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دیدبان میراث

 سفر شنیداری
 به سرزمین  کهن

آلبوم »سـیلک، نمای شـرقی« شـامل آثـار موسـیقی ارکسـترال، 
مجلسـی و الکترونیک علی رادمان بـا همکاری ارکسـتر معاصر 
پـارس و هنرمندانـی چـون نـادر مشـایخی، پانیـذ فریوسـفی، 

سـتاره بهشـتی و یاسـمن شاه حسـینی منتشـر شـد.
بـه گـزارش ایسـنا، عنـوان ایـن آلبـوم کـه از سـوی نشـر پتریکـور 
تمـدن  نخسـتین  نـام  کـه  »سـیلک«  واژه   از  شـد،  منتشـر 
ایـران مرکـزی در کاشـان بـوده، گرفتـه شـده اسـت. سـیلک 
قدمتـی در حـدود بیـش از هفت هزار و پانصدسـال دارد. ایـن 
 تپـه در اصـل ویرانه هـای زیگـورات باسـتانی ایـران اسـت.
علـی رادمـان دربـاره ایـن آلبـوم نوشـته اسـت: »تصنیـف و 
گردآوری آثار این آلبوم در طول سـال های اخیـر، برای من یک 
ع شـنیداری بـود کـه ضمـن برخـورد بـا تجربه هـای  سـفر متنـو
متفـاوت اجرایـی، بـه رویکردهـای صوتـی مختلفـی انجامیـد.
 در ایـن مجموعـه، مکاشـفه های شـخصی در چندصدایـی و 
فـرم، در کنـار چشـم اندازهای میان فرهنگـی، شـالوده  اصلـی 

قطعـات را تشـکیل می دهـد.
 از طرفـی، در برخـی از قطعـات، اسـتفاده از عنصـر بداهـه در 
کنـار تمرکزهـای صوتـی گسـترش یافته، مؤلفه هـای اصلـی 
به حسـاب می آینـد. پرواضـح اسـت کـه اسـتفاده از عناصـری 
متفـاوت، در موسـیقی ملـی ایران، بـر ایجـاد این مؤلفه هـا تأثیر 

گذاشـته اسـت. 
ایـن آلبـوم دارای پنـج اثـر، شـامل یـک اثـر ارکسـترال، یـک 
اسـت. کوسـتیک  الکترو آ قطعـه  سـه  و  الکترونیـک   اثـر 
ج از  آلبـوم »سـیلک، نمـای شـرقی« هم زمـان در داخـل و خـار
ایـران منتشـر شـده و عالقه منـدان می تواننـد در پلتفرم هـای 
معتبر در فضای مجازی این اثر را به صورت آنالین تهیه کنند.

تداوم تعطیلی موزه ها و بناهای تاریخی 
استان اصفهان

مدیـر کل میراث فرهنگـی، گردشـگری و صنایع دسـتی اسـتان 
اصفهان از تـداوم تعطیلی آثـار تاریخی و جاذبه های گردشـگری 
ع  اسـتان اصفهـان تـا ابتـدای هفتـه آینـده بـه دلیـل ادامـه شـیو

بیمـاری کرونـا خبـر داد.
فریـدون اله یـاری 23 مهرمـاه گفـت: »متأسـفانه بـا توجـه بـه 
کثـر شهرسـتان های اسـتان اصفهـان در وضعیـت قرمـز  این کـه ا
ع بیمـاری  کنـون در اوج مرحلـه دوم شـیو بـه سـر می برنـد، هم ا
کرونـا در اسـتان هسـتیم، مطابـق بـا مصوبـات جدیـد سـتاد 
مبـارزه بـا بیمـاری کرونـا اسـتان، بیـش از 500 جاذبـه تاریخـی و 
گردشـگری در اختیـار ایـن اداره کل در 24 شهرسـتان تـا روز 27 
کـرم)ص( و ایام شـهادت امام  مهرماه و پایان ایام رحلت رسـول ا
حسـن مجتبـی)ع( تعطیـل اسـت.همکاران بناهـای تاریخـی و 
جاذبه هـای گردشـگری به صـورت روزانـه در محـل کار خـود در 
سراسـر اسـتان حاضـر هسـتند و در صـورت تأییـد سـتاد مبـارزه بـا 
بیمـاری کرونـا، بناهـا و جاذبه هـای گردشـگری اسـتان از هفتـه 

