو

لباسهایمعاصربازمانخوددراجراهستند.
• جداشدنبازیگرازنقشدرحیناجرایتعزیهبه
سهولتامکانپذیراست.چراکهبازیگراندائمبه
نمایشیبودنرویدادهاواشخاصاعترافمیکنند
وازطری��قمعرفیخودازنقشجدامیش��وند.

اصطالح»شبیهخوان«مویداینادعااست.

ادا و اش��اره؛درتعزیهبخشمهمیازاش��ارات،
حاالت9نمایشراغمانگیزوآشفتهجلوهمیدهد.
ایماواش��ارههایدیگربهتناسبدرجهتالقای
احساس��اتمختل��فب��کارمیرود،احساس��اتی
همچونخشم،بیزاری،محبتومهربانی،تعجب،
شرم،افسوس،نگرانی،صمیمیتو...؛چندنمونه
ازایناداواشارههاکهفضایینمایشیراتبدیلبه

بیانبدنیمیکنندازاینقرارند:
• کاهبرسرریختنوبررانکوبیدن:نشانهعزاداری

ومرگعزیزاناست.
• دس��تبردنزنانبهس��ویکاه:نش��انهخبراز

مصیبتیقریبالوقوعاست.
• بررخسارورویخودزدن،حالتگریهگرفتن،
خاکبرآسمانپراکندن،خاکبرسرریختن،جامه
دریدنبرتن:عزاداری،نش��انهآش��فتگیوخشم

است.
• عمامهازسربرداشتن:نشانهاندوهشدیداست.

• بهزمیننگاهکردن،لبخواییدن:نش��انهشرمو
ننگاست.

• ل��ببهدندانگرفتن،دس��تبرشمش��یربردن،
پشتدس��تراگزیدن،لبگزیدن:نشانههاییاز

خشماند.
• دستبرسرگذاشتن،دستبردستزدن:نشانه

تعجب،ابرازشگفتیوافسوساست.

• آبده��انانداخت��ن،نامهیاچیزیرابهس��وی
کس��یپرتکردن،خاکبرتختیاس��ویکسی
پاشیدن:نشانهخوارداشتنکسیوابرازبیزاریو

تنفرازکسیاست.
• دس��تبردس��تزدن،دس��تخواییدن:نشانه

نگرانیوبیماست.
• اشکخودراباآستینپاککردن:نشانهافسردگی

واندوهاست.
• برپش��تکس��یزدن،دس��تدرگردنکس��ی

انداختن:نشانهصمیمیتوعشقاست.
• خندهوتغییرچهره:نش��انهایبرایتمس��خرو

نشاطاست.
• خوابیدنبرصحنهتوسطاولیا:بهجهتدیداربا
اولیاوپیامبرانوشنیدنخبرشهادتخودازآنان

است.
• ازمیاندوانگش��تنگاهکردن:ش��گردیاست
براینشاندادنفضایارویدادیکهدرگذشتهویا

آیندهصورتمیپذیرد.
• آستینباالزدنوکمربستنیادامنبهکمرزدن:

نشانهآمادگیبرایجنگاست.
• باالبردندس��ت:نش��انهبدرودوخداحافظیو
دس��تزیرچانهزدنبهمعن��ایحالتخیرگیو
منگیودس��تچپرکردننمادنش��اندادنسپاه
بس��یاروحرک��تکورمالکورمالب��راینمایش

تاریکیاست.
تمامینشانههاوآرایههاییکهدراداواشارهبهآن
اشارهش��د،فضایصحنهایرابهخوبیساختهو

پرداختهوبهنوعیبیاندراماتیکرسیدهاست.

