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دو هفته نامه اقتصادی،اجتماعی

ایام سوگواری تاسوعا و عاشورای حسینی تسلیت باد

**المرد میزبان شهید مدافع حرم شد
شهید فرهاد طالبی )اهل روستای دهنو فاضلی چاهورز المرد( در 
دفاع از حرم حضرت زینب کبری)س( 
به درجه رفیع شهادت نائل شد.

رزمایش  اقتدار عاشورائیان 
محمد رسول اهلل )ص(
 در  المرد برگزار شد 

نگاهی کوتاه  به
وایت  اول  تعزیه  در   منطقه  تراکمه«  »ر

*عکس: علیرضا عامری/تعزیه المرد 

نا گفته های نسخه خوانان تا نگاه علمی،پژوهشی به حوزه تعزیه؛
سید ابوالحسن عمرانی: 
سوگواره های تعزیه درکشور، تاکنون بدون هیچگونه پشتوانه و 
خروجی علمی و پژوهشی بوده است
تعزیه در مناطق جنوب فارس، دارای یک ساختار مردم نهاد است

سید محمود برهانی: 
تعزیه را می توان تجلی همگانی عشق دانست

سید امین موسوی: 
پرشوری مراسم تعزیه
 به دلیل عظمت و جایگاه ویژه
 حضرت امام حسین )ع( است
تعزیه خوانی؛ قسمی از عزاداری ست

در صفحه های 2 و 3 و 4 بخوانید...
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افق فارس - چندی است کتابی با عنوان »روایت اول تعزیه درمنطقه تراکمه« وارد بازار نشر شده و به عنوان جدیدترین اثرتعزیه پژوهی 
در دسترس عالقه مندان به ادبیات نمایشــی و هنرآیینی تعزیه قرارگرفته است. روایت اول تعزیه، ازمجموعه آثار مکتوب دفتر مطالعات 
تعزیه پژوهی جنوب ایران است که به وسیله انتشارات بین المللی نوید شیراز، منتشر شده و از جمله آثار پژوهشی و اقالم فرهنگی است 

که براساس سنجش نیاز مخاطبان، طراحی و نگارش شده و محتویات خود را برای اقشار مختلف علمی و اجتماعی، عرضه نموده است.
در آستانه ماه محرم و ایام سوگواری ساالر شهیدان و در جهت یادآوری از گسترده ترین آیین مذهبی در شهرستان های المرد و مهر 

در این ایام، به تبیین برخی از محتویات این کتاب می پردازیم:
نویسنده در مقدمه کتاب یادآور می شود:

اجراي مجالس تعزیه حضرت سیدالشــهدا  درجنوب استان فارس با ســابقه بیش از یك قرن با تصویرگري نمادین، حادثه کربال را براي 
مخاطبان بازگو نموده است. 

تعزیه درقالب رســانه ای دینی ازهمان آغاز توانست در منطقه ای دور افتاده درجنوب استان فارس، اهداف متعالی خود را پیاده کرده و به 
عنوان نمادی ازعشــق و ارادت شیعیان به آستان مقدس حضرت سیدالشهدا و سمبلی ازحضور معنوی و سیاسی شیعه، موجودیت خود را 

اعالم نماید. 
از آن تاریخ به این سو رفته رفته اجرای تعزیه گسترش یافته و به رغم کاستی هایی درشکل و محتوا به سیر تکاملی خودپرداخته است.

یکی از مهم ترین اهداف تدوین و انتشــار این دفتر، انتقال فرهنگ، ســنت و آداب و آیین و رسوم مذهبی پیشینیان با رویکرد تبیین و 
بررســی جایگاه متعالی و زوایای متعدد و متنوع هنرآیینی تعزیه، ارائه گزارشی مختصراز ساختار تعزیه منطقه جنوب فارس ونیز اطالع 

رسانی نسبت به عملکرد سالهای اخیر پیرامون شیوه های معرفی تعزیه، به نسل معاصر می باشد. 
کتاب مشــتمل بر دو فصل بوده که در فصل اول و تحت عنوان»روند اجرای تعزیه درروســتاهای جنوب فارس«، مطالبی ازجمله: پیشینه 
تاریخی تعزیه جنوب فارس، شاعران و اصالح گران تعزیه نامه های جنوب فارس، برخی از منابع اقتباس اشعار تعزیه، چگونگی تبیین تاریخ 

در تعزیه نامه ها، استفتائات فقهی تعزیه ازمراجع عظام تقلید، روستاها، محله ها و متصدیان اجرای تعزیه و...پیش روی مخاطب است.
دراین گزارش، به خالصه ای از محتویات فصل اول کتاب یادشده تحت عناوین ذیل، می پردازیم:

**پیشینه تاریخی تعزیه جنوب فارس
به استناد دوره تصحیح و اصالح متون و نیز سرودن اشعار جدید تعزیه به وسیله شاعران تعزیه در جنوب فارس، همچنین بر اساس تاریخ 
مندرج در ذیل برخی از نســخه های دست نویس تعزیه در برخی از نواحی منطقه المرد، دو دهه پایانی قرن سیزدهم را می توان زمان آغاز 

تعزیه در منطقه المرد برشمرد. 
با این توصیف، قدیمی ترین تعزیه های منطقه المرد تا این زمان پیشــینه ای در حدود 145 تا 150 سال دارند. تاریخچه مستند قدیمی تر از 

این زمان هنوز به دست نیامده است.
محله های برگزار کننده مجالس تعزیه با قدمت بیش از یك قرن که در طول دهه عاشــورا و همه ساله به طور مرتب اجرا می شده از تعداد 
انگشتان یك دســت فراتر نمی رود و بقیه مراکز و روستاهای محل برگزاری تعزیه، کمتر از یك قرن، سابقه اجرا دارند. برخی نیز در چند 

دهه اخیر بنیانگذاری شده اند.
اظهارنظرهای غیر مســتند با انتساب سابقه  200 تا 300 سال و گاه بیشــتر از این برای تعزیه روستاهای جنوب فارس، فرض ها و نظرهای 
مبتنی بر حدس، گمان و قیاس است و این گمان ها بدون ارائه مستندات، در اثبات یك رویداد تاریخی و فرهنگی کارایی ندارد؛ حتي موجب 

ایجاد خدشه در اصالت تاریخچه تعزیه این منطقه نیز خواهد بود.
بر اساس پژوهش های انجام شده، شهر شــیراز در عصر زندیه خاستگاه تعزیه مصطلح )یعنی با ساختار نمایشی، سیر داستانی و دیالوگ 

های منظوم( است. 
این رویداد به حدود  260تا 270 سال پیش برمی گردد. یعني اندکی پس از تثبیت حکومت زندیان در شهر شیراز، بنابراین هیچ تعزیه ای با 

این ساختار، در هیچ جای کشور قدمتی افزونتر ندارد.
موضوع شمایل سازی و دسته گردانی های بدون دیالوگ منظوم و بدون ساختار دراماتیك و فراز و فرود واقعه، که در دوره صفویه و حتی 

پیشتر ازآن در دوره آل بویه رایج بوده، با تعزیه مصطلح، موضوعی متفاوت است. 
**شاعران و اصالح گران تعزیه نامه های جنوب فارس

پس از ورود نســخه های اولیه تعزیه به منطقه المرد، دو تن از سادات ارجمند به نام های »سیداسداهلل راغب فالی« و »سیدابوالحسن شایق 
تراکمه ای«، به تدوین، تصحیح و نیز سرودن اشعار دیگر و تکمیل تعزیه نامه ها در این منطقه اقدام نمودند. 

پیش از آن در اواخر نیمه دوم قرن ســیزدهم هجری، هیچگونــه تعزیه نامه ای در منطقه المرد وجود نداشــته و هیچ مجلس تعزیه ای 
)با ســاختار نمایشی و زبان شعر( اجرا نمی شــده و برگزاری عزاداری حضرت سیدالشــهدا در قالب مجالس وعظ، روضه خوانی، نوحه و 

مرثیه سرایی و... بوده است.
قابل ذکر اینکه در تعزیه نامه های منطقه المرد، همانند بسیاری از مناطق کشور اشعار و متون منظوم، سروده شخص و احدی نیست.

اشعار تعزیه تلفیقی است و سرایندگان، عالوه بر اشــعار خود از شاعران معروف و برخی از شاعران غیر مشهور دیگر که سرآینده اشعار 
تعزیه در مناطق مختلف کشور بوده اند، نیز استفاده کرده اند. 

در نســخه های مجالس تعزیه جنوب فارس آثاری از شعرای نامدار همانند ابن حســام قهستانی، جوهری مروزی، جودی خراسانی، بیدل 
قزوینی، مقبل کاشانی و... وجود دارد که درتعزیه نامه های متعدد مورد استفاده قرار گرفته است.

