مطالعه ظرفیتهای دراماتیک شبیهنامه برای
تولید شبیهخوانی رادیویی
(تاريخ دريافت ،1318/4/1 :تاريخ پذيرش)1318/6/16 :

احمد سهی

7

چکیده
راديو از قابلیتهای خاص خود و ديگر رسانهها بهره میگیرد تا رضايت مخاطبان خـود را جلـب
کند .در اين میان آداب و رسوم ،فرهنگ ،هنر ،ادبیات ،تاريخ و دين از موضوعات مهمی هستند که
اين رسانه از آن بسیار استفاده میکند .شبیهخوانی يکـی از مهـمتـرين هنرهـای ايرانـی بـا تمـام
مؤلفههای فرهنگی ،تاريخی ،ادبی ،حماسی و اسطورهای است که سالهاست با مردم ايران ارتباط
برقرار کرده و مخاطبان را با خود همراه ساخته است .اين مقاله با استفاده از روش مصاحبه عمیـق
ويژگیهای شبیهخوانی و به کارگیری آن را در راديو بررسی کرده است .در اين مطالعه مشـخص
شده است که شبیهنامه ها از نظر ساختار و محتوا به متون نمايش راديويی نزديک هستند کـه ايـن
ويژگیهای مشترک میبايست از سوی نويسندگان و برنامهسازان راديو مـورد توجـه قـرار گیـرد.
تولید قالب نمايش شبیهخوانی راديويی با بهرهگیری از ويژگیهای راديو و ويژگیهای شبیهنامههـا
میتواند به ايجاد نوعی شیوه نمايشی با عناصر بومی و ملی منجر شود که بـرای مخاطـب ايرانـی
آشنا و جذاب است.
کلیدواژها :شبیهنامه ،شبیهخوانی ،متن راديويی ،برنامههای راديويی دراماتیک.

 .2کارشناسی ارشد نویسندگی رادیو از دانشگاه صداوسیما .رایانامهahmad92sohi@gmail.com :
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مقدمه

رادیو رسانهای شنیداری و متکی بر صداست .هرچند در سالهای اخیتر در شتکل و
قالب این رسانه تغییرات بسیاری رخ داده ،ولی همچنان تولید محتوا براستاس صتدا در
رادیو اصل اساسی است .انتقال پیام از تولیدکننده به مخاطب ماهیت رسانه است امتا بتا
گسترش رسانههای جمعی ،رادیو وضعیت ویژهای پیتدا کترده استت .جتذب مخاطتب
بیشتر و جلب رضایت ایشان ،خواست هر رسانهای از جمله رادیو متیباشتد .در واقتع،
بقای یک رسانه به مخاطبان آن بستگی دارد .در سالهای اخیر ،با گسترش فرم و تعتداد
رسانههای رقیب ،رسیدن به این هدف ،پیچیدهتر شده است .تولیتد محتتوا و چگتونگی
عرضه آن به مخاطب نق اساسی دارد و رادیو رسانهای است که انتقال فرهنگ جامعته
از گذشته تا کنون و از امروز تا همیشه را به دوش میکشد.
داستتتانهتتا و مناستتک متتذهبی در جامعتته متتا همتتواره متتورد توجتته عامتته هستتتند.
مناسک مذهبی و از بین بخ های گوناگون آن تعزیه به رسانه رادیو نزدیکتر استت و
ابزار آن برای تولید متن رادیویی بسیار کاراستت .شتبیهختوانی نتوعی روایتت استت و
نمایشی است آمیخته با داستتان ،در مفهتومی عتام در زمتان تتوالی متییابتد و سلستله
وقایع در سیر زمانی چیده میشود و این مهتمتترین و نخستتین عنصتری استت کته
روایت را از هر آنچه خارج از حیطهاش قرار میگیرد ،جدا میکند .این نوع از نمتای ،
سال هاست مخاطبان را از کوچه و بازار به پای خود خوانده ،آنان را سرگرم کترده و بتر
احساساتشان ت ثیر گذاشته ،روحیه و رفتارشتان را تغییترداده و فضتایی بترای عتزاداری
برایشتتان فتتراهم کتترده و متتورد توجتته ادیبتتان و صتتاحبنظتتران بستتیار از جملتته
2
پیتر چلکفسکی قرارگرفته است.
تا کنتون دربتاره روایتت و چگتونگی انتقتال معنتا و مفهتوم ،داستتان یتا تکنیتکهتا و
ظرفیتهای شبیهخوانی بسیار گفتهاند .روایتها معموالً از داستانهای ناشناخته بیان میشتود
و در این میان داستانها و موضوعاتی وجود دارند که همواره تکرار و تکرار شتدهانتد و بتاز
هم تکرار خواهند شد .اما به راستی روایتگری این داستانها چگونه است و مخاطب چگونته
با آن ارتباط دوباره برقرار میکند؟ در تاریخ ادب و آیین ما آیا شتبیهختوانی ،روایتت تکترار
 :Peter J. Chlkowski .2ایرانشناس آمریکایی لهستانیتبار.
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تعریف مفاهیم

شبیهنامه
شبیهنامه به متن گنسخ یا نمایشنامه شبیهخوانی گفته میشود که شبیهخوانان از روی
آن اشعار خود را میخوانند .این شبیهنامهها از نظر ادبی ارزش باالیی ندارند و بهنتدرت
در آنها میتوان به قطعه شعری ناب دست یافت .لیکن پیداست که شبیهنامهنویسهتا در
تدوین و تنظیم شبیهنامه بیشتر پایبند مالحضات اجرایتی بتودهانتد تتا نقاصتت کتالم و
سالست بیان .گصیاد4 :2850،
متن راديويی