آینـده بازگشـایی می شـود..«

دیدبان معماری

 ارسی خانه ایرانی
 مسافر ایتالیا

 

»ارسـی خانـه« ایـران، در نمایشـگاه بیـن المللـی »مـوزه دیزایـن« 
ایتالیا به نمایش در می آید. به گزارش  مهر، مسابقه »آ دیزاین«، 
ح تریـن جایزه بین المللـی طراحی در دنیاسـت  بزرگ تریـن و مطر
کـه هـر سـاله طراحـان خـالق کشـورهای جهـان در رشـته های 
مختلف در این مسابقه که در شهر کوموی ایتالیا برگزار می شود، 

شرکت و برای کسب جوایز آن رقابت می کنند. 
آنچـه بـر اعتبـار ایـن مسـابقه نسـبت بـه سـایر مسـابقه های 
بین المللی طراحی می افزاید، رونـد داوری آثار اسـت؛ چرا که این 
مسـابقه در چندیـن مرحلـه و با مشـارکت بیـش از ١٧٠ کارشـناس 
حرفه ای از سراسر جهان، شامل چهره های دانشگاهی، مدیران 
شرکت های بزرگ، مهندسان و برجستگان رشته های مختلف، 
برنـدگان جوایـز دوره هـای گذشـته و مدیـران برندهـای معتبـر 
جهان داوری  می شود. پروژه »ساختمان مسکونی ارسی خانه« 
از ایران، سال 20۱۶ برنده مدال برنز مسابقه »آ دیزاین« در بخش 
معماری، سـاختمان و سـازه شـد و حاال قرار اسـت این سـاختمان 
مسکونی در نمایشگاه بین المللی موزه دیزاین به نمایش درآید.  
نمایشـگاه بین المللی موزه دیزاین در راسـتای حمایـت و معرفی 
کتبر تا  آثار برجسـته حوزه معمـاری و طراحی جهـان، از تاریـخ ١٥ ا
١٥ نوامبـر ٢٠٢٠ و بـه مـدت یک ماه در شـهر کومـوی ایتالیـا برگزار 
می شـود و رونـد برگـزاری آن بـه ایـن صـورت اسـت کـه برنـدگان 
دوره هـای مختلف جایـزه جهانی »آ دیزاین« بررسـی می شـوند و 

برگزیده هـا بـه نمایـش درمی آیند. 
نیما کیوانی معمار و طراح این ساختمان پیش از این در گفت وگو 
با مهر گفته بود: شاخصه اصلی ساختمان ارسی خانه همان طور 
کـه از نامش پیداسـت، زنـده کـردن پنجره ارسـی به شـکل مدرن 
آن اسـت.به عبارتی می تـوان این پـروژه را نگاهی تـازه در نگرش 
کاربردی به معمـاری ایرانی دانسـت. بـه گفته این معمـار ایرانی 
ح ایـن بنا، همچنیـن به معمـاری خانه هـای سـنتی ایران  در طر
به ویژه خانه های شـهر کاشـان و هندسـه فضایـی و نقـش گیاه، 
 آب، نور و قاب بندی و شفافیت در معماری ایرانی توجه ویژه ای 

شده است.

محال اسـت آخرین دهه صفر باشـد و هنگام گذر از کوچه های برخوار صدای شـیپور و آواز تعزیه ایرانی را نشنوی، اما 
امسـال این ویروس کوچکی که جهان را تسـخیر کـرده، دسـتش به آیین سـنتی و مذهبـی ایرانیان هم رسـید و تقریبا 

تمام مراسـم های تعزیه خوانی اصفهان را به تعطیلی کشـانده اسـت.