**روند فاصله گذاری در تعزیه
ساختار آیین نمایشی تعزیه بر اساس فاصله گذاری و جدا سازی ایفاگر نقش از شخصیت اصلی داستان، طراحی و بنا نشده است. اما اگر از 
منظر درام شناسی غربی به تعزیه نگاه شود، شیوه های فاصله گذاری در آن مشهود است. یکی از این موارد، استفاده نقش آفرینان تعزیه 
از برگه های مکتوبی اســت که اشعار تعزیه بر روی آن نوشته شده است، استفاده از نسخه یك اصل کلی و تفکیك ناپذیر در تعزیه است، 
روخوانی این برگه های مکتوب به وسیله نقش آفرینان، روایتگری واقعه را در معنای بصری آن به گونه ای آشکار، تبیین و بازگو می کند.

در معدود صحنه هایی که به دست گرفتن نسخه مقدور نباشد همانند قسمتهای جنگی، حماسی و اسب سواری، نقش آفرینان دیالوگهای 
خود را از حفظ می خوانند.از سوی دیگر نسخه خوانها، اعم از ایفاگران نقشهای مثبت و نقشهای منفی ، در بخشهای تراژیك و حزن انگیز 
واقعه، همانند مخاطبان و مستمعان تعزیه، اشك می ریزند، گریه می کنند یا به سینه می زنند زیرا همه آنها از شیعیان و ارادتمندان اهلبیت 
هســتند. این کار آنها بازنمایی یك واقعه نیست بلکه نشانگر امکان بروز احساسات به وسیله نقش آفرینان تعزیه در حال اجرای این هنر 

آیینی است.
همچنین ایفاگران نقشــهای منفی  که در سپاه دشمنان نمادین امام حسین  علیه السالم حضور دارند و لباس قرمز رنگ برتن می پوشند، 

در زیر لباس قرمز رنگ خود که نماد شرارت آنهاست، لباس سیاه به نشانه عزاداری و سوگواری امام حسین علیه السالم بر تن دارند. 
این اعمال جدایی و فاصله ایفاگر نقش با شــخصیت تاریخی را به وضوح بیان می دارد. براین اســاس تعزیه بی آنکه شکل و محتوای آن 

براساس فاصله گذاری بنا شده باشد، دارای ساختاری است که روش فاصله گذاری از آن استنباط می شود. 
**موسیقی آوازی تعزیه

تعیین و انتخاب آهنگ و نوای نسخه و به تعبیری موسیقی آوازی اشعار تعزیه منطقه المرد و توابع با ابتکار پیشینیان و پیشکسوتان تعزیه 
این منطقه شــکل گرفته و می توان ساختار موسیقایی تعزیه المرد را ابداع نوعی ردیف آوازی خاص برشمرد که به وسیله نسلهای پیشین 
تعزیه این منطقه، طراحی شــده و با تکرار و تجربه در نسلهای بعدی استمرار یافته اســت. از این رو درتعزیه این مناطق از دستگاههای 

متداول موسیقی آوازی همانند سه گاه، چهارگاه، بیات ترک، دشتی و...استفاده نشده است.
ازســویی خواندن اشعار تعزیه منطقه المرد با موسیقی سازی همراه نیســت. یعنی در فاصله میان خواندن اشعار، ساز و موسیقی سازی، 

فواصل زمانی آن را پر نمی کند.
نوای تعزیه جنوب فارس به ویژه آهنگهای اولیا خوانی این مناطق، دارای کیفیت و شــیوه اجرایی خاصی است که با موسیقی آوازی سنتی 

متداول تفاوت دارد. از این رو باید مورد محافظت قرار گیرد و با دقت و ظرافت به نسل های پسین منتقل شود. 
براین موضوع تأکید می شــود که نباید با خودکم بینی، داشــته های فرهنگی منطقه المرد به ویژه درحوزه هنردینی تعزیه، به فراموشی 
ســپرده شود و بایسته نیست که هرگونه آداب و افعالی در اجرا و هرگونه آهنگ و نوایی درخواندن اشعار از هرجایی که به ظاهر خوشایند 

باشد، به تعزیه این مناطق وارد نمود.
چنین شیوه ای موجب می شود مخاطب نسلهای جدید تعزیه، ضمن از یاد بردن اصالتهای این هنر آیینی، درباره ویژگی های تعزیه منطقه 

دچار سردرگمی و آشفتگی گردد وچنین رویکردی، سبب ازدست رفتن هویت اصیل تعزیه روستاهای جنوب فارس خواهد شد.  
**مخاطبان تعزیه

مخاطب حاضر در مجلس تعزیه که یکی از ارکان ســازنده تعزیه به شــمارمی رود، تماشاگر ِصرف نیست و هرگز نمی توان او را با تماشاگر 
سینما یا تلویزیون مقایسه کرد و همطراز دانست، به دلیل اینکه )همچنان که درجای خود بدان اشارت داشته ایم( مخاطب، جزئی از تعزیه 

است و گاهی اوقات حّتی خطاب نسخه خوانها به مخاطبان و مستمعان است. 
تعزیه که شــیوه ارتباطی آن به صورت مشــافهه و بازخورد پیام آن بالفاصله و آنی است، از حضور مخاطبان حاضر که با نسخه خوانها در 

تعامل هستند، مهمترین بهره را می برد.
به تعبیر پیتر چلکووسکی پژوهشگر غربی تعزیه ایرانی، هیچ چیز نمی تواند جای این رابطه و تعامل را بگیرد. مخاطبان تعزیه تحت تاثیر 

ویژگیهای عاطفی، احساسی و حماسی، دربخشهای مختلف تعزیه واکنش آنی نشان داده و اندوه یا شادی خود را ابراز می دارند. 
همگرایی عاطفی و احساسی مستمعان با نسخه خوانها و تشــدید تاثیر گذاری برمخاطبان از جمله ویژگیهایی است که در تعزیه عینیت 

می یابد. 

»ژوزف کنت دوگوبینو« در یکی از مقاالت خود درباره تعزیه یادآور می شود که:
 ... بنابراین درک می کنیم که چرا اقوام ایرانی تعزیه را به هیچ وجه هم چون بازی یا ســرگرمی خاطر مشاهده و تلّقی نمی کنند. در اندیشه 
آنان هیچ عملی از این کار مذهبی تر و وزین تر و مهم تر و شایســته تر نیســت. آدمی در آن لحظه با چیزی روبه رو می شود که نمی تواند 
درباره اش عمیقانه به تفّکر بپردازد و نیز قادر نیســت که آن را فریاد برآورد. هیجانی که وی را دربر می گیرد قدســی و معنوی است. اگر 
خونســرد ماند دیگر انسان نیست، چون در قبال سنگدلی و ستم بی احساس است و نیز مســلمان نیست، چون اهل بیت پیامبر را پاس 

نداشته است و هم چنین ایرانی نیست، چون درد و رنج کسی را که مظهر مجّسم میهن اوست و درد و رنج وطنش را حس نمی کند. 
**»ضرورت آسیب زدایی ازتعزیه

تعزیه منطقه المرد و مناطق هم جوار به رغم اینکه به عنوان رسانه ای قوی در جهت تبیین تاریخ مصور کربال و انتقال فرهنگ عاشورا در 
قالب هنری دینی، تأثیر زیادی برمخاطب داشته، خالی و عاری از ایرادات و اشکاالتی در حوزه تاریخ، ادبیات و شیوه اجرا نبوده که آسیب 

زدایی از این هنر دینی در حوزه های یاد شده، از اولویت های فرهنگی دوره اخیر به شمار می آید...
این فرآیند، نیازمند بازنگری به وســیله متصدیان محترم تعزیه می باشــد تا ضمن حراست از اصالت تعزیه منطقه در وجوه مثبت آن، از 

دگرگونی های غیر منطقی در ساختار و محتوای این هنر دینی جلوگیری گردد.  
درفصل اول کتاب، هم چنین به معرفی مراکز تعزیه داری و نیز متصدیان پیشــین تعزیه در مناطق جنوب فارس )شهرستان های المرد و 

مهر( پرداخته شده و دراین میان از این سادات ارجمند و متصدیان تعزیه، یادرفته است:
مرحوم سید حســِن سیدهاشم، مرحوم حاج سیدحســن حقایقی )معروف به آقابزرگ( ، مرحومان سیدعباس و سیدابوالحسن عمرانی، 
مرحوم ســیدحمزه فرزانه ، مرحوم سیداســداهلل برهانی، مرحوم سیدعبدالحسین موسوی نســب، مرحوم سیدحسین عمرانی، مرحوم 
سیداحمد موسوی، مرحوم سیدحبیب حقایقی، مرحوم ســیدابراهیم احمدی، مرحوم سیدحسین سجادی، مرحوم سیدمحمدتقی علوی 
فالی، مرحوم سید ابراهیم سجادی مهری، مرحوم ســید عبدالحسین علوی، مرحوم مشهدی محمد اسیری، مرحوم غالمحسیِن رامشی، 

مرحوم سیدموسی موسوی کندری، مرحوم سید ابراهیم موسوی و...
گفتنی است مجالس تعزیه از غربی ترین روستاهای شهرستان مهر تا شرقی ترین روستاهای شهرستان المرد به وسیله سادات و متصدیان 

یادشده، اجرا و برگزار می شده و درعصرحاضر درحال استمرار است.
مجالس تعزیه  دهه عاشورا درجنوب فارس عبارت است از:

- روز اول محرم: تعزیه شهادت مسلم بن عقیل /- روز دوم محرم: تعزیه شهادت طفالن مسلم/- روزسوم محرم: تعزیه مدینه الوداع
- روز چهارم محرم: تعزیه سان سپاه و شهادت حر/- روز پنجم محرم: تعزیه شهادت عابس وشوذب و شهادت وهب

- روز ششم محرم: تعزیه شهادت طفالن زینب/- روز هفتم محرم: تعزیه شهادت حضرت قاسم بن الحسن
- روز هشتم محرم: تعزیه شهادت حضرت اباالفضل/- روز نهم محرم: تعزیه شهادت حضرت علی اکبر

- روزدهم محرم)عاشورا(: تعزیه شهادت حضرت سیدالشهدا

مجالس تعزیه روزاول تا نهم محرم درســاعات بعدازظهر، اما مجلس تعزیه عاشورا )شهادت حضرت سیدالشهدا( یعنی روز دهم محرم، در 
ساختار سنتی اجرای تعزیه منطقه المرد، در ساعات اولیه صبح اجرا و برگزار می شود.این مجلس طوالنی ترین مجلس تعزیه دهه عاشورا 

بوده و اجرای آن تا هنگام ظهر به طول می انجامد.
با پایان این مجلس تعزیه، مراسم تعزیه داری دهه اول محرم به پایان می رسد و در شب یازدهم و در کنار مراسم شام غریبان، در بعضی از 

محله های برگزاری تعزیه، این مراسم مذهبی با اجرای تعزیه های بعد از واقعه ادامه می یابد.
ازمیان اســتفتائات مراجع عظام تقلید پیرامون تعزیه، دیدگاههای رهبرمعظم انقالب و نیزحضرات آیات مکارم شیرازی، سیستانی، فاضل 

لنکرانی، صانعی، مدرسی یزدی و... دراین کتاب، مورد اشاره و استناد قرار گرفته است.
»تعزیه و تئاتر«، »ادبیات تعزیه«، »موســیقی آوازی تعزیه«، »شیوه درام پردازی در تعزیه«، »نمادهای طبیعی و فوق طبیعی درتعزیه« و... 

برخی دیگر از عناوین و محتویات فصل اول این کتاب می باشد.
همچنین درمبحثی باعنوان»نقبی برگوشه شیروسلطان قیس« که محل بحث و گاه وجود یا ایجاد شبهه یا پرسش بوده و به تصویرگری های 
هنرآیینی تعزیه ارتباط داشته، حکایت یاد شده مورد بررسی قرارگرفته و براساس تحلیل های تاریخی، اعتقادی، روایی و... به تبیین این 

موضوع و روند مقبولیت یا مطرودیت آن پرداخته شده است.
فصل دوم کتاب به معرفی یکی ازمراکزتعزیه داری )محله بنی هاشــم( درشهرستان المرد پرداخته که اولین متصدی آن درحدود یکصد 
و ســه ســال پیش از دنیا رفته و به گواهی تاریخچه تعزیه جنوب فارس، دردوره های مختلف تعزیه داری، نسخه خوانهای متعددی ازاین 
مرکزتعزیه داری ظهور یافته اند که بسیاری ازآنها ازمشاهیر و تعزیه خوانهای سرشناس منطقه در کسوت اولیا و اشقیا به شمارمی آمده اند. 
مرحوم سیدابوالحسن عمرانی، مرحوم زایرعبداهلل ضیایی، مرحوم مالعلی زایرمحمد، مرحوم مشهدی فریدون صفری، مرحوم سیدعبدالعلی 

احمدی و..ازجمله این افراد محسوب می شوند.
درهمین راســتا ازتعزیه خوانهای پیشکســوت و فقید جنوب فارس در دیگر محله ها و مجالس تعزیه خوانی نیزیاد رفته ازجمله: مرحوم 
مشهدی محمدسهراب، مرحوم مشهدی حسین اسد)رنجبر(، مرحوم سیدحمزه سیداحمد)احمدی( مرحوم مشهدی اسدخسروی، مرحوم 

مشهدی علی قاسم و...
»فعالیتهای تعزیه پژوهی«، عنوان مبحثی اســت که درآن به عملکرد دو دهه اخیردرحوزه رســانه های دیداری و مکتوب پیرامون تعزیه 

جنوب فارس پرداخته شده و در آن از آثار مکتوب تعزیه پژوهی و نیز برخی از مستندهای تلویزیونی تعزیه سخن رفته است. 
پرتوعشــق، تاعرش، آیین های محرم، حدیث عشق، the religus drama of iran و... عنوان برخی از مستندهایی است که باهدف 
معرفی زوایای مختلف تعزیه جنوب فارس و به کارگردانی نویســنده این کتاب، به زبان فارســی و انگلیسی برای مخاطبان داخل و خارج 

ازکشورتولید شده است.
دراین فصل ، تصاویر متعددی از تعزیه جنوب فارس در دهه های پیشــین از جمله قدیمی ترین عکس تعزیه این مناطق )عکسی مربوط به 

بیش ازنیم قرن پیش( درج شده است.

درهمین فصل و درمبحثی ذیل عنوان »دوکلمه پایانی« نویســنده نسبت به کم توجهی به جایگاه تعزیه درمناسبت»روزهنرهای نمایشی« 
درتقویم رسمی کشور، انتقاد کرده و یادآورشده:

در این مناســبت )7فروردین برابربا 27مارس( که زیرمجموعه آن را تئاتر، ســینما و تعزیه قرار داده اند، کمترین توجه و عنایت به تعزیه 
شده؛ زیرا مناسبت مورد تصویب که مقارن با جشن های نوروز می باشد، هیچ گونه ارتباط و سنخیتی با تعزیه که بخش عمده آن، عزاداری 

است، ندارد.  این مناسبت برای نمایش هایی مانند سیاه بازی و میرنوروزی وامثالهم مناسب تر است تا تعزیه...
ما برای روز تعزیه، روز 17صفر )یا یکی از روزهای دهه دوم ماه صفر( را در نظر گرفته بودیم با دالیلی، ازجمله این که در فاصله ایام عزاداری 
دهه اول محرم تا روز پیشنهادی، بسیاری از تولیدات رسانه ای و نمایشگاهی و همچنین ایده های پژوهشی محققان در هرسال آماده و در 

آستانه دهه عزاداری آخر صفر، قابل ارائه و عرضه می باشد.

اجرای برنامه هایی همچون طراحی و برگزاری همایش های علمی، پژوهشی با حضور تعزیه شناسان کشور، بررسی فعالیتهای تعزیه 
پژوهی و رفع کاستی های آن در نشست های تخصصی، معرفی پژوهش های برتر تعزیه شناسی و ترغیب تعزیه پژوهان در جهت بررسی 
زوایای مستور تعزیه، نمایش یا پخش تولیدات رسانه ای تعزیه و... با هدف تبیین شیوه های گوناگون پیام رسانی فرهنگ عاشورا، تأکید 
بر توجه بیشتر به داشته های فرهنگی و قدیمی ترین هنر نمایشی دینی ایران، تالش گسترده تر در شناساندن ادبیات نمایشی مذهبی 
ایران شیعی در سطح بین المللی، حراست از هنرآیینی تعزیه با به همراه داشتن ظرفیت فراوان و تأثیرگذار در زوایای تاریخی، هنری، 
ادبی، فرهنگی، حماسی، دراماتیک و... برخی از محتویات و موضوعات روزتعزیه می باشد که چنین فرایندی، نیازمند زمان و مناسبت 

ویژه خود می باشد. 
گرچه تعزیه، یک هنر مردمی اســت و مردم هم کار و وظیفه خود را پیرامون گسترش شــیوه های معرفی این هنرآیینی به خوبی 
می دانند، لیکن متولیان فرهنگی کشــور نیز در جهت معاضدت و تقویت فعالیتهای مردمی در باب هنردینی تعزیه، دارای وظیفه ای 

خطیر می باشند. 
بنابراین، از مسئولین ذی ربط در زمان تصدی دولت تدبیر و امید و عصر هنر انقالب اسالمی، این انتظار وجود دارد که برای زدودن 

گرد و غبار غربت از چهره تعزیه، اقدامات مورد نیاز و انتظار را آنچه در حیطه وظیفه و اختیار ایشان است به انجام برسانند.