1

اگر بخواهیم نگاهی ساختاری و زبانشناختی به متن رادیویی داشته باشیم ،آنچه کته
از رادیو شنیده می شود اعم از گفتار ،موسیقی ،افکت صدا و حتتی ستکوت اختیتاری و

 .2شبیهخوانی هنری برخاسته از میان عوام است؛ نمای

عامه مردم و سازندگان

«دانایان عوام» و اگر تاکنون نیتز علتیرغتم

همه کاستیها و آسیبهایی که دیده است ،باقی مانده به همت عوام و به کمک ایشان بوده است .گناصربخت27 :2837 ،ت82
2. radio text
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است و اگر چنین است از چه ظرفیتی برخوردار بوده که در طول تتاریخ همتواره نتو مانتده
است؟ چگونگی حفظ مخاطبان با استفاده از این ظرفیتها و به کارگیری آنها در تبیین متتون
رادیویی در مقاله حاضر مورد بررستی قترار متیگیترد .کارکردهتای حماستی بتا توجته بته
زمینههای فرهنگی و بومشناختی شبیهنامهها در ایران ،نمودهتای فراوانتی پیتدا کترده استت.
2
شبیهنامهها تجلی اندیشههای انسان ایرانیاند و از قضا شبیهخوانی یکی از زمینههای ابتراز و
رشد فرهنگ و اندیشه ایرانی است با شگردها و عناصر منحصر به فردش که مناسب روحیته
ایرانی است .سوال اینجاست که رادیو چگونه میتواند از ظرفیتهای شبیهنامتههتا در تولیتد
برنامه استفاده کند در حالی که جذابیتهای ستاختاری و معنتایی آن از دستت نترود ،بلکته
افزون نیز گردد؟ هدف این مقالته شناستایی و استتخراج ظرفیتتهتای نمایشتی موجتود در
شبیهنامهها و چگونگی به کارگیری آنها در تولیدات رادیویی است.
در این مقاله برای گردآوری دادهها از روش مصاحبه عمیق استفاده شده است.
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غیراختیاری جزئی از متن رادیو به شمار میآید .اما در شبکههای مختلف تنها به نوشتته
برنامهها متن گفته می شود و آنچته را کته در تعریتف متتن رادیتویی عنتوان کتردیم در
تعریف برنامه به کار میبرند .از این منظر ،متتون رادیتویی را بایتد نوشتتار گفتتاری یتا
نوشتار شنیداری دانست .گخجسته7 :2838،
دراماتیک

2

دراماتیک ریشه در درام دارد .درام حالت خاصی از روایت معمتوالً داستتانی و بیتان
واکن در عملکرد است .ریشه این اصطالح از کلمه یونتانی بته معنتای انجتام دادن یتا
عمل کردن است .اصطالح «درام» اشاره به شتاخه دراماتیتک ادبیتات و هنتر دراماتیتک
دارد .اصطالح «درام» میتواند به هر یک از انواع عملکردهای نمایشتی ،از جملته فتیلم،
برنامههای رادیو و برنامههای تلویزیونی اشاره داشته باشد.
شبیهخوانی
شبیهخوانی یا چنانچه عوام مینامند تعزیه ،نمایشی است کته در آن وقتایع ،بته دستت
افرادی که هر یک نقشی از شخصیتهای اصلی را بر عهده دارند ،نشان داده میشود .ایتن
نمای  ،نوعی نمای مذهبی و سنتی ایرانی ت شیعی و بیشتر درباره کشته شدن حسین بن
علیگع و مصائب اهتل بیتتگع استت .البتته بعتدها داستتانهتای دیگتری از زنتدگانی
پیامبرانگص  ،ائمهگع  ،اولیا و یارانشان نیز به آن افزوده شد .گناصربخت21 :2837 ،
پیشینه پژوهش

شبیهخوانی در طول ادوار مختلف از همه جهات متورد بررستی و تحقیتق قرارگرفتته و
آثار بسیاری در این زمینه به رشته تحریر در آمده استت؛ ماننتد آثتار استتاد جتابر عناصتری،
داوود فتحعلیبیگی ،محمدحسین ناصربخت و تحقیقات و پژه هتای دانشتگاهی بستیاری
که در این زمینه انجام شده است .اما بررسی ظرفیتهای نمایشی شبیهختوانی بترای استتفاده
در رادیو در میان پژهشگران چندان شناختهشده نیست .از ایتن رو ،استتفاده از ایتن الگتو در
تولید متن رادیویی نخستین گام به شمار میرود .اما در مورد روایت در شتبیهختوانی کتتاب
1. dramatic
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ویژگیهای شبیهنامهها