سید امین نریمانی
خبرنگار

محــال اســت آخریــن دهــه صفــر باشــد و 
هنــگام گــذر از کوچه هــای برخــوار صــدای 
شــیپور و آواز تعزیــه ایرانــی را نشــنوی، امــا 
امســال ایــن ویــروس کوچکــی کــه جهــان را 
تســخیر کــرده، دســتش بــه آییــن ســنتی و 
مذهبــی ایرانیــان هــم رســید و تقریبــا تمــام 
مراســم های تعزیه خوانــی اصفهــان را بــه 
تعطیلی کشــانده اســت؛ از حســینیه تاریخی 
حضــرت ابوالفضــل قودجــان در خوانســار تــا 
کوچــک و بــزرگ شهرســتان  مراســم های 
برخــوار و خمینــی شــهر. امــا حــاال کــه از دیــدن 
پــای  بازمانده ایــم،  مهمانــان  میــراث 
صحبت هــای حجت االســام ســیر محمــد 

مؤمنی نشستیم تا از تعزیه بشنویم.

 شــهر حبیب آبــاد واقــع در شهرســتان 
کــه  برخــوار یکــی از شــهرهایی اســت 
حــدودا  ســابقه ای  تعزیــه  آن  در 
نســخ  و  دارد  ســاله  دویســت و پنجاه 
جمــع آوری  آن  از  بســیاری  خطــی 
شــده کــه تاریــخ آن هــا بعضــا بــه زمــان 

می رســد. قاجــار  ناصرالدین شــاه 
شــهادت  ایــام  مناســبت  بــه  امــروز 
امــام  کــرم)ص(،  ا رســول  حضــرت 
حســن مجتبــی)ع( و امــام رضــا)ع( پــای 
صحبت هــای اســتاد ، محقــق تعزیــه  و 
امــام جمعــه شــهر حبیــب آبــاد برخــوار ، 
حجت االســالم و المســلمین ســید محمد 
مؤمنــی نشســتیم و از تعزیــه شــنیدیم.

 تعریف ساده و دقیق تعزیه
تعریــف صحیــح و دقیــق و کامــل یــک 
و  آن  ماهیــت  شــناخت  در  ع  موضــو
تشــخیص افراد و مصادیق واقعــی از غیر 
واقعــی و نیــز در فاصله گــذاری آن ماهیت 
بــا اغیــار بســیار اهمیــت دارد بنابرایــن 
ــح از  ــت و صحی ــف درس ــک تعری ــا ی ــر م گ ا
تعزیــه داشــته باشــیم می توانیــم ماهیــت 
آن را درســت بشناســیم و ایــن تعریــف، 
تکلیــف خیلــی از مشــکالت و ســؤاالت 
ایــن حــوزه  را مشــخص می کنــد و در ُبعــد 
ــا  ــه م ع بســیار ب آسیب شناســی آن موضــو

کمــک می کنــد.
تعریــف من از تعزیــه یک تعریــف مختصر 
امــا کامــل اســت؛ تعزیــه یعنــی روایــت 
مصائــب و ابتالئــات اولیای دیــن به ویژه 
ــورت  ــه به ص ــهدا )ع( ک ــرت سیدالش حض
آهنگیــن  و  منظــوم  کالم  بــا  نمایشــی 
صــورت می پذیــرد. در ایــن تعریــف مــا 