نویسنده در پایان این کتاب براین نکته تاکید کرده که عرض ادب و ارادت به آستان ائمه اطهار به ویژه حضرت سیدالشهدا و بهره گیری از 
اسوه ها و مدل های رفتاری با محوریت اخالق عاشورایی، می تواند یکی از مقدمات و راهکارهایی باشد که انسانها را از اسارتگاه دیوارهای 
نامرئی ابزار تکنولوژیك در دنیای وانفســای امروز ارتباطات، رهانیده و از مســیر بهیمیت به سوی سیرت آدمیت و حیات طیبه انسانی و 
آزادی از تعلقات دنیایی ســوق دهد. به بیان دیگر، گرچه محتویات این کتاب، تبیین فرهنگ وآداب و رسوم منطقه جنوب فارس در ایام 
عاشــورا می باشد، لیکن مهم ترین پیام آن به عنوان حسن ختام، توصیه برالتزام عملی به اخالق عاشورایی است که باید از دل آیین های 
دینی متعلق به حضرت سیدالشهدا فراگرفت و درزندگی اجتماعی و در راستای تعالی اخالق و گسترش هنجارهای اجتماعی استفاده نمود.
نویسنده کتاب »روایت اول تعزیه درمنطقه تراکمه«، سیدابوالحسن عمرانی پژوهشگرتعزیه، هنر و رسانه و مستندساز بوده که خود نسل 

پنجم تعزیه جنوب فارس )شهرستان المرد( می باشد.
تعزیه وتلویزیون )اولین پژوهش پیرامون رابطه تعزیه به عنوان رســانه سنتی موج اول بارسانه مدرن ارتباط جمعی وشیوه ترسیم مفاهیم 
انتزاعی درابزارتکنولوژیك(، تعزیه و سووشون )اولین نقد جامع بر الهام گیری تعزیه از آیین های اسطوره ای ازجمله آیین سوگ سیاوش( 
دواثردیگرمنتشرشده ازاین نویسنده درباب تعزیه می باشد. »دانشــنامه جامع تعزیه فارس« اثرتعزیه پژوهی دیگری است که نویسنده 

ازچندی پیش به طراحی و نگارش آن اهتمام دارد.

نگاهی کوتاه به »روایت اول تعزیه در منطقه تراکمه«
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افق فارس-همانگونه که در مطلب صفحه 2 نشــریه )نگاهی کوتاه به روایت اول تعزیه در منطقه تراکمه( بدان اشــاره شد، تعزیه در جنوب 
فارس بویژه در شهرستانهای المرد و ُمهر دارای قدمت زیادی با آداب و رسوم منظم و دارای یک ساختار مردم نهاد می باشد و متصدیان 
تعزیه داری منطقه از سادات معظم و جلیل القدر هستند، و هرساله با آغاز دهه محرم، مراسم عزاداری سرور و ساالر شهیدان را با برگزاری 
تعزیه گرامی می دارند، اندکی در این فرصت که همه ســرگرم وقایع دیگر در کشور هستند، پرداختن و پای حرف های نسخه خوانان نشستن 
نیز خالی از لطف نیســت که در ادامه هیات تحریریه این نشــریه در گفت و گو با ســه نسخه خوان شهرســتان المرد به بررسی مهم ترین 

هنرآیینی شهرستانهای المرد و ُمهر )تعزیه( می پردازد. 
»ســید ابوالحســن عمرانی« از دســت اندرکاران مرکزتعزیه داری محله بنی هاشم و نســل پنجم تعزیه شهرستان المرد، با تحصیالت 
خارج فقه و اصول و کارشناســی ارشد رشته ارتباطات، پژوهشگرحوزه دین، رسانه و هنر و نیز مستندساز با رویکرد فیلمسازی مولف 
) نویســندگی، تهیه کنندگی،کارگردانی، تدوین و...( می باشد که بخش عمده پژوهش ها ونیز مستندهای تولیدی وی در دهه اخیر به 

هنرآیینی تعزیه اختصاص داشته است. 
او بــا نــگارش اولین پایان نامه تحصیــالت تکمیلی باعنوان»تعزیه، تعامل مذهــب و هنر« در باب معرفی تعزیــه مناطق جنوب فارس، 
آثارمتعددی ازجمله: »تعزیه و تلویزیون«، »تعزیه و سووشــون«، »تعزیه و تراژدی«، »تعزیه، منابع روایی و مستندات تاریخی«، »ادبیات 

تعزیه«، »روایت اول تعزیه درمنطقه تراکمه« و... را تألیف نموده که برخی ازآنها چاپ و منتشرشده است.
وی پایان نامه عملی کارشناســی ارشــد خود را نیز به تولید وســاخت اولین مســتند تلویزیونی تعزیه مناطق جنوب فارس با عنوان 
»پرتوعشــق« اختصاص داد که ویژگیهای این تعزیه، مورد توجه بزرگان حوزه رســانه و ســینمای کشــور قرارگرفت و ایشان نسبت 
به اســتمرار معرفی چنین تعزیه ای در فضای بصری رســانه تأکید نمودند. پس از آن و در طول پانزده ســال اخیر، در حدود هشت 
مســتند تلویزیونی تعزیه ازجمله اولین مستند تعزیه ایرانی به زبان انگلیسی باعنوان The religus drama of iran taaziyeh برای 
شــبکه های برون مرزی و سراســری تلویزیون، تولید شــده که بیشــتر آنها با محوریت تعزیه جنوب فارس بوده است. جدیدترین 
اثرمنتشرشده این پژوهشگرتعزیه، کتاب »روایت اول تعزیه درمنطقه تراکمه« است که بسیاری از ویژگیهای هنرآیینی تعزیه درمناطق 

جنوب فارس)شهرستاهای المردومهر( را برای مخاطب تبیین نموده است. گفت و گو با سید ابوالحسن عمرانی در ادامه می آید:

**ابتدا نگاهی کلی به هنرآیینی تعزیه؟
تعزیه، درصورت اجــرای صحیح، یکی از ابزار تبلیغ و عوامل اثرگذار در ترویج پیام 
عاشــورا به شمار می رود. شیعیان با اســتفاده از هنر نمایشی، یکی از کارآمدترین 
شــیوه های تبلیغی را در حوزه دین به کارگرفته و ازاین روی، این هنر دینی، ویژگی 
متمایزی در راستای تبیین اهداف الهی واقعه کربال به  همراه دارد. تعزیه با به همراه 
داشــتن زوایای مختلف از جمله جنبه های تاریخی، حماسي ، ادبی، هنری و با زبان 
شــعر و نظم، مخاطبان را در ســطوح مختلف اجتماعی و تحصیلی با خود همراه و 
به دلیل دارا بودن ساختار نمایشــی و تنوع محتوا و مضمون، پیام خود را به نحوی 
گویاتر به مخاطبان منتقل نموده اســت. ترویج و گسترش فرهنگ عاشورا، ترسیم 
تاریخ مصور واقعه کربال، گسترش ادبیات عاشورایی حتی در میان عامه مردم و طبقه 
بیسواد و کم ســواد جامعه، القاء غیر مستقیم بسیاری از آموزه های دینی و ترغیب 
بــه انجام فرایض دینی همانند نماز، جهاد، امربه معــروف، تولی، تبری و... برخی از 

پیامدهای فرهنگی تعزیه داری در سده اخیر درمناطق جنوب.

**باتوجه به اینکه یکی ازشیوه های معرفی تعزیه، فعالیتهای پژوهشی است آیا تاکنون دراین زمینه اقدامی صورت گرفته؟ واگرانجام 
شده چه نوع فعالیتی و به چه میزان؟

باعنایت به ظرفیت تعزیه وغنای محتوای آن، ما فعالیتهای تعزیه پژوهی را در دو موضوع و دوگونه رســانه، تعریف کردیم. رسانه مکتوب 
و تهیه و نگارش آثار پژوهشی تعزیه و رسانه تصویری به همراه تولید فیلمهای مستند تعزیه با رویکرد بررسی زوایا و جوانب مختلف این 

هنرآیینی.
فعالیتهای پژوهشی با ساختارحرفه ای را از نگارش یك پایان نامه درمقطع تحصیالت تکمیلی آغازکردیم. »تعزیه ، تعامل مذهب و هنر«. 
پس ازآن ازدل محتویات این پایان نامه، درحدودهفت عنوان کتاب، استخراج، تالیف و نگارش نمودیم که برخی ازآنها منتشرشده است. 
یکی ازاین آثار، »تعزیه و تلویزیون« به عنوان اولین اثرپژوهشــی پیرامون رابطه رسانه سنتی موج اول تعزیه بارسانه مدرن ارتباط جمعی 

تلویزیون است که درآن شیوه ترسیم یك رسانه با ویژگیهای خاص خود دردل رسانه دیگر، مورد تحلیل و بررسی قرارگرفته است. 
درآنجا به این موضوع اشــاره کرده ایم که در عصر حاضر، رسانه های مدرن ارتباط جمعی، به همراه پیام گیری راه دور، توانایی خود را در 
عرصه انتقال اطالعات و القاء مفاهیم و... در سطح جهانی، روز به روز افزایش می دهند. اما آیا در راستای معرفی تعزیه در پرتو امواج صوتی 

و تصویری، می توان از این گونه رسانه ها بهره گرفت؟
همچنین براین موضوع تأکیدشده که گرچه ماهیت رســانه های تکنولوژیك با هدف ترویج دوری از فطرت، گریز از معنویت و در نهایت 
ایجاد سرگشتگی و غفلت در جامعه، طراحی و به کار گرفته شده، لیکن ازآنجا که نظام ارتباطی، یکی از راهکارهای برآوردن نیازهای جامعه 

جهانی )وازجمله جوامع سنتی ( است، در کنار فرایند غفلت زای ابزار تکنولوژیك، 
جنبه های مثبت این ابزار را نیز نباید از نظر دور داشت.