شبیهنامهها در قالب شعر بیان میشوند و بیشتر اشعار شبیهنامهها از نتوع شتعر عروضتی
رسمی هستند .در مواردی نیز شاعران تعزیه از اوزان شتعر غیتر رستمی و کتالم منظتوم یتا
موزون استفاده کردهاند؛ مانند برخی نوحههتا ،پتی ختوانیهتا ،بحتر طویتلهتای عامیانته و
چهارپارهها .بیشتر شعرهای تعزیه از لحاظ زبان و بیتان ،ستاده و روشتن و بتیتکلتف و تتا
اندازهای در خور فهم عامهاند .متنهای تعزیه به شعر است ،ولی شعر نمایشی نه شتعر ادبتی.
ادبیات خالص و ارزش آنها در ادبیات در این است که اولین بار شاید در زبان فارستی یتک
2
رشتهای را میگشاید ،رشتهای در ادبیات که عامه به خوبی آن را میفهمند.
ـ روايت در شبیهنامهها
نخستین کسی که سامانه روایت در شبیهخوانی را شکل متیدهتد ،شتبیهنامتهنتویس
است .نظر به اینکه مبنای روایت شبیهنامهنویس ،اغلب اخبار و احادیت آمتده در کتتب
مقتل و تاریخ و اقوال و شنیدههای است و او هیچگونه نقشی در میان شخصتیتهتای
 .2بهرام بیضایی در مستند «تعزیه به روایت دیگر» ساخته پرویز جاهد.
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آشنایی با مبانی شبیهخوانی نوشته داوود فتحلیبیگی چاپ انتشتارات ستوره مهترگ 2837را
میتوان نام برد .همچنین پایاننامههای زیر نیز به این موضوع از زاویهای دیگر پرداختهاند.
کاکاسلطانی ،حمید گ« 2873نق روایتگری در نمای های ایرانی و کتارگردانی نمتای
پزشک پوشالی» کارشناسی ارشد رشته کارگردانی بازیگری ،دانشگاه تربیت مدرس.
طاووسی ،مریم گ« 2834نظام نمایشی شبیه خوانی با نگاه به شبیهخوانی حر» رستاله
دکتری ،دانشگاه الزهرا.
زارع ،داوود گ« 2832بررسی ت ثیرات شیوه های اجرایی تعزیه در ت اتر معاصر ایران»
کارشناسی ارشد ،دانشگاه هنر.
قربانی شرودانی ،غالمرضا گ« 2831مطالعه بینارسانهای فیلم و ت تاتر در تولیتد یتک
اجرا با رویکرد به مجالس تعزیه ایرانی» کارشناسی ارشد ،دانشگاه تهران.
خدابخش تی ،نبتتیاهلل گ« 2830بررستتی ادبیتتات نمایشتتی تعزیتته در عصتتر قاجتتار»
کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد ،شاهرود.
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داستتتان نتتدارد« ،روایتگتتر برونتتی و نتتاهمگن» محستتوب متتیشتتود .ناگفتتته نمانتتد کتته
شبیهنامههای نادری هم وجود دارند که به نظر میرسد ،سراینده آن شاهد ماجرا بتوده و
حوادث و آدمهای پیرامونی را دستمایه ساختن مجلس شبیهخوانی قرار داده است؛ مانند
2
مجالس مالیتات گترفتن معتینالبکتا و تعزیته وفتات بتانی کته نتاظر بتر روابتط میتان
تعزیهخوانان در گذشته است.
در هنر شبیه خوانی ،چگونگی و شگرد داستانپردازی و چین رختدادها در اختیتار
شبیهنامهنویس است .سامانه روایت از زبان شبیهنامهنویس به صتورتهتای ذیتل تجلتی
پیدا کرده است.
 .1چرخش پارهروايتها
در اغلب نسخ ت درست برخالف نمودار پیشنهادی ارسطو ت رخدادهای مختلتف در
مکانهای متفاوت ،مرتب با یکدیگر قطع میشوند ،بدین معنا که تکهای از یتک داستتان
در یک مکان با شخصیتهای ویژه خود روایت میشتود ،امتا درستت زمتانی کته ایتن
داستان میخواهد به نقطه تعیینکننده و حساس از منظر انر ی رختدادها نزدیتک شتود،
ناگاه روایت به سوی داستانی دیگر میچرخد که با آنچه دیدهایم مترتبط استت ،امتا بته
تمامی در مکانی دیگر با شخصیتهای دیگر رخ میدهد.
 .2روايتهای موازی
روایت دو حادثا همزمان در دو مکان مختلف؛ مانند گوشهای از تعزیه ایوب پیامبر کته
ایوب را در خرابهای نشان میدهد و همسرش رحیمه را در خانهای در شهر:
ایوب :در این سایه نخل تنها چه سازم /علیل و گرستنه بستوزم ،بستازم /الهتی بتده
صبر تا شکر گویم.
رحیمه :کنم خانه مردم خوب ،جاروب /بگیرم ز مزدش ،غذا بهر ایتوب /الهتی بتده
صبر تا شکر گویم.
 .2معینالبکا لقبی است که به تعزیه گردان تکیه دولت داده شده بود و از آن پس اصطالحاً به تعزیتهگتردان ،معتینالبکتا گفتته
میشود .معینالبکا شبیهخوانی است کهنه کار که به دلیل تجربه طوالنی به تمامی دقتایق و ظرافتات هنتر شتبیهختوانی اعتم از
نسخهشناسی ،موسیقی و آداب اجرایی مجالس گوناگون واقف و صاحب نظر است.
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 .3آغاز و پايان نامتعارف

 .4تلفیق متعادل و هماهنگ دو روايت در دو زمان متفاوت
نمونه این شگرد را میتوان در تعزیه وفات حضرت ابتراهیمگع دیتد کته در آن بته
دفعات به واقعه کربال گریز زده میشود .این شیوه از روایتگری بته گونتهای استت کته
رجحان قصهای بر قصه دیگر معلوم نیست.
ـ روايت از زبان اشخاص و مخلوقات بازی

2

شبیهنامهنویس اگرچه دانای کل است ،اما بخ قابل توجهی از آنچه را که مخاطتب
باید بداند ،از قبیل معرفی اشخاص ،مکتان ،زمتان و ...نته از زبتان ختود بلکته از زبتان
اشخاص و مخلوقات بازی روایت میکند .در این شیوه از نمایشنامهنویسی که گونتهای
از نمای روایی است ،تعزیهپترداز بته جتای نوشتتن دستتور صتحنه و شترح عمتل و
عکسالعمل اشخاص و مخلوقات بازی ،کالم و گفتوگو میان آنها را به گونهای تنظتیم
و تحریر میکند که مخاطب متوجه میشود ،کیستاند و در کجا قترار دارنتد و بته چته
میاندیشند و چه میکنند و چه خواهند کرد.
ـ دستور صحنه به همراه شرح عمل
در اغلب متون تعزیه ،دستور صحنهای نوشته نشده است ،لیکن شبیهخوان از فحوای
کالم متوجه دستور صحنه میشود .در تعزیه حترّ ،شتبیه شتمر در بیتان انگیتزه ختود از
زرهپوشی ،چگونگی آراستن خود به لباس رزم را هم برای مخاطب بازگو میکند.