چندیــن مطلــب را گنجانده ایــم.
اوال بنــای تعزیــه و روح آن روایــت وقایــع 
مصیبت بــار و ابتالئــات اولیــای دیــن 
به ویــژه حضــرت امام حســین)ع( اســت. 
البتــه  منظــور از ابتــال فقــط ســختی ها 
نیســت؛ بلکــه از دیــد اســالمی و قرآنــی 
راحتــی و نعمت و امــور شــادی آور نیز یک 
ع ابتــال و آزمایــش اســت و همان طــور  نــو
کــه مریضــی نوعــی ابتالســت، داشــتن 
ع دیگــر ابتــال به حســاب  ســالمتی هــم نــو
می آیــد و بــا ایــن دیــد تعزیه هــای شــاد 
می شــوند؛  تعریــف  ایــن  شــامل  هــم 
پــس منظــور مــا معنــی قرآنــی ابتالســت 
35ســوره انبیــاء  کــه خداونــد در آیــه 
می فرماینــد  »ونبلوکــم بالشــر والخیــر 
فتنــة« یعنــی: مــا شــما را بــه شــر و خیــر و 
بــدی و خوبــی بیازماییــم و ایــن همــان 

معنــای قرآنــی ابتالســت.

تعزیه یعنی ابراز عزا
از جهــت دیگــر، تعزیــه بــه معنــی ابــراز عــزا 
و  تســالی خاطــر دادن اســت. زمانــی کــه 
تعزیــه شــکل  گرفــت، بــا هــدف عــزاداری 
الحســین)ع(  اباعبــداهلل  حضــرت  بــر 
بــود و تعزیه هــای شــاد بعــدا بــه ایــن 
تعزیه هــا الحــاق شــد و البتــه کــه غلبــه 
بــا تعزیه هــای غمگیــن اســت. یعنــی 
تعــداد تعزیه هــای غمگیــن و محــزون از 
تعزیه های شــاد بیشــتر اســت و همینطور 
تعــداد اجــرای تعزیه هــای شــاد به شــدت 
ذکــر  کــه  اســت  تعزیه هایــی  از  کمتــر 

مصیبــت آل اهلل شــده اســت.

عناصر تشکیل دهنده تعزیه
ــه  ــر شـــکل دهنده تعزیـ ــه عنصـ ــا آن سـ  امـ
عبـــارت اســـت از  اوال نمایـــش، یعنـــی  
و  اســـت  نمایشـــی  به صـــورت  تعزیـــه 
دومـــا از ادبیـــات شـــعری و کالم منظـــوم 
اســـتفاده کـــرده، یعنـــی کالم ایـــن نمایـــش 

بـــه صـــورت منظـــوم اســـت.
موســـیقی  و  آهنـــگ  ســـوم  عنصـــر 
ــوم  ــه کالم منظـ ــور کـ ــن منظـ ــت؛ بدیـ اسـ
تــــــعزیه  اولـــیا خــــــوان  نقــش هــــــای 
کـــه معمـــاران تعزیـــه  آهنگیـــن اســـت 
ـــا  ـــا حـــاالت متفـــاوت، مطابـــق ب مناســـب ب
دســـتگاه های آوازی ایرانـــی به صـــورت 
بــــــسیار حســـاب شــــــده آهـــــنگ های 
گـــذاشــــــته اند  آن  روی  را  خاصــــــی 
بیـــن  فواصـــل  در  آن  از  گذشـــته  و 
ــا از موزیـــک اســـتفاده   مکالمـــات و اجراهـ

می شود.
بنابرایـــن تعزیـــه ســـه هنـــر را بـــه خدمـــت 
ترکیـــب  و  تلفیـــق  از  و  گرفتـــه  خـــود 
و  زیبـــا  ترکیبـــی  آن هـــا  حساب شـــده  
نمایشـــی روح افـــزا ایجـــاد شـــده اســـت و 
طبـــق اســـناد و مـــدارک موجـــود تعزیـــه ای 
ــات  ــا ایـــن خصوصیـ ــا آن را بـ ــروز مـ ــه امـ کـ
ذکـــر شـــده می شناســـیم از آغـــاز دوره  

قاجـــار شـــکل گرفتـــه اســـت.