درپایان به این نتیجه رســیده ایم که اگر کارآیی تلویزیون در حوزه دین و توانایی 
آن در القاء و انتقال مفاهیم دینی بپذیریم، تلفیق »رســانه سّنتی دینی« )تعزیه( 
با »رســانه مدرن تکنولوژیك« )تلویزیون( امکان پذیر و در پیام رسانی می تواند 
تأثیرگذار باشد اما با شــرایط و حدودی که دراستانداردهای فنی رسانه و پشتوانه 

پژوهشی تعزیه تعریف شده...
اثرمکتوب دیگر،»تعزیه و سووشــون« باموضوع بررســی و نقد الهام گیری تعزیه 

ازآیین اسطوره ای سوگ سیاوش است.
یادآوری کنم که درسال 1355خورشــیدی ودرمجمع بین المللی تعزیه درشیراز، 
مقاله ای باعنوان»رابطه تعزیه با آیین های سوگواری قبل از اسالم«به وسیله احسان 
یارشاطر مطرح و درآن به موضوع الهام گیری تعزیه ازآیین سوگ سیاوش ومشابهت 
های این دوپرداخته شــد. این مقاله به همراه تعداد دیگری از مقاالت  به زبان های 
فارســی، انگلیسی و فرانسه در مجموعه »تعزیه هنر پیشــرو بومی در ایران« که 

بوسیله پیترچلکووسکی جمع آوری شده بود، به چاپ رسید. 
پس ازآن بیشــترتعزیه پژوهان، آیین سوگ سیاوش را به عنوان خاستگاه و منبعی 

برای تعزیه مصطلح پنداشتند؛ بی آنکه دلیل یا مستند قطعی دراین باب ارایه نمایند. تعزیه وسووشون نقدی است براین دیدگاه با استناد 
به ادله وقرائن متعدد که درجای خود مسطور شده است.

ســومین اثری که تاکنون منتشرشده، »روایت اول تعزیه درمنطقه تراکمه« اســت. دراین کتاب، عالوه برتبیین ویژگیهای تعزیه مناطق 
جنوب فارس، به مباحث مختلفی پیرامون گســترده ترین مراسم آیینی دهه عاشورا در این مناطق پرداخته شده است. پیشینه تاریخی 
تعزیه جنوب فارس، شاعران و اصالح گران تعزیه نامه ها، برخی از منابع اقتباس اشعار تعزیه، ادبیات تعزیه، استفتائات فقهی تعزیه، شیوه 
درام پردازی درتعزیه، تعزیه و تئاتر، موســیقی آوازی تعزیه، ضرورت آسیب زدایی ازتعزیه، معرفی متصدیان تعزیه روستاها و محله های 

جنوب فارس، تصاویر ادوار مختلف تعزیه داری جنوب فارس و...برخی از محتویات کتاب یادشده است.
**آیااثرپژوهشی و مکتوب دیگری درقالب کتاب، مقاله و... درباب تعزیه دردست نگارش یا چاپ دارید؟

هم اینك کتاب »تعزیه و تراژدی« باموضوع بررســی و نقد الهام گیری تعزیه از آیین های اســطوره ای یونان باستان، زیرچاپ می باشد. 
»مبانی نظری تعزیه«، »تعزیه ، منابع روایی و مستندات تاریخی«، »ادبیات تعزیه« آماده چاپ و »فرهنگ تعزیه« دردست ویراستاری است، 

بیشتر این آثار برای استفاده در فضای آکادمیك، طراحی شده و زمان زیادی برای نگارش آنها مصروف داشته شده است.

یادآوری کنم که یکی ازگسترده ترین اقدامات در حوزه تعزیه پژوهی، تهیه و نگارش »دانشنامه جامع تعزیه فارس« است که از حدود سه 
سال پیش، تدوین آن آغاز شده و قرار است براساس ویژگیهای تعزیه در جغرافیای مختلف فارس، در چندین مجلد چاپ و منتشر شود. 

**درباب معرفی تعزیه در رسانه تصویری چه اقداماتی  انجام داده اید؟ آیا این شیوه معرفی تعزیه را مفید و کارآمد می دانید؟ 
همچنانکه درجای خود یادآور شده ایم باتوجه به این موضوع که زبان روز دنیای ارتباطات، زبان تصویر به همراه سرعت انتقال اطالعات به 

مخاطبان مي باشد، پردازش تعزیه، رسانه سنتی ایرانیان در رسانه ارتباط جمعی تلویزیون امری ضروری به شمار مي آید.
این نکته را یادآوری کنم که در عصر ارتباطات و گســترش ابزارارتباط جمعی و ورود خرده فرهنگ ها به جوامع اصیل و ریشــه دار و به 
تعبیر پستمن)postman(:  »دوره ای که ابزار سرگرمی و وقت گذرانی و تفریح، تمام مقوالت علم، فلسفه، اخالق، دین، سیاست، تاریخ، 
فرهنگ و حتی خبر را در قالب ســرگرمی و تفریح عرضه می کند«، پرداختن به قدیمی ترین هنرنمایشی دینی ایران در رسانه تصویری، 
هم نمادی از پیشینه کشور درعرصه هنر با محتوای فرامادی و متعالی و هم تأکید برحفظ تنوع و تازگی در تولیدات فرهنگی و در بستری 

از نیازهای واقعی مردم می باشد.
درراســتای معرفی تعزیه در رسانه تصویری، ازاوایل دهه 80 اقداماتی آغاز و پیگیری شد که بازده خوبی هم برای مخاطبان درپی داشته 
است. البته براین نکته تأکید می شود که پردازش تعزیه در تلویزیون، پارامترهای خاصی به همراه داشته که آشنایی با دو رسانه سنتی و 
مدرن و شیوه استفاده از تکنیك های فنی رسانه به همراه پشتوانه پژوهشی مورد نیاز تعزیه، ازاولین گام های این اِقدام محسوب می شود. 
برخی ازاین برنامه هاعبارت است از: »مستند پرتوعشق « ، اولین مستند تعزیه جنوب فارس است که در حدود14سال پیش تولید و پس 
از آن بارها ازشبکه های مختلف سیما پخش شد. دراین مستند از حضور مرحوم استاد صادق همایونی در بخش کارشناسی استفاده شده 

است.
»مســتندحدیث نینوا« این برنامه عالوه بر پخش از شــبکه های تلویزیون، در بهمن 1388 درسینما حقیقت تهران )سینمای مستند و 

تجربی( به همراه آثاری از فیلمسازان ایرانی و خارجی )باموضوع عاشورا( به نمایش درآمد.
»مستند تا عرش« باموضوع بررسی ادبیات و تاریخ در تعزیه نامه های روستاهای منطقه المرد. این برنامه در محرم سال 1387 تولید و در 

آن از حضور اساتید ارجمند مرحوم صادق همایونی و دکتر سیدسعید زاهد استفاده شده است.
»مستندحدیث عشق« این مستند تلویزیونی حاوی بررسی ویژگیهای تعزیه جنوب فارس مشتمل برادبیات تعزیه ، نمادها در تعزیه، مکان 

اجرای تعزیه و...است ودر ماه محرم 1436)آبان 1393( ازشبکه یك سیما برروی آنتن رفت.
 The religus drama of iran taaziyeh این فیلم، اولین مســتند تعزیه ایران به زبان انگلیســی است که باهدف معرفی آن در 

سطح بین المللی طراحی و تولید شده است.
تهیه و تولید برنامه های تلویزیونی تعزیه با ساختار مستند و پخش آنها از رسانه ملی توانسته مخاطبان زیادی را درسطح کشور و بیرون 

از مرزهای ایران، با این آیین سنتی شیعی درجنوب فارس آشنا سازد.
**ازجمله مســتندهایی که کارکردید مستندی باعنوان »تعزیه شناسان ایران« بود که ازشبکه های سراسری هم پخش شد. موضوع 

واهداف این برنامه را بفرمایید؟
یکــی ازاهدافی که ما درحوزه تعزیه پژوهی و درکنار تبیین زوایای مختلف تعزیه دنبال می کردیم، تالش درجهت معرفی چهره هایی بود 
که درنیم قرن گذشــته در جهت معرفی جایگاه تعزیه، تالش های زیادی نموده و آثاری از خود؛ برجای نهاده بودند. دراین باره ما مراحل 
ســاخت یك برنامه چند قسمتی با عنوان تعزیه شناســان ایران طراحی و قسمت اول آن با موضوع معرفی مرحوم استاد صادق همایونی 
مولف کتاب تعزیه در ایران را تولید نمودیم. این اقدام یکی از اولویت های فرهنگی استان درحوزه تعزیه پژوهی بود و باتوجه به تصاویری 
که از مصاحبه های مرحوم اســتاد همایونی از حدود 10 ســال پیش از آن تهیه و دردست داشتیم و با حضور چهره ماندگارادبیات ایران و 
استاد دانشگاه آریزونای آمریکا جناب استاد دکترمنصور رستگار فسایی و نیز دکترکمالی سروستانی درآیتم مصاحبه این مستند، نسبت 
به تولید اولین قســمت از این برنامه اقدام نمودیم که ازشبکه های سراسری هم بر روی آنتن رفت. )درهمین جا ازخوانندگان ارجمند این 
سطوردرخواســت می کنم دراین ایام برای شفای استاد دکتر رستگار فسایی از مفاخر فارس و ایران که چندی است دچارعارضه ای شده 