 .2داود فتحعلیبیگی میگوید چرا روایت به این شکل به کمک متن میآید؟ یکی از دالیل مهم این است که در این شیوه درام
نویسی شرح صحنه نداریم ،دستور صحنه نوشته نمیشود و شرح عملکرد کنشگر را نمینویستیم و مستتقیم در گفتتوگوهتا
هستیم .گمصاحبه2837 ،
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این نحوه از شبیهنامهنویستی در گونتهای از شتگرد نمتای کته «روایتت در روایتت»
خوانده میشود ،مصداق پیدا میکند؛ تعزیه با داستان اول شروع میشود و بتا داستتان دوم
پایان مییابد؛ مانند نمونهای از شبیه سلیمان و بلقیس که منجر به شهادت قاسم میشود.
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شمر :ز کین آل پیغمبر به دل پیچیتدهام دودی /بختواهم تتن بیتارایم بتدین خفتتان
نمرودی /زره بر تن نمودم من ،کنون از مال داودی /هزاران لعن حق بادا ،به شمر شتوم
بداختر /بده ساقی می احمر /بزن طبال نامآور.
کمر را تنگ باید بست بر قتل سریر جان /اگر خواهم کنم خدمت به اوالد ابوسفیان/
اگرچه دانمی بخت بد و این بحر بیپایان /به گردابم بخواهد برد ،این کشتتی بتیلنگتر،
2
بده ساقی می احمر ،بزن طبّال نامآور .
ـ معرفی شخصیت
مقصود از معرفی همانا مشخص کردن نام و نشتان و پیشته و منزلتت اجتمتاعی استت .در
متون تعزیه ،اشخاص و مخلوقات بازی گاه به اسم معرفی میشوند و گاه به شغل و منصب.
شخصیت به چند روش معرفی میگردد:
الف از زبان اول شخص
ب از زبان دوم شخص گمخاطب
ج از زبان سوم شخص
الف) معرفی شخصیت از زبان اول شخص (خودروايتگری)
در برخی مجالس تعزیه ،اشخاص با ذکر نام خود را معرفی میکنند:
یعقوب :بر خداوند کریم و مجید /غیر تو یعقوب ندارد حبیب.
بعضی از اشخاص ممکن است نامی نداشته باشند و با یتک نشتان ختود را معرفتی
کنند ،مانند مرد کور در تعزیه امام رضا گع :
کور :کورکورانه روم سوی خراسان که مگر /دیده روشن کنم از روی غریبالغربا.
بعضی اشخاص نیز تنها به شغل شناخته میشوند:
زارع :السالم ای پیمبر دوران /زارعت هستم از دل و از جان /باغ و کشت و ضیاع و
1

ملک و زمین /گشته بسیار ای پیمبر دین .
 .2تعزیه حرّ منسوب به میرعزا کاشانی.
 .1گفتوگوی باغبان با ایوب مجلس تعزیه حضرت ایوب.
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ب) معرفی شخصیت از زبان دوم شخص (مخاطب)
یکی از روشهای معمول در شناسایی اشتخاص و مخلوقتات بتازی مخاطتب قترار
دادن آنهاست ،چنان که اباصلت در مجلس امام رضا گع میگوید:
اال ای مرد سلمانی دیندار /تو را کرده امام عصر احضار.
ج) معرفی سوم شخص
معرفی سوم شخص یا شخص غایب یکتی از روشهتای معرفتی اشتخاص و مخلوقتات
بازی است .به عنوان نمونه وزیر م مون در ادامه گفتار فوق ،سوم شخص را معرفی میکند:
هست در این شهر یکی پیرزن داللی /که به مکر و حیل ،امروز مهارت باشد.
ـ معرفی موضوع
بعضی از شخصیتها در ضمن معرفی خود به موضوع تعزیته نیتز اشتاره متیکننتد،
2
مانند فتاح در تعزیه «فضل و فتاح».
ای بخت چهره تو بود تا به کی عبوس /تا کی کتنم شتکایت عتمّ ختود اشتکبوس/
شاهی و تخت و دولت و اموال باب من /بگرفته در تصرف و متن متیختورم فستوس/
گردون دون اگر که به من رخصتی دهد /بر تخت بخت و دولت و شاهی کنم جلوس.
 .2در تعزیه فضل و فتاح روایت غیر مستقیم است .اگرچه شبیه فتاح با خود گفت وگو دارد ،اما به طور غیر مستقیم موضوع و
مضمون تعزیه یعنی عاشق شدن به دختر عموی را برای مخاطب روایت میکند.