میراث ناملموس ملی  
طبـــق تعریفـــی کـــه در یونســـکو بـــرای 
میـــراث ملمـــوس و ناملمـــوس ارائـــه 
ـــا  ـــی م ـــوس مل ـــراث ناملم ـــه می ـــده، تعزی ش
ــکو  ــی در یونسـ ــود و حتـ ــوب می شـ محسـ

به نـــام ایـــران ثبـــت شـــده اســـت.
در ایـــران انـــواع و اقســـام عزاداری هـــا را 
داریـــم کـــه بـــا فرهنـــگ مـــا عجیـــن شـــده و 
در روســـتاهایی اجـــرا می شـــود امـــا تعزیـــه 
بـــه طـــرز گســـترده تـــری در سرتاســـر ایـــران 

هســـت.
تعزیه از اســـاس و ریشـــه بـــر بنـــای فرهنگ 
ایرانـــی بنـــا شـــده و پیشـــرفت کـــرده اســـت. 
بـــرای مثـــال هنـــر نمایـــش در تعزیـــه 
ــتفاده  ــران اسـ ــه ایـ ــر بـ ــش از ورود تئاتـ پیـ
کـــه هنـــر  شـــده و ایـــن ثابـــت می کنـــد 
 نمایـــش در تعزیـــه کامـــال ملـــی اســـت نـــه 

وارداتی.

تعزیه متعلق به هند و عراق 
است؟

در  کــه  هســت  صحبت هــا  برخــی 
کشــورهای دیگــر هــم تعزیــه بــوده و ایــن 
نکتــه نیــاز بــه تحقیــق و بررســی دارد؛ امــا 
چیــزی کــه بــرای مــا مشــخص اســت این 
اســت کــه ایــن ذائقــه و هنــر ایرانــی بــود 
کــه تعزیــه را این چنیــن رشــد و پــرورش 
داد و از ذوق و فرهنــگ و هنــر ملــی 
ج کــرد و ایرانیــان خوش ذوق  برایش خــر
و ســلیقه بــه تعزیــه اهمیــت دادنــد تــا 

اینکــه بــه تکامــل برســد.
همیشــه تعزیــه بــا تحــول همــراه بــوده، 
کــه رو بــه تکامــل بــوده  امــا تحولــی 
اســت. یعنــی همــواره مثبــت بــوده تــا 
ــه اوج خــود می رســد.  ــه ب جایــی کــه تعزی
تمــام شــاعران و خدمت گــزاران عرصــه 
شــبیه خوانی کــه بــه ایــن تکامــل کمــک 
ــخصی  ــا ش ــی م ــد؛ یعن ــد ایرانی ان ــرده ان ک
ــه  ــا هنــد ب ــه در عــراق ی را نمی شناســیم ک
تعزیه شناســی مشــهور بــوده باشــد و بــه 
ایــن ســیر تکاملــی کمــک کــرده باشــد. 
گــر هــم تعزیــه ای در هنــد و عــراق و  ا
دیگــر کشــورهای شیعه نشــین خوانــده 
گــر  می شــده توســط ایرانیــان بــوده و ا
هــم خودشــان خوانــده انــد از ایرانیــان 
همیــن  از  و  کرده انــد  الگوبــرداری 
اعتقــاد آن  ملی بــودن  بــه  مــا   حیــث 

 داریم.

احواالت تعزیه شناسان 
تعزیه دوست

در ایــران اشــخاص زیــادی بــه پیشــرفت 
تعزیــه کمــک کردنــد کــه یکــی از آن هــا 
مرحــوم میرعزاســت؛ ایشــان عــالوه بــر 
ــه، کارگــردان شــبیه خوانی  شــاعری تعزی
و تعزیه شــناس نیــز بــوده اســت. از ایــن 
حیــث ایشــان یــک شــخص کاملــی در 
زمینــه  تعزیــه بــوده؛ زیرا عــالوه بر داشــتن 
طبــع شــعر ، درک درســتی از تعزیه داشــته 
و مجالــس تعزیــه خوبی هــم از ایشــان به 

یــادگار مانــده اســت.
همچنیــن مرحــوم رجــاء زفــره ای و پیــش 
از او مرحــوم شــهاب اصفهانــی در ایــن 
کرده انــد. مرحــوم شــهاب  کار  زمینــه 