اند دعاکنند.( مراحل پیش تولید وتحقیق درباره چهره های دیگری هم دردست اقدام است.
**سوگواره تعزیه عاشورائیان المرد را چطور ارزیابی می کنید؟

بنای اظهارنظر در این باره نداریم. اما ضمن تقدیر ازمجریان و دســت اندرکاران ســوگواره ها، همین قدربگویم که سوگواره های تعزیه 
درکشــور، تاکنون بدون هیچگونه پشتوانه و نیز خروجی علمی و پژوهشــی بوده و بیشتر در قالب اجرای چند مجلس تعزیه که برخی با 

ایرادات عدیده تاریخی، ادبی و اجرایی هستند، بوده است. این رویکرد به آسیب شناسی جدی و به موقع نیاز دارد. 
ما دراین قبیل ســوگواره ها شرکت و حضورنداشــته ایم. البته درافتتاحیه اولین سوگواره که در سال 1378 و در شهر شیراز برگرازشد، 
بزرگان تعزیه کشــورهمانند مرحوم جابرعناصری، مرحوم صادق همایونی، مرحوم عنایت اهلل شــهیدی و... حضورداشتند و شاید به غیر 
از یکی دو مورد از این ســوگواره ها، دیگر ازحضور چهره های پژوهشی خبری نبوده است. اما همچنانکه درجای خود بدان پرداخته ایم 
ســوگواره های تعزیه، نیازمند به هدف گذاری مدونی هســتند که بتوانند بازخورد مورد انتظار را برای مخاطب به همراه داشته باشند. 
ازسویی، شــیوه رتبه بندی و نمره دادن به تعزیه ها درسوگواره های تعزیه، این هنر دینی و آیین مذهبی با مفاهیم وآموزه های اعتقادی 
و فرامادی را از قداســت و معنویت به دور ســاخته وهمین امر باعث ورود یکی از آسیب های جدی به تعزیه در عصر حاضر و تغییر نگاه 
مخاطب نسبت به این مراسم مذهبی گردیده است؛ آیینی که درواقع، دست اندرکاران اجرا و ازجمله نسخه خوانها و ایفاگران نقش، درآن 

بازی نمی کنند بلکه به انجام یك فریضه مذهبی می پردازند. 
**وزارت ارشاد درتقویت این هنرآیینی چه کارهایی میتواند انجام دهد؟ ایا وزارت ارشاد از 

نقش آفرینان تعزیه)نسخه خوان یا شبیه خوان( این حوزه حمایت کرده است؟
به نظرم باید از دست اندرکاران زیرمجموعه وزارتخانه مربوطه پرسید. که درجهت تقویت و تعمیق 
تعزیه، چه کارهایی می توانند انجام دهند یا چه حمایتهایی از نویســندگان و برنامه سازان داشته 
اند. ما فعالیت یا اقدام درخور توجهی ندیده ایم. این مجموعه حتی زحمت خرید یا تهیه برخی از 
آثار منتشرشــده تعزیه پژوهی را به خود نداده. چند سال پیش و پس از انتشارتعزیه و تلویزیون، 
بنیاد تعزیه و هنرهای نمایشــی که زیرمجموعه ســازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران است، 
متوجه انتشار این کتاب شد و تیراژ قابل توجهی از آن راخریداری نمود، اما مجموعه های فرهنگی 
در فارس تا االن که ویراست دوم این کتاب آماده چاپ شده، به نظر می رسد ازوجود چنین کتابی 
بی اطالع باشــند. درحالیکه این کتاب، اولین اثر پژوهشــی در سطح کشوراست که به چگونگی 
رابطه تعزیه و تلویزیون به عنوان دو رســانه متفاوت پرداخته است. البته ما به حسب ضرورت و 
براســاس اولویت های فرهنگی منطقه و تأکید ب رمعرفی و تعمیق داشته های فرهنگی و بدون 
هیچگونه چشم داشــتی، این فعالیتها را ادامه خواهیم داد. پیشینیان ما در دورانی که مشکالت 
فراوان و کاســتیهای بسیاری فرارویشان بود، نســبت به برگزاری این مراسم با جد و جهد تمام، 
اهتمام داشــتند و آداب و رسوم و فرهنگ دینی را به نسل های بعدی انتقال دادند و اینك باتوجه 
به فراهم تر بودن امکانات و البته با تکیه برپیشینه و حفظ اصالتهای این هنرآیینی باید نسبت به 
تعمیق محتوا و معرفی جایگاه آن درســطح گسترده تر، تالش و افرداشت و فعالیت مورد نیاز را انجام داد. معتقدم منتظرحمایت این و آن 

بودن دراین عصر، توقع به جایی نیست. دراین باب سخن بسیاراست. بگذریم.
سخن پایانی؟

تعزیه درمناطق جنوب فارس، دارای یك ســاختار مردم نهاد بوده و مردم هم وظیفه خود را نسبت به این آیین دیرین مذهبی به درستی 
انجام می دهند.  شــما مالحظه می کنید که همکاری مردم با مراکز تعزیه داری درقالب نذورات و خیرات، ســال به ســال گسترده تر و 
فراگیرتر می شــود. مراکز تعزیه داری هیچگاه خود را محدود و پای بند حمایت یا همــکاری ادارات و نهادهای دولتی ندیده اند. انتظار 
می رود این شــیوه به عنوان یك سنت ممدوح استمرارداشته و تعزیه مناطق جنوب فارس باتکیه برجایگاه و پایگاه مردمی، روند تکاملی 

خود را طی نماید. 
ما هم از شما سپاسگزاریم بابت تالش در جهت معرفی هنرآیینی تعزیه، من نشریات شهرستان را چندان نمی بینم اما فکر میکنم درطول 
دو دهه اخیر، این نشریه، اولین نشریه ای باشد که با این ساختار به موضوع تعزیه می پردازد. پیروز و پایدار باشید./ ادامه در صفحه بعد...

سید ابوالحســن عمرانی: ســوگواره های تعزیه درکشور، تاکنون 
بدون هیچگونه پشتوانه و نیز خروجی علمی و پژوهشی بوده است،

تعزیه در مناطق جنوب فارس، دارای یک ســاختار مردم نهاد است، 
مراکز تعزیه داری هیچگاه خود را محدود و پای بند حمایت یا همکاری 
ادارات و نهادهای دولتی ندیده اند. انتظار می رود این شیوه به عنوان 
یک ســنت ممدوح استمرارداشته و تعزیه مناطق جنوب فارس باتکیه 

برجایگاه و پایگاه مردمی، روند تکاملی خود را طی نماید 
ســید امین موسوی: در تعزیه ی سبک »شــایق«، درخصوص نظم، 
معنــا، پختگی، پرمعنا و مفهوم بودن اشــعار در بین نســخ اولیاء و 

اشقیاء تفاوتی نیست.
ســید محمود برهانی: برگزاری تعزیــه را در منطقه نمی توان متأثر 
از یک هدف مشــخص دانست. بخشی از آئین هائی است که با زندگی 
مردم پیوند خورده است و ارتباطش با حیات اجتماعی مردم از وجه 

دینی بسی فراتر است.

دیدگاههای متصدیان تعزیه پیرامون تعزیه جنوب فارس
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افق فارس تلفنی آگهی  و اشتراک می پذیرد                  تماس : 09335653152

تسلیت

کلُّ َمْن َعلیها َفان َو یبَقی َوْجُه َربَّک ذوالجالِل واالکراِم
درگذشــت دوســت و بــرادر همفکرمان،زنــده یــاد بهــرام محمدپــور موجــب انــدوه و 
تأثــر جامعــه اصــالح طلبــان شهرســتان هــای المــرد و مهــر شــد. ضمــن عرض تســلیت 
بــه خانــواده محتــرم ایشــان،از خداونــد یکتــا بــرای آن مرحــوم علــو درجــات الهــی و 

بــرای بازمانــدگان طــول عمــر بــا ســالمتی و حســن عاقبتشــان خواهانیــم.
حسن عبدالهی»دبیر شورای مشورتی اصالح طلبان المرد ومهر«

تسلیت
همکار گرامی جناب آقای جمشید غضنفری

ــرم  ــواده محت ــما و خان ــه ش ــت وارده را ب مصیب
تســلیت عــرض نمــوده، از درگاه خداونــد متعــال 
بــرای آن مرحــوم رحمــت و مغفــرت واســعه 
ــوری و  ــرم صب ــواده محت ــما و خان ــرای ش و ب

شــکیبایی مســئلت می نماییــم.
»هیات تحریریه نشریه افق فارس«

هر عزادار
یک پاکبان محرم 

»شهری به پاکی دلهای عزادارانش« 

ویش سبز جنوب«  »انجمن پایشگران  ر
»شهرداری المرد «

زاده  کاظــم  خانــم  ســرکار 
)رئیــس محتــرم اداره بهزیســتی 
شهرســتان المــرد( و جنــاب 
ــس  ــی )رئی ــر فهیم ــای دکت آق
محتــرم بیمارســتان ولیعصــر 
ــه  ــان ب ــرد(؛ انتخابت ــج( الم )ع
عنــوان مدیــران نمونــه اســتانی در 
ــاد  ــال 96 نه ــرد س ــی عملک ارزیاب
متبوعتــان را خدمــت شــما مدیران 
ــان  ــکاران محترمت ــالش و هم پرت
ــه و بیــش از پیــش از  تبریــك گفت
ــق  ــان آرزوی توفی ــزد من درگاه ای
ــم.  ــما داری ــرای ش ــزون ب روزاف