شماره 65بهار 8931

معرفی در قالب رجزخوانی :گاه اشخاص در ضمن گفتوگتو از نستب و پیشتینه و
مهارت خود نیز ستخن بته میتان متیآورنتد کته نمونتهای از آن رجزختوانی حضترت
عباسگع در مجلس حرّ است:
عباس :مرا نام عباس شیر او ن است /سراسر کشتان در کمنتد متن استت /خداونتد
ملک شجاعت منم /ز پهلوی شیران بود جوشنم.
بعضی از اشخاص و مخلوقات بازی برای معرفی ختود ،تماشتاگر را مخاطتب قترار
میدهند مانند شیطان در تعزیههای حضرت ایوبگع و ذبح اسماعیل:
شیطان :یاوران گمردمان حضرت شیطانم متن /رهتزن جملته خلقتانم متن /متن ببنتدم در
مسجدها من کنم وسوسه بر خلق خدا /کمفروشان پسر من باشند /همگی تاج سر من باشند.
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معرفی و مشخص کردن مکان

در نمای هایی همچون شبیهخوانی ،تخت حوضی ،نقالی و ...نق پوشتان در حلقته
تماشاگران به بازی میپردازند و بنا به ضرروت نمای  ،مکان قصه را با استفاده از کتالم
2
و روایت گو گاه مختصر اسباب صحنه به آنها القا میکنند .
معرفی مکان جغرافیایی در تعزیه بنا به ضرورت ،مختصر یا گسترده صورت میگیرد.
چه شهری است اینکه سبز و دلفروز است /به من برگو ز هفته این چه روز استت/
1
دماوند است این شهر دلافروز /بود ز ایام هفته ،جمعه امروز .
8
تغییر مکان جغرافیایی نیز در تعزیه از طریق روایت و کالم مشخص میشود.
منابع ادبی و نمایشی شبیهنامهها

نظر به اینکه واقعه عاشورا و تاریخ صدر اسالم و زندگانی انبیا و اولیا بته کترات در
کتب مختلف گبه نثر یا نظم از ستوی راویتان متعتدد نقتل شتده استت و هتیچیتک از
تعزیهسرایان و شبیهنامهنویسان اشارهای به منبتع و مرجتع تتاریخی یتا ادبتی گهمچتون
حماسههای مذهبی ننمودهاند ،لذا اظهار نظر قاطع در خصوص منبع اصلی و قطعی هتر
یک از شبیهنامهها کاری است مشکل و نیازمند پژوهشی گسترده که آن هم تنها در مورد
داستانهایی با یک روایت میسر است .احوال خاندان پیامبرگص در کتب مختلتف و در
ادوار گوناگون ،به تفصیل و گاه به اختصار ،آمده است .بتدیهی استت نبتودن امکانتات
چاپ کتاب در دورهای که اغلتب شتبیهنامتههتا در آن دوران ستاخته و پرداختته شتده،
موجب محدودیت منابع گردیده است و در نتیجته هتر شتبیهنامتهنویستی بته آنچته در
اختیارش بوده گتاریخ یا منظومه مذهبی و بعضتاً شتنیدههتای اکتفتا کترده؛ بتویژه در
خصوص معجزاتی که مرجع و منبع آنها ،نقل سینه به سینه بوده است.
 .2میرسم از کوفه با سپاه فراوان /در بر بن سعد با حکومت و فرمان.
خب دارم از کوفه میآیم پی

ابن سعد ،ابنسعد کجا بوده کربال؟ پس اینجایی که ما تعزیه میخوانیم االن اسم

شده کربال ،باز

صحنه عوض میشود .خیمه امام حسین گع باز صحنه عوض میشود ،خیمه ابن سعد صحنه عوض میشود ،خیمه حضرت عباس
نیز همینطور ولی در واقع همه یک مکان است اما به چه شکل القا میشود؟ از طریق کالم.گمصاحبه با فتحعلیبیگی2837 ،
 .1گفتوگوی امام رضاگع و اباصلت ،مجلس شهادت امام رضا گع .
 .8طبق قراردادهای اجرایی شبیهخوانی ،رفتن از محلی به محل دیگر ،از طریق دور زدن سکو به نمای

در میآیتد ،امتا نتام و

نشان محل و مکان باید به زبان گفته شود تا مخاطب آگاه شود که شخصیت در کجا و چه موقعیتی قرار دارد.
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تعزیه بلند ،تعزیههای اصلی

تعزیههایی به نسبت مفصل که از یک واقعته بته صتورت کامتل بتا عنتوان مجلتس
ساخته شده است و مدت اجرای آن سه تا چهار و گاهی تا ش ساعت طول میکشتد.
موضوع این نوع تعزیهها در قدیم منحصر به واقعه کتربال و تعزیتههتای شتهادت بتود.
بعدها تعزیههایی هم که از قصهها و داستانهتای حماستی و تتاریخی و متذهبی دیگتر
ساختند ،در زمره تعزیههای اصلی درآمدند؛ مانند تعزیه یوسف و زلیخا ،جنتگ خنتدق،
آت انداختن ابراهیم خلیل و نظایر آن .شبیهخوانها بسته به زمانی که دارند نیز اجترای
متفاوتی خواهند داشت ،زمان کافی باشد یک مجلس را کامتل بته اجترا درمتیآورنتد و
برای زمان کمتر ،به شکل دیگری برنامهریزی میکنند و حتی گاهی بترای یتک برنامته،
4
8
فقط یک بخشی از مجلس ،متثالً گوشته پشتت خیمته از مجلتس شتهادت حضترت
عباسگع را اجرا و روی آن تکه زوم میکنند؛ یعنی اجراها را نسبت بته محتل و زمتان
تنظیم میکنند .گمصاحبه با صفارینژاد2837 ،