حرکت؛یک��یدیگرازارکانوعناصرفضاس��از
ک��هتعزیهب��هخوبیازآندرالقایمفاهیمس��ود
میجویدحرکتاست.عدهایحرکترابازمانده
آیینه��اینمایشورقصدرتئات��رمیدانند،در
واقعحرکتیکیازابزارهایدراختیاربازیگران
است.فضاس��ازی،ایجادریتم،کمکدرپرداخت
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ش��خصیتها،ایج��ادزمینههایگس��ترشطرح
درنمای��شو...ازجمل��هکارکردهایحرکتدر
تئاتراس��ت.درتعزیهحرکتدرفضاهایواقعی
وتمثیل��یامکانپذیراس��ت؛هرحرکت��یابتدایا
انتهای��شمیتواندمتصلبهفضایخیالینباش��د؛
جه��شمکانیازکربالبههندب��ایکحرکتاز
رویصحن��هبهصحنهایدیگ��ریافضابهفضایی
دیگ��رامکانپذیراس��ت.نمونهدیگ��رجابجایی
مکانیازخانهایبهخانهاییاش��هریبهش��هری
دیگراس��تکهب��اچرخیدنبرگ��ردصحنهاین
حرکتنی��زدرفضاییخیالیوفش��ردهصورت
میگیرد.بعضیحرکاتمعنایرویدادیاحادثهای
قریبالوقوعرامیدهند؛مانندحلقهزدنتعدادی
ازاش��قیادراطرافامامدراوجتعزیه،کهشهادت
ام��امراالقامیکند؛عبوریکیازاولیاازس��کوو
واردش��دنشبهمحیط)محلقرارگرفتناش��قیا(
کهخبرازجنگیاش��هادتویدارد.آمدناسبی
بدونس��وارنیزخبریاس��تازشهادتصاحب
اس��ب.حرکاتویژهواغراقآمی��زدرزمانلباس
رزمپوش��یدن،دویدنبهمعنایغ��ارتخیمهها،
حرکتدادنقنداقهعلیاصغر)ع(یاتابوتبرگرد
صحنه،لحظ��اتوداعدرخیم��هگاهامام،همگی
درپرداخ��تش��خصیتهاتاثیرآش��کاریدارند
ودرخدم��تیکهدفق��رارمیگیرند:تصویر
مظلومی��تاولیاوس��تمگریوش��قاوتاش��قیا.

لب��اس؛لباسهایاولیا،اش��قیا،جنگجویان،زنان،
کودکان،ش��خصیتهایخیالیوحتیاش��خاص
فرعیدرتعزیههری��کویژگیهایخاصخود
راداراس��ت.لباسها،ج��دایازرنگآنها،ازنظر
شکل،اجزاء،ضمائموملحقاتبرایهرگروهاز
اشخاص)نسبتبهاهمیتنقش(ازساده،ابتدایی
وکمتجم��لتامفصل،پرتزیینومرصعرادربر

میگیرد.
لب��اسدرتعزیهمس��تندنیس��توکمت��رزمانو

م��کانخاصیراالقامیکند.رهای��یازقیدزمان
وآمیختگ��یواقعیتوخیالدرنمایشایرانیکه
درتمامیعناصرآنمانندگفتار،بازی،اشیا،لباس
و...تاثیرگذارده،ازس��وییسببجبرانکمبودها
نیزشدهاست.نخستیننمایشگرانازدلافسانهو
قصهه��اوامکاناتموجوددرعصرخود،طرحو
قالبلباسهاییراپیریختندکهکاربردشسالها
بهشکلسنتیتداومیافتهاست.لباسهادرتعزیه،
همش��باهتبهپوش��شهایعادیوجنگیعهد
صف��ویداردوهمبازماندهایاس��تازتصورات
مردمعامیازلباسهایجنگیشاهنامه،بهعالوه
ازاجزاءلب��اسزنانومردانعصرقاجارواوایل
عصرپهلوینیزس��ودجس��تهاند.اغل��باقلیمبر
رویلباسبازیگ��رانتاثیرگذاش��ته،مانندلباس
اش��قیادرجنوب،کهلباسنظامیانگلیس��یهاو
س��ربازانهندیاستودرآذربایجاننیزازلباس
قزاقهابرایاشقیااستفادهمیشود.همچنینهویت
شخصدرتعزیهتوسطلباسمشخصمیشودو
نی��زنقشمهمیرادرطراحیدیداریداراس��ت.
ازس��وییدرتعزی��هتنوعرنگهابینظیراس��ت
ولباسهاباآنکهمس��تندنیس��تندتاثیراتعمیقی
برمخاطبمیگذارند.تاثیرگذاریلباسدرتعزیه
س��ببآش��کارگیهویتبازیگرانوالقایحس
محاصرهدردایرهصحنهاس��ت.لباسهایس��رخ
بهش��کلدایرهایکهامامویارانشرادرمحاصره
دارن��ددرتض��ادباخیمهها،علمه��اولباسهای
سبز،سفید،سیاهوآبیآنانفضایدیداریصحنه
رامعناییازش��هادتمیبخش��د.سادگیلباسبه
بازیگ��راناجازهمیدهدتاباپوش��یدنیکزرهیا
کفن،فضایدیگرورویداددیگریرابهمخاطب