ــر  ــر کبی ــه توصیــه مرحــوم امی ــی ب اصفهان
مجالــس تعزیــه ای را ســرود کــه بــدون 
ــع  ــتقبال واق ــورد اس ــا م ــد، ام ــکال باش اش
نشــد، البتــه علــت فنــی داشــته. مرحــوم 
شــهاب فقــط شــاعر بــوده و از لحــاظ 
ادبــی توانســته بــه خوبــی هنرنمایــی 
کنــد و صنایــع ادبــی را در اشــعار خــود بــه 
کار ببــرد، امــا تعزیه شــناس نبــوده و بــا 
فضــای تعزیــه آشــنایی الزم را نداشــته و 
از ایــن رو نتوانســته موفقیــت میرعــزای 

کاشــانی را کســب کنــد.

نسخ خطی حبیب آباد
در همیــن حبیــب آبــاد برخــوار مجالــس 
تعزیــه ای موجــود اســت کــه متعلــق بــه 
زمــان آقامحمدخــان قاجار بــوده و برخی 
ــی  ــاعران محل ــط ش ــس توس ــن مجال از ای

ســروده شــده اســت.
ایــن ســیر تکاملــی را نمی تــوان منحصــر 
کــه نــام  بــه همیــن افــراد محــدودی 
بــردم خالصــه کــرد. همــه در ایــن ســیر 
شــرکت داشــتند و در حــد تــوان بــه تعزیــه 
امــا مرحــوم میرعــزا  کردنــد،  خدمــت 
چــون در زمــان ناصرالدین شــاه در تکیــه 
کارگردانــی  کار می کــرد و آنجــا  دولــت 
گرفتــه بــود، بســیار  تعزیــه را برعهــده 
مشــهور شــد. ایشــان بــه هرجهــت در 
پایتخــت بــوده امــا شــاعران دیگــری هــم 
بــوده انــد کــه اشــعار بســیار پختــه تــری 
ســروده انــد؛ ولــی بــه همیــن علــت بــه 
شــهرت میرعــزا نرســیدند.این مجالــس 
بــا  ناصرالدین شــاه  زمــان  همــان  در 
وجــود ســختی رفت و آمــد و ارتباطــات 
حتــی بــه حبیب آبــاد هــم می رســیده 
در  داریــم.  را  میرعــزا  مجالــس  مــا  و 
مــن  کشــور  اســتان های  از  بســیاری 
بســیاری از بیاض هــای اشــعار میرعــزا 
و  شــنیده ام  محلــی  نوحه هــای  در  را 
مشــخص اســت کــه افــرادی اشــعار را بــه 

می رســانده اند. شــهرها  بقیــه 

تعزیه در تکیه دولت اصفهان
در همیــن زمــان تعزیه خوانــان برخــواری 
در اصفهــان تعزیــه اجــرا می کردنــد. در 
تعزیــه ای کــه ظــل الســلطان بــه تقلیــد 

پــدرش، ناصرالدیــن شــاه در تکیــه دولت 
اصفهــان برپــا می کــرده از تعزیه خوانــان 
اســتفاده  اطــراف  شهرســتان های 

. می شــد
مطابــق برخــی اســناد قدیمی موجــود 
تعزیه خوانــان شهرســتان های اطــراف 
اصفهــان در امامــزاده احمــد اصفهــان 
اجــرا  تعزیــه  امتحانــی  صــورت  بــه 
می کردنــد و شــخصی کــه تعزیه شــناس 
بــوده از جانــب پیشــکار ظــل الســلطان 
ســراج الملک بــه عنــوان معیــن البــکاء 
نظــارت  تعزیه هــا  ایــن  بــر  و  تعییــن 
می کــرده و از بیــن تعزیه خوانــان افــرادی 
کــه اجــرای بهتــری داشــتند را بــرای 
تعزیــه خوانــی در تکیــه دولــت اصفهــان 