» از طرف نشریه افق فارس«

قاب تصویر تعزیه

عکس: علیرضا عامری 

عکس: سید حسین موسوی 

عکس: ستاد تعزیه محله بنی هاشم-روستای سبخی  عکس: ستاد تعزیه محله بنی هاشم-روستای سبخی 

افق فارس- ادامه صفحه 3/  »ســید محمود برهانی« دانش آموخته حقوق و وکیل دادگســتری، از روزنامه نگاران دوران اصالحات و از 
نســخه خوانان محله بید اســت. او معتقد است که »که تعزیه متأســفانه تمامی روایت حقیقی عاشورا را بازگو نمی کند که این، مختص 
تعزیه نیســت و دین به تمامی از این آفت، آســیب دیده است. به گمانم واجبترین کار، پیراستن تعزیه است از اکاذیب آن که گاه حتی 

شکل اهانت به مقام واالی برترین تجلی عشق می یابد«. گفت و گوی برهانی با نشریه افق فارس به شرح زیر است:   

**هدف از برگزاری تعزیه در این منطقه چیست؟
برگزاری تعزیه را در منطقه نمی توان متأثر از یک هدف مشــخص دانســت. بخشی از آئینهائی است که با زندگی مردم پیوند خورده 
است و ارتباطش با حیات اجتماعی مردم از وجه دینی بسی فراتر است. تعزیه برای سوارکاری که یک سال عاشقانه از غذای فرزندانش 
می زند تا غذای اسبش را تأمین کند، نوعی عشق است و برای پیرزنی که سالمت نوه اش را با نذر یک اسکناس تأمین شده می پندارد 
هم نوعی عشــق دیگر. در یک کالم، تعزیه را می توان تجلی همگانی عشــق دانست. از عشق به بلندمرتبگان سپاه ساالر عاشقان تا عشق 
به زندگی در همۀ اشکال مختلفش به ویژه وجه مشارکت های عمومی آن که با چندین هنر اصیل در هم تنیده است تا مراسمی قابل 

توجه به وجود آورد.
**چقدر مجالس تعزیه در انتقال پیام قیام امام حسین)ع( موثر بوده اند؟  

انتقال پیام قیام امام حسین)ع(، ترکیبی است از چهار مفهوم عمیق که باید هر یک را جداگانه بررسی کرد. اگر این پیام را تسلیم نشدن 
در مقابل ستم یا آراستگی آدمی به فضائل اخالقی از جمله شهامت شخصیتی فرض کنیم، در این صورت تعزیه را نمی توان در انتقال آن 
چندان مؤثر دانســت. سالیانی قبل که تحریفات آشکار عاشورا آزارم می داد و خود را در ترویج این تحریفات مقصر میدانستم، چیزی 
شاید یک حرف یا یک حرکت یا حتی یک نگاه، قانعم کرد که عاشورا نیز مانند بسیاری از تجلیات ناب الهی، چشمهای است فزاینده که هر 
کس به فراخور حال خود از آن می نوشد و مرا آن حد نیست که در این مورد داوری کنم. با این حال، راست است که تعزیه متأسفانه 
تمامی روایت حقیقی عاشــورا را بازگو نمی کند که این، مختص تعزیه نیست و دین به تمامی از این آفت، آسیب دیده است. به گمانم 

واجبترین کار، پیراستن تعزیه است از اکاذیب آن که گاه حتی شکل اهانت به مقام واالی برترین تجلی عشق می یابد.
**پیشینه تعزیه محله بید؟ 

تعزیه بید در آغاز توســط مرحوم ســید علی اصغر، پدربزرگ پدربزرگم در همین محل برپا می شد که متعاقبًا توسط فرزند ایشان 
مرحوم ســید ابوطالب، اجرایش ادامه یافت. پس از مرگ ایشــان و مهاجرت دو فرزندشــان به جوهری و مرگ یکی از دو فرزند و 
مهاجرت فرزند دیگر، مرحوم حاج سید اسداهلل برهانی، پدربزرگم به منطقه زنگنه، تعزیه ترمان در ادامه شکل گرفت که بعد از حدود 
بیست سال، به مدت چند سال به دلیل اختالفاتی که منجر به کشته شدن چند عضو مؤثر تعزیه بود، متوقف شد تا این که در سال 1361 
با بازگشــت پدربزرگم به بید و عمران مجدد آن، این تعزیه با همان عوامل ســابق و استفاده از عوامل جدید ادامه یافت که تا کنون 

ادامه دارد و پس از مرگ مرحوم پدربزرگم، سرپرستی آن در اختیار عمویم حاج سید علی اصغر برهانی است.
**آیا خاطره ای از دوران شاه که مانع از برگزاری تعزیه در منطقه می شد، دارید برایمان نقل کنید؟

بعضــی مواقع تصور می کنم بیان برخی خاطرات به نوعی ترویج خرافات اســت زیرا مواردی را دیده ام که از منظر منطق قابل توجیه 
اســت اما امکان ریاضی آن آنقدر بعید اســت که به افســانه می  ماند. به عنوان مثال، وقتی در برخورد دو شمشیر، بخشی از تیغه یک 
شمشــیر جدا می شــود و در میان جمعیتی که با فاصله ای اندک از همدیگر نشسته اند، در مابین دو نفر فرود می آید، به لحاظ ریاضی 
چنین چیزی ممکن اســت اما امکان آن یک با مخرج بیش از یکصد هزار اســت. در این مواقع اســت که بــه نوعی قدرت پنهان توجه 
می کنیم اما این قدرت پنهان قطعًا به دور از خرافات و سوءاستفاده های رایج است زیرا به راحتی همین تیغه شمشیر می توانست کسی 

را مجروح کند.
**ماندگاری این هنر آئینی،مذهبی را در چه می دانید؟

تعزیه با زندگی مردم پیوند دارد و دارای همان عناصری اســت که زندگی عادی دارد. به همین دلیل، ماندگار است. در مورد تعزیه 
بید، یک روز که به خانه برمی گردم، مشــاهده می کنم مردم خودشان بی آن که من بخواهم یا حتی به من اطالع داده شود، آمده اند 
و وسایل تعزیه را آماده می کنند. به جرأت می گویم حتی اگر هیچ کدام از برگزارکنندگان هم نباشند، مردم خودشان تعزیه را برگزار 

می کنند زیرا خود را جدای از این عمل جمعی نمی بینند.
اما »سید امین موسوی« فوق دیپلم ادبیات فارسی و بازنشسته ی مخابرات که از سال 1377 یعنی از زمان فوت مرحوم پدرش، تا کنون؛ 

متولی حسینیه ی جمکران روستای ِخّره در بخش مرکزی شهرستان المرد را برعهده دارد. 
قریحه ی شاعری و مدیحه سرایی در خانواده ی او موروثی بوده است. نیای سوم این سید جلیل القدر، عالم ربانی و شاعر دلسوخته 
اهل بیت ، مرحوم ســید ابوالحســن الموسوی البحرینی متخلص به »شایق« اســت، فردی که هزاران بیت شعر زیبا و پرمغز در قالب 
مجالس تعزیه و پیش خوانی تقدیم به حضرات معصومین علیهم السالم نموده است. بخشی از این مراسمات عبارتند از : مجالس دهه ی 
اول محرم، شــهادت حضرت رسول صلی اهلل علیه واله، شــهادت امیر علیه السالم ، شهادت حضرت صدیقه سالم اهلل علیها، شهادت امام 
حســن علیه السالم، شهادت امام کاظم علیه السالم، شهادت امام رضا علیه السالم، عالم ذر ، قربانی اسماعیل، پسر فروش، عباس آباد و 
غیره. پدربزرگش نیز، یعنی مرحوم سیدعلی اکبر موسوی، متخلص به »قانع« ، فکاهی سرا و طنزپرداز شهیری بوده، که دوبیتی هایش 
سینه به سینه در میان مردم نقل شده است. مشهورترین اشعار ایشان مثنوی زیبا و سیاسی »خر و اُشتر« که در مذمت رژیم رضاخان 
سروده شده و متاسفانه به جز بخش کوتاهی از آن باقی نمانده است. تنها چند بیت آغازین آن این گونه است: »یک قافله رفت سوی 
جهرم/ تا آورد او برنج و گندم/ درکوی فداغ چون رســیدند/ یک اشــتر و خر نحیف دیدند/ گفتند که بار این دو ناالن/ تقســیم کنند 
چاروداران/ این کوه بســی گیاه دارد/ بس گمذه تپیر و کاه دارد/ گمذه ســت خوراک اشتر نر/ واین کاه و تپیر حصه ی خر«. و دیگر 
مرحوم پدرش ســید احمد موسوی که دفتری از اشعار ایشان به یادگار مانده ، و مثنوی در مذمت دنیای وی معروف است؛ همچنین 