القانماید.

اش��یا؛وس��ایل،ابزارهایصحنهودیگرچیزهای
جابجاش��وندهکهدرفضاومکاننمایشهایافت
میش��وندکارکردهایمتنوعیدرتئاتردارند.اشیا
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صحنهرامیتوانبهس��هبخشتقس��یمنمود1-
وس��ایلیکهب��ررویصحنهق��رارمیگیرندنظیر
ف��رش،میز،صندل��یو...2-ل��وازمتزئینیکهبر
صحنهآویزانشدهیارویسایروسایلقراردارند
مانندتصاوی��ر،پردهه��ا،ظروفو...3-اس��باب،
وس��ایلوابزاریکههمراهبازیگراناس��تمانند

لوازمرزم،شخصیو...
»درتعزیهاش��یامح��دودوان��دکوبهضرورت
اس��تفادهونی��ازاجراب��رصحنهآوردهمیش��ود.
همچنینس��بکوقابلحملاند.یکچهارپایهبه
جای»س��ریر«ویکشاخهبجایدرخت،قدرت
تح��رکگروهراباالمیب��رد،مخصوصازمانیکه
بازیگرانقصدبداههسازیدارند.همچنینفضای
اندکیراپرمیکنند.اش��یاهمچنی��نکاربردچند
نقش��یوچندگانهدرصحنهدارند.گاهبهصورت
واقعیدردس��تبازیگراندیدهواستفادهمیشود
وگاهازطریقکالمیابازیبازیگرانبهتماشاگران

القامیشود«)گروتفسکی،92،1388(.
همچنینبعضیاش��یامعرفش��خصب��ازینیز
میش��وند.مانندمش��کحضرتعب��اس)ع(،بال
ب��رایفرش��تگان،صورت��کبرایاجنه،ش��اخو
عص��ایک��جومعوجب��رایدیو،تس��بیحومهر،
جانم��ازوق��رآنب��رایام��امویاران��شوباده
ش��راببراییزی��د.همچنینعینکه��ایدودی
ب��رایاش��قیاوعینکه��ایس��فیدب��رایاولی��ا.
گاهیاش��یاجنسیترانشانمیدهندمانندروبندۀ
نازکوتیرهرنگبرایزنان.وگاهیهویتمکانی
وماهیتوجودیاشخاصرانشانمیدهند؛مانند
ش��اخهایسبزدردستفرش��تگانواهلبهشت،
گرزآتش��ینبردوشملکعذابومالکدوزخ،
پارچۀن��ازکبرچهرۀارواحپیامبران،ارواحاولیا،
جبرئیلوفرش��تگانکهبهآنه��احالتناپیداییو

ماوراییمیدهد.

رن��گ؛ازعناص��روارکان��یک��هدرفرهنگهاو

تمدنه��ایمختلفمعانیثان��ویومتنوعییافته
رنگاس��ت.بهگونهایکهیکرنگمشخصگاه
درشرقوغربمعانیمتضادیمییابد.رنگدر
تئاترتاثی��راتروانیبهجایمیگ��ذاردومعانی