 .2بر خالف اشعار شاعرانی چون محتشم ،اشعار این گویندگان را ضمن آنکه میتوان نوعی از اشتعار شتبیهختوانی بته شتمار
آورد ،بسیاری از ابیات و قطعات آنها عیناً یا با اندکی تغییر و تصرف در نسخههای شبیهخوانی آمدهاند.
 .1تمام مطالب بخ ویژگیهای شبیهنامهها از مصاحبه حضوری با استاد داوود فتحعلیبیگی در سال  2837و از کتاب آشنایی
با مبانی شبیهخوانی نوشته ایشان به دست آمده است.
 .8تعزیهنویسان دوره قاجار هرنوع تعزیه کوتاهمدت ،اعتم از شتاد و ناشتاد ،غتمانگیتز و مضتحک و پتی مجلتس را گوشته
مینامیدند .امروزه به هر یک از بخ های شبیهخوانی گصحنهها گوشه میگویند؛ مانند گوشه قتلگاه در مجلس شتهادت امتام
حسین گع که در این صحنه شمر به گودال قتلگاه میآید و بعد از گفتوگو با امامگع  ،مواجهه با عبداهلل حستن ،بته شتهادت
رساندن او و آغاز سر بریدن امام ،گوشه به پایان میرسد.
 .4به صحنه اماننامه بردن شمر برای حضرت عباسگع پشت خیمه گفته میشود.
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منابع شبیهنامهها را به سه دسته میتوان تقسیم کرد:
الف مقتلها و سوگنامههای داستانی و نقالی عامیانه و نظم و نثر گمانند جالءالعیتون عالمته
مجلسی ،نوحاالحزان محمد یوسف دهخوارقانی ،محرقالقلوب مال احمد نراقی و . ...
2
ب منظومههای نیمهنمایشی و اشعار شاعران سادهگوی دوران صفوی و افشاری .
ج حماسههای دینی و مذهبی مانند خاوراننامه و حمله حیدری و امثال آن که از منتابع
و مآخذ ادبی و داستانی تعزیهها و تعزیهنامههتا بتودهانتد .اشتعار ایتن نتوع کتتب حماستی،
1
برخالف تصور برخی از صاحبنظران بیشتر ت ثیری فرعی و ثانوی بر تعزیه داشتهاند.
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تعزیه کوتاه ،تعزیههای فرعی یا گوشهها

تعزیههایی مختصر و کوتاهمدت هستند که معموالً به تنهایی اجرا نمیشوند ،بلکه بتا
تعزیههای در خور خود ،ترکیب و تلفیق یا بته اصتطالح تعزیتهخوانتان جفتت و جتور
کتابلی ،موستی و درویت

میشوند؛ مانند تعزیه طفالن زینتب ،درویت

بیابتانی .ایتن

تعزیهها از لحاظ اجرا ،دو نوعاند :نخستت آنهتا کته در میانته تعزیتههتای اصتلی اجترا
میشوند ،مانند طفالن زینب و دروی

کابلی که اولی را معموالً در میانه تعزیا شتهادت

علیاکبرگع و دومی را در میانه تعزیه شهادت امامگع میخوانند .دوم گوشتههتایی کته
مقدمه و پی درآمد تعزیههای اصلیاند و آنها را در اصطالح پی مجلس یا پتی واقعته
مینامند ،مانند تعزیه موسی و دروی

بیابانی که پتی واقعته تعزیته شتهادت امتام گع

است .شبیهخوانها بسته به مخاطتب مجلتس را کوتتاه و بلنتد متیکننتد .شتبیهختوانی
ساختاری زنجیر مانند دارد؛ گاهی میشود بعضی از حلقههتا ،گوشتههتا و داستتانهتای
2

فرعی را حذف کرد مانند گوشه سلطان قیس  .این زنجیرمانند بودن تعزیه این امکتان را
فراهم میکند ،اما این کار باید از سوی یک فرد باتجربته یتا یتک معتینالبکتاء باتجربته
صورت بگیرد .گمصاحبه با ناصربخت2837 ،
نمایشنامههای رادیویی و ویژگیها

متن نمای رادیویی پی از هر چیز دیگر نوشتهای دراماتیک است و از قواعد ویژه
اصول دراماتیک پیروی میکند .ویژگی اصلی نمای رادیویی ،نوشتن آن برای اجترا در
رادیوست و این یعنی تنها وسیلهای که بترای رستوخ در ذهتن مخاطتب ختود داریتد،
امکانات شنیداری مخاطبان استت .شتاید بتتوان اصتلیتترین قتانون نوشتتن نمایشتنامه
رادیویی را قاعده «قابل شنیدن ساختن همه چیز» دانست و چنان که بته نظتر متیرستد
قاعدهای ساده نیست .رسانههای تصویری از امکانات و عوامتل بستیاری ماننتد طراحتی
 .2گوشه ای از مجلس شهادت امام حسین گع است .این واقعه سالها بعد از عاشورا رخ داده ،پادشاه هندی زمانی که به شکار
رفته است با حمله شیری به خود و همراهان

مواجه میشود ،او که خود را در خطر میبیند از وزیر خود میخواهتد کتاری

بکند .وزیر میگو ید که اگر امام حسینگع و امامان شیعهگع را صدا بزند ،روح امامگع بته یتاری آنهتا متیآیتد .ایتن گوشته
نمونهای از فل