انتخــاب می کــرده اســت.
البتــه دربــاره تعزیه هــای تکیــه دولــت 
اصفهــان جــای تحقیق بیشــتری هســت 

ــر باشــیم. ــال ســند معتب ــد دنب و بای

از میدان کهنه تا میدان نو
آن زمــان در اصفهــان تعزیه هــای گــذری 
هــم اجرا می شــده کــه در روزهای عاشــورا 
از میــدان عتیــق شــروع می شــده و بــه 
صــورت گــذری در بــازار بــزرگ اصفهــان 
اجــرا می شــده و در نهایــت در میــدان 
امام خمینــی)ره( پایــان می یافتــه اســت.
کــه  اصـــــفهان  در  بودنــــد  کــــسانی 
اصـــــفهان  در  بــــزرگــــی  تـــعــــزیه های 
کــه  می گرفتنــد، ماننــد شــیخ االســالم 
اصـــــفهان  در  زیـــــادی  تعزیــه هـــــای 
می گرفتنــد و جــا دارد کــه اداره ارشــاد 
اصفهــان بــرای تعزیــه اصفهــان یــک 

کنــد. تهیــه  منظــم  تاریخچــه 
کار در ایــن زمینــه بســیار  واقعــا جــای 
اســت و خــوب اســت کــه مــا سرگذشــت 
ایــن هنــر را در اصفهــان ثبــت و ضبــط 

. کنیــم

جذابیت تعزیه
تعزیــه به علــت داشــتن جنبــه نمایشــی 
و لباس هــای خــاص خیلــی جــذب و 
پذیــرش باالیــی دارد. شــما چنــد بیــت 
شــعر را خیلــی راحــت تــر از چنــد خــط 
نثــر حفــظ می کنیــد و موســیقی و آواز 

 خــاص تعزیــه هــم در ایــن زمینه بــی تاثیر 
نبوده است.

گاهان به عرصه تعزیه ورود ناآ
ـــم از پیشـــینیان  ـــه هـــر چـــه داری مـــا در تعزی
داریـــم و نســـل فعلـــی در جهـــت ارتقـــا و 
رشـــد تعزیـــه کاری نکـــرده جـــز خرابـــکاری؛ 
متأســـفانه افـــرادی  بـــه عرصـــه تعزیـــه وارد 
ــتی از تعزیـــه  ــناخت درسـ شـــده اند کـــه شـ
ــیر  ــه سـ ــد کـ ــث شـ ــن باعـ ــته اند و ایـ نداشـ
تکاملـــی تعزیـــه در ایـــران متوقـــف شـــود.

ایـــن حـــرف باعـــث تاســـف اســـت کـــه 
مـــا از زمـــان پهلـــوی دوم بـــه ایـــن طـــرف 
هیـــچ تحـــول مثبتـــی در ایـــن عرصـــه 

ندیـــده ایـــم.
البتـــه بودنـــد تعزیـــه خوان هایـــی کـــه 
تحوالتـــی را در ایـــن بـــازه زمانـــی هـــم 
صـــورت دادنـــد امـــا ایـــن تحـــوالت تکاملـــی 
کـــه نبـــود هیـــچ بلکـــه مخـــرب هـــم بـــود.
ـــه  ایـــن تحـــوالت هـــر ســـه بعـــد اصلـــی تعزی
یعنـــی نمایـــش ، شـــعر و موســـیقی را مـــورد 

هـــدف قـــرار داد.