نمادینونشانهشناسیکدارد.
سبزدرتعزیهرنگاولیا،نیکانواسالمومتضمن
عالیترینمعانیعرفانیاست.نمادیازجاودانگی
کهصورتشراازسرس��بزیعالمطبیعتگرفتهو
معنایشراازعالممعانیونامحس��وس.همچنین
درتعزی��هعلمهاوبیرقهایاردوگاهامامس��بزو
دررزمگاهدردس��تانسردارانیهمچونحضرت
عباس)ع(است.ش��اخههایسبزنشانیازبهشت
دارندودرعناصردیگرمانندلباسواشیاحضور
اینرنگدوبارهیادآورامام)ع(واولیاست.لباس
س��بزامامحس��ن)ع(معناییدوگانهدارد،همدر
بردارندهمفاهیمذکرش��دهبرایرنگسبزاستو
همنشانۀمسمومشدنآنحضرتبازهراست.
س��فیدنشانیازوجودمطلق،پاکیوپیراستگیو
بههمراهرنگهایسبزوسیاهازرنگهایخاص
اهلبیتواولیاست.درتعزیهلباساولیاوموافق
خوانانمیتواندس��فیدباشد.قبایامام)ع(لباس
جنگجویانموال��فوگاهلباسمالئکهوجبرئیل
س��فیداس��ت.حرپسازپیوس��تنبهامام)ع(پر
س��فیدیبرکالهمیگذارد.یاراناماموش��هدای

کربالنیزکفنمیپوشند.
سیاهازرنگهایدیگراولیاست.ریشهعمیقیدر
فرهنگباس��تانیای��راندارد.درتعابیرمختلفاز
نش��انههایبارززمینوبهآیینهایمادرزمینو
باروریبازمیگرددورنگس��یاهباعالممردگان
نیزنس��بتداردودرآیینهایسوگواریشایدبه
نشانۀرجعتباشد.درسوگپهلواناناحتماالبه

معنایجاودانگیاست.
آب��ی،ازرنگه��ایوی��ژۀاهلبیتک��هبانوعی
مالیم��توعم��ق،ریش��هدررنگه��ایطبیع��ی
مانن��دآس��مانودری��ادارد.رنگآب��یدرتعزیه
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مخت��صبهپوش��شحض��رتعب��اس)ع(وبا
معن��ایدریادلیوایثاردرش��خصیتگرهخورده
اس��ت.ازسویییادآورس��قاییاودرکربالست.
آب��یروش��ندرلب��اسمالئکهونیل��یدرلباس
زعفرجنییادررنگخیمههایاولیادیدهمیشود.
زرد،درمعنایقناعتوخرس��ندی،درخشندگی،
دان��شو...ب��کاررفت��هاس��ت.»زرددرتفک��ر
دارد... پیش��ینه باس��تان ای��ران اهریمنشناس��ی
وب��هن��امه��رموج��ودزیان��کاریب��هنمایش
درمیآید«)چاووشاکب��ری،28،1381(.درتعزی��ه
زرد،رن��گاختصاصیحراس��ت.لب��اسزرداو
نمادیازتردید،پریشانحالیوزیانکاریاوست.
اماوقتیتوبهمیکندوبهاماممیپیونددتنهاباتغیر
رنگپریکهبرکالهخودمیگذارداینتحولاو
رامیبینیموپرسفیدیبرکالهشبهنشانۀتحول
جایگزینمیشود.گاهامامواولیانعلینزردیبر
پ��امیکنند،درمنظرگاهنمایش،کاهیکهبرزمین
ریختهمیش��ودوزنانهنگامعزاداریبرس��رو
رویخودمیپاشند،س��طحسکویتعزیهرازرد
رنگک��ردهضمنایجادتنوعرنگ��ی،بهگونهای
نمادینخشکیوزمختیفضارابیشترجلوهداده
وبامفهومبیآبیدراردوگاهامامهمخوانیدارد.
سرخ،رنگخوناس��توگاهمعنایمتضادیرا
میدهد.خطر،شهوت،ستمگری،خشم،شادیو
سروش��یوجهاد.امادرتعزیهس��رخ،رنگاشقیا
است.شمرازپرکالهتاچکمهسرخمیپوشد.لباس
زنانوجنگجویاناش��قیا،بیرق،پ��رکاله،بازوبند
وسربندش��انسرخاس��ت.حتیدرصحنهآرایی
کاخهایاش��قیاماننددارالجاللهشاموداراالمامه
عبیداهللازبیرقهاوکتیبههایسرخاستفادهمیکنند.
مخالفخوانهالباسهایس��رخیاقهوهایبرتن
دارند.ش��یطانیکسرهس��رخپوشاست.وحتی
صورتشراسرخیاگلیمیکند.گاهسربازاناولیا
پیشانیبندسرخبرسرمیبندندکهبرعکسنشانه
شهادتطلبیآنهاستیابراینشاندادنجراحت