فوروارد در شبیهخوانی است.
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ـ امکانات شنیداری
جلوههای صوتی گافکت  ،موستیقی ،ستکوت و گفتتوگوهتا گدیتالوگ چهتار عنصتر
امکانات رادیویی هستند .نویسنده تنها باید از این عوامل در نوشتتار رادیتویی استتفاده کنتد.
هنر نویسنده در اینجا نمایان میشود .او با ستاختن تصتاویر در ذهتن و فعتال کتردن تخیتل
مخاطبان بر آنها ت ثیر متی گتذارد ،البتته نویستنده در ایتن مستیر بتا دشتواریهتای بستیاری
روبهروست و باید نسبت به شیوههای نگارش نمایشتنامه رادیتویی و صتد البتته نستبت بته
مخاطبان و نیازهای آنها شناخت کامل داشته باشد؛ بداند در چته زمتانی متینویستد ،در چته
زمانی تولید میکند و در چه زمانی پخ خواهد شد .همچنین مخاطب خود را شناستایی و
سپس شروع به نگارش کند تا بتواند به موفقیت دست یابد .گمصاحبه با عابدینینژاد2837 ،
استفاده افکت در نمای رادیویی :رادیو فقط با گوش مخاطب سروکار دارد و دیگر
حواس از طریق تخیل درگیر میشود .در واقع زوایای بصری نداریم و سروکار فقتط بتا
حس شنوایی و عناصر موسیقی ،ستکوت ،گفتتوگتو و افکتت استت .افکتت یکتی از
مهمترین عناصر در نمای رادیویی است و در فضاسازیها و ساخت تصاویر مناسب با
محتوای کار در ذهن مخاطبان نق به سزایی دارد؛ متواردی چتون بیتان حرکتتهتا و
جابهجاییها گشخصیتها و آکسسوارها  ،ساخت و بیتان صتحنههتای تصتویری ماننتد
جنگها و  ...از آن جمله است.
در نمای رادیویی فضاسازی شرایطی را ایجاد میکنتد کته شتنونده ختودش را در
موقعیت احساس کند؛ در صحرا ،در یک جای باز ،در باغ ،در کنار دریا و غیره و با اینها
بخشی از حرف زده میشود .در واقع شنونده را به وسط موقعیت میبریم .با استتفاده از
افکتها این مس له نه فقط برای تعزیه که برای ت اتر هم صدق متیکنتد ،چتون قابلیتت
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لباسها ،طراحی صحنه ،نور ،رنتگ ،طراحتی چهتره و ...بترای بیتان مقصتود و مفهتوم
استفاده میکنند ،اما در نمایشنامههای رادیویی نویسنده باید برای همته ایتن امکانتات و
اتفاقات معادل شنیداری طراحی کند.
در رادیو فقط گوش مخاطب را در اختیار داریم و بقیه حواس با تخیل است که دریافتت
میشود .در واقع زاویههای بصری نداریم ،فقط شنوایی داریم .گمصاحبه با کرمی2837 ،
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بصری دارند و بیننده میبیند .خیلی از افکتها اصالً نیازی نیست ،ولی در رادیتو چتون
دیده نمیشود ،باید از افکتها استفاده کرد .گمصاحبه با کرمی2837 ،
موسیقی در شبیهخوانی« :تعزیه یک درام موسیقیایی است» گناصتربخت. 27 :2837 ،
موسیقی از عناصر مهم و جداییناپذیر شبیهخوانی است .در شبیهخوانی دو نوع استتفاده
از موسیقی میشود:
موسیقیسازی :از این موسیقی در شبیهخوانی برای تعویض صحنهها ،جابه جتایی و
رفتن از محلی به محل دیگر ،همراهی حرکات نمایشی مانند زرهپوشی شمر و حضترت
عباسگع در مجلس شهادت حضرت عباسگع  ،در بتین گفتتوگوهتا و در بتین بحتر
طویلها و دیالوگهای بلند بته منظتور جتذابتتر شتدن و همراهتی مخاطتب استتفاده
میشود .گاه برای حزنانگیزی بیشتر مانند صحنه وداع حضرت علیاکبرگع با ام لیال در
مجلس شهادت حضرت علیاکبرگع و گاه برای ایجاد شتور و هیجتان در صتحنههتای
مبتتارزهختتوانی ماننتتد صتتحنه ورود شتتمر در مجلتتس شتتهادت حضتترت عبتتاسگع از
موسیقیسازی استفاده میشود .موسیقیسازی شتبیه ختوانی از همتان ابتتدا محتدود بته
سازهایی مشخص میشد و این اتفاق به دالیل مذهبی و شرعی بوده است .شبیهگردانان
به دلیل ممنوعیتها و نگاههای مذهبی حاکم و رایج ،امکان استفاده از سازهای زهتی را
نداشتهاند و در انتخاب و استفاده از سازها محدود به سازهای کوبهای گطبل و سازهای
بادی گنی ،فلوت بودهاند .این سازها با اصتول و قواعتد موستیقی دستتگاهی و مقتامی
ایرانی نواخته میشدهاند .گمصاحبه با ناصربخت2837 ،
2
بعدها در دوران قاجتار ،یعنتی دوران اوج شتبیهختوانی گدوران تکیته دولتت بتا ورود
سازهای غربی و به دلیل اینکه سازهای معمول گفلوت ،سترنا ،کرنتا ،دوزل و ...پاستخگوی
1

وسعت شبیهخوانیها نبودند ،شیپور غربی گترومپت وارد میشود .البته این ساز بته تمتامی
با موسیقی ایرانی هماهنگ است و در چارچوب دستگاههای ایرانی نواخته میشود.
 .2اجراهای تکیه دولت در دوران قاجار ،به علت جمع شدن یکجتای شتبیهخوانتان مختلتف و موفتق از اطتراف ایتران هتم
همسایگی با موسیقیدانان و شاعران پایتخت و مهمتر از همته حمایتت هتای دربتار و ورود طبقته اشتراف بته پشتت صتحنه
شبیهخوانی این دوران تبدیل به دوران اوج شبیهخوانی میشود که پس از آن شبیهخوانی رو به نزول میرود.
 .1فتحعلیبیگی :این ترمپت ،غریبهای است که آمده و خودی شده است و نوازندههای تعزیه نیمپردههتای موستیقی ایرانتی را
مینوازد.گمصاحبه2837 ،
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موسیقی آوازی :در شبیه ختوانی اهمیتت بیشتتری نستبت بته موستیقی ستازی دارد .در
کامالً با یکدیگر هماهنگی دارند؛ موسیقی سازی تحت تت ثیر و پیترو موستیقی آوازیِ متورد
استفاده در صحنه است و نوازندگان کامالً تحت ت ثیر موسیقی آوازی مینوازند.
موسیقی ،همان طور که پیشتر گفته شد ،جزو چهار عنصر اصتلی رادیتو بتهحستاب
می آید .موسیقی در رادیو به دلیل ت ثیرگذاری ،زیبتایی ،انتقتال پیتام ،تنتوع و ...استتفاده
میشود و از عوامل مهم دراماتیک در آثار نمایشی رادیو به شمار میرود.
موسیقی عنصر مهمی در ایجاد فضای نمایشی و افزای

بتار عتاطفی صتحنه استت.