مثنوی »دامن آتش گرفته« او را نیز در پایان کتاب خودش یعنی »کربالی منظوم« آورده است.
گفت و گو با سید امین موسوی از پیام عاشورا تا علت پرشوری مجالس تعزیه در این منطقه را می خوانید: 

**از پیام عاشورا و حسین )ع( و یارانش برایمان بگوئید؟
عاشــورا واژه ای اســت که هر آن که به ذهن متبادر می شود مفاهیمی چون »تولی«،»تبری«،»عشق«،»آزادگی« و »ایثار« نیز به چشمه 
ی ســیال خیال راه می یابد. خیزش عظیمی که تنها نیم روزی به طول انجامید، شــد مکتبی برای هدایت جهانیان. تنها شیعیان نیستند که 
در مکتب عاشــورای خامس اصحاب کساء علیهم الســالم معالم دین، دنیا و عقبی می آموزند، آزدگان اهل دنیا نیز متاثر از قیام عظیم 
هستند. نیکسلون و ِسرپِرسی سایکس، که دو مستسشرق شهیر انگلیسی هستند، هر دو با عظمت زبان به تحسین ابواالحرار علیه السالم 
و یارانش گشوده اند. حتی ماهاتما گاندی هندی نیز نیل به آزادی و آزادگی را در مسیر سبز قیام حضرت علیه السالم می بیند. گذشت 
و فداکارای حضرت سیدالشــهدا علیه الســالم ، حتی بر چالز دیکنز، رمان نویس نامی عصر ملکه ویکتوریای انگلیس نیز مخفی نمانده 

است. غرض آن که عاشورا، این آیینه ی تمام نمای فریاد هیهات من الذلّه، عبرت و درس بر اهل جهان بوده ، هست و خواهد بود. 
نکته ای را باید متذکر شــوم، و آن این که اخیراً عده ای هدف از عاشــورا و قیام سیدالشهدا علیه السالم را احیای نماز می دانند؛ و حال 
آنکه حقیقت امر این گونه نیســت. پیش فرض این گزاره آن اســت که نماز در زمان حضرت سیدالشهدا علیه السالم از میان جماعت 
مسلمین رخت بر بسته بود و حضرت علیه السالم باید قیام می کرد و عاشورایی را به پا می کرد، تا نماز احیاء شود. هرچند این روایت 
کاماًل خالف حقایق تاریخی است. جماعت ابن سعد که در مقابل عصمت مطلق قد علم کردند، همه اهل نماز و تجهد بودند، و در صبح 
روز دهم نماز جماعت پرشــوری در صحرای کربال برگزار کردند. نه در ســپاه سیدالشهدا علیه السالم تارک اصاله بود و نه در لشکر 
شــیاطین. پس هدف از قیام حضرت علیه السالم را احیای نماز قلمداد کردن گزاره ای است ناپسند و خالف واقع. سخن گفتن پیرامون 
این موضوع نیازمند زمان است و در این مختصر نمی گنجد، تنها یک نکته را بگویم که هدف و پیام عاشورا را می توان در کالم معصوم 
علیه الســالم و آن هم در زیارت اربعینه امام عســکری علیه السالم یافت:» اَللَُّهمَّ ِإنِّي َأْشــَهُد َأنَُّه... بذل مهجته فیک لیستنقذ عبادک من 
الجهالۀ و حیرة الضاللۀ«. حضرت امام حسن عسکری علیه السالم تصدیق می کنند که حضرت ثاراهلل علیه السالم خون قبلش را بذل کرد 
تا مردم را از جهالت و سرگردانی برهاند. برای فهم جهالت و ضاللت نیز باز می بایست به حدیث مراجعه کنیم: »َمْن ماَت َو لَْم یْعِرْف 
إماَم َزمانِِه َماَت ِمیَتًۀ َجاِهِلیۀ«، یا در زیارت جامعه کبیره تعبیر دیگری داریم که می فرماید  »وضّل من فارقکم«. لذا، ثقل دوم گمراهی 
و ضاللت را مخصوص کســی می داند که از امامش فارق شــود، و یا آنکه اصاًل امامش را نشناسد و به مرگ جاهلی بمیرد. کوتاه سخن 
آنکه، هدف از قیام امام حسین علیه السالم احیای امر والیت حقه، مطلقه و الهیه ی حضرت امیر المومنین علیه السالم است؛ آن است که 

باید از سید شباب اهل جنه، امام حسین  علیه السالم تبعیت کرد و نه فاسق فاجری همچون یزید ابن معاویه.
**تفاوت نسخه های اشقیاء و اولیاء در تعزیه جنوب فارس چیست؟

تفاوت نســخه های اشــقیاء و اولیاء در ســبک خوانش آنان بوده ، و می توان گفت که در تعزیه ی سبک »شایق«، درخصوص نظم، معنا، 
پختگی، پرمعنا و مفهوم بودن اشعار در بین نسخ اولیاء و اشقیاء تفاوتی نیست. در نسخ اشقیاء سبک مرحوم شایق مدح و ادب به ساحت 
حضرت ابا عبداهلل الحســین علیه السالم، در مراســم تعزیه ی دهه اول محرم، به وضوح دیده می شود؛ برای مثال، فرازی از نسخه ی 
شــمر روز تاسوعا، مراسم شهادت حضرت علی اکبر علیه الســالم، تقدیم می گردد: »السالم ای آفتاب انور پیغمبری/السالم ای ماهتاب 
برج دین حیدری/مومن آل نبی ز اوصاف پاکت شّمه ای/ می نمایم من معین با وجود کافری/دامن تو گر نبگرفتی به صد عجز و نیاز/ 
بوالبشــر کی پاکدامن گشتی از گندم خوری/ آدم ثانی نبودی گر به کویت التجاء/کی شدی اندر غریق فلک جایش لنگری/گر گلستان 
جالل اقدست نشناختی/پور آذر تا ابد بودی در آذر آذری/ گر نبودی نام تو نقش عصای موسوی/ کی نمودی بر فراعن چوب خشکی 
اژدری/ گر نه مریم را کف جود تو بودی رشــح فیض/ کی شــدی مام مسیحا بی ز والد دختری/ بهر امت جدت و بابت چه کرد/ فتح 
باب خیبر و قلع قالع خیبری/ زیر فرمان تو باشد جمله ی اهل جهان/ وحش و طیر و مرغ و ماهی آدم و جّن و پری/ رزمگاه کربال خالی 

شد از مرد نبرد / یا که بیعت، یا بیا با ذوالفقار حیدری«.
**آیا کتابی در این حوزه به چاپ رسانده اید؟ 

مجموعه ی شــعری تحت عنوان »کربالی منظوم به روایت شــایق« که متاثر از روایات تعزیه ی شــایق است، سروده و چاپ کرده ام. 
این کتاب در ســال 1394 توســط انتشارات ایراهستان به زینت طبع آراسته شد. مجموعه ی شعر دیگری نیز تحت عنوان »سفرنامه ی 
منظوم کربال« سروده و منتشر کرده ام. دیگر اینکه دو مجلس تعزیه کامل با نام های »اربعینه« و »شهادت حبیب ابن مظاهر« سروده 
و اجرا کرده ام؛ و اگر متولیان امر تعزیه در شهرستان متمایل باشند، نسخ این تعزیه ها تقدیم حضورشان خواهم کرد. ضمنًا در مجلس 

شهادت حضرت حر علیه الرحمه نیز نقش شهادت پسر ایشان را بهره گیری از اشعار خود پررنگ تر کرده ام. 
**سوگواره تعزیه در المرد را چطور ارزیابی می کنید؟ 

اقامه ی مراســمات بزم عزای سیدالشهدا دارای آثار و برکات عدیده اســت، و قطعًا مجریان امر مأجور خواهند بود؛ لیکن، شاید بهتر 
باشــد از مسابقه وار برگزار کردن این مراسمات پرهیز شــود، و هدف از برگزاری سوگواره ها صرف احیای امر حضرت سیدالشهدا 

علیه السالم و رضایت پروردگار و حضرات معصومین علیه السالم باشد.
**چرا مردم منطقه پرشور در مجالس تعزیه حضور می یابند؟ 

مراســم تعزیه در منطقه المرد و مهر به برکت حضور ســادات بنی الزهرا با کمترین امکانات و در سخت ترین شرایط از دیرزمان تا 
کنون برگزار گردیده اســت، و مبدل به قســمی از عزاداری خاصه ی منطقه شده اســت. یعنی می توان ادعا کرد که وجه مشخصه ی 
عزاداران در المرد و ُمهر همان مراسم تعزیه خوانی است. تعزیه خوانی هم قسمی عزاداری ست. پرشوری مراسم تعزیه ابتدا به دلیل 
عظمت و جایگاه ویژه حضرت ابا عبداهلل الحسین علیه السالم است که همگان را مجذوب خود کرده  است  و پس از آن به دلیل بومی 

بودن این قسم از عزاداری و همچنین والیت مداری مردم منطقه است. 