ب��رصورتوکفنلکههایخ��ونایجادمیکنند.

3-2- رنگ ه��ا موقعی��ت و م��کان صحنهای را 
معرفی میکنند

درتعزیهازطریقرنگبیرقها،خیمههاوتزئینات،
مکانبهراحتیمعرفیمیش��ود.بیرقها،خیمهها
وتزئیناتسرخرنگنش��اندهندۀاردوگاهاشقیا
وبیرقهاوخیمههایس��بزوسیاهونیلینشانگر
اردوگاهاولیاورنگس��بزنش��اندهندهنخلستان

است.

موس��یقی و آواز،بانگاهیبهان��واعنمایشهای
ایرانیاعمازتعزیه،روحوضی،میدانیوش��فاهی
وحتیعروسکی،بهآسانیمیتواناثباتکردکه
موس��یقیوآوازبهصورمختلفدرایناش��کال
ب��هکاررفتهوباحذفآنبخص��وصدرتعزیه،
نمای��شب��یروح،خالیوحت��یبیمعنیخواهد
ش��د.موس��یقیدرنمایشایران��یمخاطبرااز
عالمواقعدورمیس��ازد.ان��گارفریادیچندپاره
است،موسیقیتاکیدیدوبارهبرروحومعناست
کهازواقعیتهایش��کلیوطبیعتگرایانه،پرهیز

میکند.
جای��گاهنوازندگاندرتعزیهمش��رفبرصحنهو
بدونهیچمخفیکاریاس��ت.زیراعالوهبرایجاد
جاذب��ه،تاکیدیدوب��ارهبر»نمایشب��ودن«اجرا
است.بافتموسیقیدرتعزیهباملودیهایمقطع
یاپیوس��ته،وزنوهارمونیویژهونوعسازبندی
آنبهع��الوهریتموتمپویخاصواس��تفادهاز
دس��تگاههایمختلفپدیدمیآیدوتاثیربسزایی
درایج��ادوتقوی��تحالتوفض��اینمایشالقا

میکند.
سازبندیازانواعس��ازهایبادی،زهیوکوبهای
ش��کلمیگیرد.ترکی��باینس��ازهادرلحظات
حس��اسواوجصحنهها،حالت��یالقاییازحس
صحنهه��اراب��هوجودم��یآورد.»درهنگامرزم،
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کوسس��تیز،کوسش��اریانه،طبلنصرت،طبل
جنگ،طبلکین،طبلآشوب،طبلعزا،طبلرزم،
طبلظفر،طبلبش��ارت،طبلکوچ،طبلهلهلهو
فغان،طبلش��ور،طبلخوف،عزیمتوشکست
و...نواختهمیش��ود.بعدازش��هادتحر،سرناها
زدهمیشوند،نقارهزنهادرکناردروازهشامتجمع
میکنند.وقتیلش��کرشکس��تمیخورد،کوس
برگشتمیزنند،وقتیپیروزمیشوندنقارهشادی
رامیکوبن��د.وقتیمیدانبهزیرپایاولیامیلرزد
وجنگمغلوبهمیش��ودطبلآش��وبمیکوبند،
وقتیجوانیش��هیدمیش��ودطبلع��زامیزنند.
هنگامغارتخیمههاطبلیورشوهلهلهووقتی
طفلیتیمیازحسین)ع(گممیشود،طبلخوف
میزنن��د.درهم��هایناتفاق��ات،حالتوفضای
صحنهایمختلفبرایوقایع،توس��طموس��یقی