موسیقی پاپ در نمایش سنتی
برخـــی اشـــعار ســـخیف و حـــرکات نمایشـــی 
غیرقابـــل توجیـــه در تعزیـــه وارد کردنـــد 
و بعـــد هـــم موســـیقی و آواز تعزیـــه را 
تحریـــف کردنـــد. مثـــال موســـیقی پـــاپ 
را وارد تعزیـــه کردنـــد. این هـــا باعـــث 
ـــودن  ـــی ب ـــت مل ـــه از حال ـــه تعزی می شـــود ک

ج شـــود. و ســـنتی بودنش خـــار
مـــا بایـــد بـــا ایـــن تحـــوالت مخالفـــت کنیـــم 
گاه و ناآشـــنا بـــه  و نگذاریـــم کـــه افـــراد نـــاآ

ـــه ورود و دخالـــت کننـــد. عرصـــه تعزی
کـــه می خواهنـــد وارد تعزیـــه  کســـانی 
بشـــوند، بایـــد به دنبـــال اشـــعاری نـــو 
باشـــند کـــه بتوانـــد پیـــام سیدالشـــهدا را 

بهتـــر بـــه مـــا برســـانند.  
و  تـــعزیه شـــــناس  عـــــلمای  بـــــاید 
تعزیه شناســـان در تعزیـــه وارد شـــوند 
کان ملـــی مانـــد.  تـــا اینکـــه تعزیـــه کمـــا
کســـانی کـــه در ایـــن تحـــوالت دخیـــل 
جـــزو  آن هـــا  از  برخـــی  انـــد،  بـــوده 
تعزیه خوانـــان ، تعزیه ســـرایان و حتـــی 
برخـــی بانیـــان تعزیـــه بـــوده انـــد. امـــا 
کســـانی کـــه تعزیـــه شـــناس هســـتند بایـــد 
جلـــوی انحرافـــات تعزیـــه را بگیرنـــد.

گاه شوند تعزیه خوان ها باید آ
قشــر  گاه ســازی  آ امــر  ایــن  عــالج 
تعزیه خــوان اســت. در همیــن حبیب آباد 
مــا دو همایــش شهرســتانی و دو همایــش 
ع آسیب شناســی و  اســتانی در موضــو
بایدهــا و نبایدهــای تعزیــه برگــزار کردیــم 
گرفتیــم؛  و بازخوردهــای مثبتــی هــم 
ــوده،  ــی ب ــا کاف ــم این ه ــه بگویی ــا اینک ام
این طــور نیســت. ایــن همایش هــا نیــاز 

تعزیــه هســت امــا کافــی نیســت.
گــر از ایــن بــاب روی تعزیــه کار بشــود  ا
پیــش  از  بیــش  را  تعزیــه  می توانیــم 

کنیــم بین المللــی 
مســئوالن باید بــرای تعزیه دل بســوزانند 
خرابــکاری  بــرای  بشــوند  مانعــی  و 
ایــن  گاهــان  ناآ و  تعزیه ناشناســان 
ــه مــن  ــی ک ــه طبــق اطالعات عرصــه. تعزی
دارم در اوج بــوده و آن تعزیه هــای قدیــم 
هرگــز در زمــان فعلــی برگــزار نمی شــود. 
نــه فقــط در اصفهــان کــه در کل کشــور!

بدان مقصد عالی نتوانیم رسید!
 تعزیه خوانـان بایـد انتقادپذیـر باشـند تـا 
تعزیـه دوبـاره بـه اوج برگردد.بهترین راه 
عـالج تعزیـه همیـن اسـت. یعنـی وقتـی 
گردی نکرده هیـچ وقت  تعزیه خـوان شـا
نمی تواند بـه مقام اسـتادی برسـد. هیچ 
گردی به مقـام اسـتادی  کسـی بـدون شـا
نرسیده و نمی رسد. تعزیه خوانان جوان 
گردی کننـد و شـنوای انتقـادات  بایـد شـا
روزهـای  بـه  دوبـاره  تعزیـه  تـا  باشـند 
خوبـش برگـردد.  مجموعـه عکس هـای 
منتشر شـده در ذیـل گـزارش همگـی بـه 
همـت بـزرگان تعزیـه شـهر حبیب آبـاد از 
 جملـه شـخص امـام جمعـه شـهر انجـام 

شده است. 

 میراث جهانی ایران
 که هنوز نمی شناسیمش!
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