بویژه در رادیو الزم است بخشی از متن محسوب شود و به تکامل محتتوا کمتک کنتد.
برای بهرهگیری درست از موسیقی در نمای های رادیویی میتوان از دو شتیوه استتفاده
کرد :اول ،کاربرد موسیقی به عنوان عنصر متنی که بخ

واقعی داستتان نمتای

استت؛

مثل زمانی که شخصیت اصلی نوازنده سازی است که صدای آن به کرات و مستتقیم در
طول نمای

شنیده میشود .دوم ،استفاده از موسیقی خاطرهانگیز و احساسی کته عامتل

تقویتکننده هیجان صحنه است .مثالً شخصیت اصلی یک افسر نظتامی جنتگ استت و
در حالی که خاطرات

را به یتاد متیآورد ،متارش نظتامی ،احساستات او را برانگیختته

میکند .از موسیقی خاطرهانگیز میتوان برای به اوج رساندن صتحنهای از نمتای
گرفت ،مثالً جایی که پیرزنی کهنسال با تک گوییهای

بهتره

دوران خوش گذشتته را مترور

میکند .موسیقی احساسی میتواند بار عتاطفی صتحنه را بته اوج برستاند و احساستات
مخاطب را برانگیزد .گمصاحبه با کرمی2837 ،
جمعبندی

نتایج این مقاله نشان میدهد متنی که در شبیهخوانی نوشته میشتود ،ختوان

آن بتا

استفاده از عناصر بصری شبیه خوانی است .رادیو فاقد این عناصر بصری است ،بنتابراین
باید عناصر بصری را تبدیل به عناصر صرفاً شنوایی گصدا ،افکت و موستیقی کترد .در
تولید یک اثر مبتنی بر شبیهخوانی در رادیو در حوزه موسیقی هتر آنچته کته در اجترای
شتتبیهختتوانی اشتتکال دارد ،مثتتل استتتفاده از ستتازهایی ختتارج از چتتارچوب مشتتخص
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شبیهخوانی موسیقی آوازی فضای هر صحنه را مشخص میکنتد .موستیقی ستازی و آوازی
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شبیهخوانی ،در اجرای رادیویی نیز اشکال ایجاد میکند .به این علت کته بترای شتنونده
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تولید سردرگمی میکند و تخیل

را بههم میریزد .پس باید همتان ستازبندی و همتان

شیوه متداول و رایج در رادیو نیز پیگیری شود .در غیر این صورت بتا ذهنیتت شتنونده
سازگار نخواهد بود؛ بویژه زمانی که اجرای شبیهخوانی رادیویی مطرح است.
آنچه در این مقاله مطرح شد ،بررسی ظرفیتهای دراماتیک شبیهنامهها برای استتفاده
در رادیو بود .در مورد ویژگیها و عناصر روایتی متون شبیهخوانی گشبیهنامهها صحبت
کردیم و این نکته حاصل شد کته یکتی از دالیتل همراهتی مخاطتب و متردم عامته بتا
شبیهخوانی این است که این هنر ریشه در فرهنگ و ادبیات اسطورهای ،فرهنگ عامته و
اعتقادات و فرهنگ مذهبی عموم مردم ایران دارد .به همین دلیل ،این هنر نمایشی تت ثیر
بهسزایی بر مردم داشته و دارد .در نگاه بته اصتول و قواعتد هنتر شتبیهختوانی و شتیوه
نگارش شبیهنامهها مشخص میشود که به صتورت ناخودآگتاه برختی اصتول و قواعتد
نمایشنامههای رادیویی در آنها وجود دارد .همچنین ویژگیها و اصولی که مختص ذات
شبیهخوانی است ،در آن به چشم میخورد .با نگاه به این ویژگیها و قواعتد و بررستی
آنها در خود شبیهخوانی به این نتیجه متیرستیم کته رعایتت ایتن ویژگتیهتا و قواعتد
میتواند چراغ راهی برای نگارندگان و سازندگان نمای های رادیویی باشد .بتا پیتروی
از این چراغ در تولید آثار نمایشی رادیو ضمن آنکه بر جذابیت آثار افزوده میگردد ،بته
ملی و بومی شدن آثار نیز کمک میشود .پس پاسخ این پرس

که آیا متون شبیهختوانی

گشبیهنامهها دارای ویژگیها و عناصر مناسب برای به کارگیری در رادیو هستند ،پاستخ
مثبت است؛ چرا که بعد از مطالعه به این نتیجه رسیدیم که ویژگیها و عناصتر روایتتی
شبیهنامهها به گونهای است که میتوان آنها را در رادیو و با در نظر گرفتن قواعد رادیتو
به کار گرفت و مقبولیت مخاطب ایرانی را نیز به دست آورد .از طرفی ،میتوان سبک و
روش ملی و بومی ایرانی را معرفی کرد ،سبکی که ریشه در فرهنگ و تاریخ ایرانزمتین
با وسعتی جهانی دارد.
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