ساختهمیشود«)عناصری،87،1363(.
ازنظ��رآواامامخوانه��ابیش��تردرمایههایمتین
مانن��دپنجگاه،رهاویون��وامیخوانند،حضرت
عباس)ع(چهارگاهمیخواند،حرعراقمیخواند.
اش��قیانیزباصدایبلندشعرهایخودراباآهنگ
اش��تلموپرخاشگران��هادامیکنن��د.همینامر
موجبتضادمعناداریمیاناشقیاواولیامیشود.
عالوهب��راینهابرایورودوخروجها،وقفههای
صحنهای،گردشها،تغییرمکانوزمانوپرکردن
وقفههایصحنهایازموس��یقیاس��تفادهمیشود.

4- نتیجهگیری
تعزیهنمایشیاستکهریشهدردلآیینومناسک
که��نایرانیازجملهآیینهایمربوطبهآفرینش،
زایشومرگ،جدالبینخیروش��روروش��نایی
وتاریک��یدارد.همچنی��ندرادبی��اتحماس��ی
س��وگسیاوشویادگارزریرانخاستگاهتعزیهو
ش��بیهخوانیبودهاست.اماآنچهتعزیهراازدیگر
نمایشهاجدامیکندسادگیدراجرا،کمپیرایگی
وخلوتیصحنههایآناستکهامکاناتبالقوهای

رابراینمایش��گرانفراهممیآورد،همچونعدم
وابستگیاجرابهمکانوزمان.

ازس��وییارکانوعوام��لس��ازندهیتعزیهطبق
قرارداده��ایازپی��شتعیی��نش��دهازس��احت
تکمعناییخارجمیش��وندوش��کلنماد،نشانه
وس��مبلمیپذیرند،بهگونهایکهتشتآبیرود
فراتمیشود،پارچهوعلمسیاهینشانگراردوگاه
اولیاءورنگس��رخازآناشقیا.موسیقیعالوهبر
پرکردنلحظاتخال��ینمایش،هرلحظهحالت
وی��ژهایرابی��انمیکندهمچ��ونجنگ،خوف،
بازگش��تاسببیسوارو...؛واینبداههپردازی
نش��انازغنایموسیقیزندهدرکناراجرادارد.از
سویدیگرمخاطبتعزیهنهتنهاجدایازنمایش
ویکتماش��اگرصرفنیست،بلکهخودعضوی
ازنمایشمحس��وبشدهوتنهاباوجودمخاطب

استکهنمایشکاملمیشود.
بیپیرایگیدراجراوفاصلهگذاریبازیگربانقشو
باتماشاگرتئاترحماسی)Epic(رافرایادمیآورد.
درتعزیهعناصردیداریوش��نیداریودراماتیک
درحیطهیرمزگونهوسمبولیس��معملمیکنند.
شکستزمانومکاننیزازدیگرخصوصیاتاین
نمایشایرانیاست.واینعملکردیعنیشکست
زمانومکانبهخوبیدرشبیهخوانیشکلمیگیرد.
اش��یاء،دکور،نور،لباس،پارچههایرنگیو...به
واس��طهخاصیتنمادینخودکارکردیچندگانه
میپذیرن��د.ودیگ��راینکهاس��تفادهازحیوانات،
وج��ودنیروه��ایماورالطبیعیوحض��ورآنهابر
صحنهبهش��کلبسیارس��ادهایامکانپذیراست.
درنهایت،شبیهخوانیراامروزهمیتوانبانمایش
پرفورمانسازدیدگاهارتباطیوکارکردهایاجرایی
مطابقتدادکهش��رحشمجال��یدیگرمیطلبد.
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پینوشت:

 Drama space -1

 Stylize -2

 Symbol -3

Decor -4

Mise en scene -5

Grime -6

Plot -7

Illusion -8

Mood -9

i اپوشدیوتاریکیوپلیدیدراس��اطیرایرانی،کهدرنبردباایزدمهرمظهرروش��نایی،ابتداپیروزمیش��ودوبادعایاهورامزدابرایمهردرنبردبعدیازمهرشکس��ت

میخورد.
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