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چکیده
تعزیه، به عنوان یک نمایش آئینی مهم ترین نماینده  فرهنگ سنّت اجرایی دینی در ایران است.گر چه تعزیه همواره یا از 
منظر آئینی و یا از منظر استتیک تئاتر مورد تحقیق قرار گرفته است، اما نشانه های آئینی و تئاتری در تعزیه مانند همه نمایش های 
مذهبی در هم آمیخته است. در این مقاله، با در نظر گرفتن تركیب این دو مؤلفه در اجرای تعزیه، قصد من این است كه نشان 
دهم چگونه، از منظر استتیک پرفورمنس، تماشاگر و بازیگر تعزیه در یک پیوند دینامیک با هم قرار دارند به گونه ای كه تماشاگر 
به خصوص  تماشاگران،  نقش  منظر می شود  این  از  تماشاگر.  تعزیه خود  در  بازیگر  و  بازیگر است  نیز  نوبه خود  به  تعزیه 

تماشاگران زن، تعزیه را تعریفی جدید كرد. 
بازیگران و تماشاگران تعزیه با قرار گرفتن در هر اجرا، كه زمان و مکان خود را داراست، یک فضای بینابینی »لیمینال« را 
تجربه می كنند. قصد دیگر در این مقاله این است كه نشان داده شود چگونه این خصیصه كاركرد دیالکتیکی دوگانه ای بر روی 
تماشاگران به خصوص تماشاگران زن، دارد؛ به طوری كه از یک طرف هویت های اجتماعی و فرهنگی شان را تکرار و تثبیت 

می نماید و از طرف دیگر خود را از حضور زندگی روزمره، میثاق ها، و هنجارهای آن جدا می كنند
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مقدمه
اجرا  استتيک  بحث،  موضوع  كردن  مطرح  برای 
تماشاگران  نقش  بر  آن  تأثير  و  تعزيه  در  )پرفورمنس( 
به ويژه تماشاگران زن، در نوشتار پيش رو سه موضوع را 

مورد بررسی قرار خواهم داد:
1. تعزيه از منظر »پرفورمتيويتی«1 يا »اجراگری« به 
و  آئينی  المان های  )كه  فرهنگی«  »اجرای  يک  عنوان 

تئاتری در آن در هم تنيده اند(.
2. تعامل تماشاگران و بازيگران در تعزيه، به عنوان 
تعامل،  اين  بر مبنای  يک شرط اساسی »اجراگری« و 

تعريف دوباره نقش تماشاگران زن.
3. تجربه يک فضای بينابينی يا »ليمينال« توسط  
بازيگران و تماشاگران تعزيه با قرار گرفتن در هر اجرا، 
كه زمان و مكان خود را دارا است، و كاركرد ديالكتيكی 
دوگانه اين خصيصه بر روی تماشاگران به ويژه تماشاگران 

زن.

تعزیه: »اجرای فرهنگی« 
تعزيه به عنوان يک اجرای مذهبی حاصل فرايندی 
تكاملی در تاريخ فرهنگ ايران است كه پيوند تنگاتنگ 
با بسياری از آيين های كهن، قهرمان های اسطوره ای و 
نوشتاری   و  شفاهی  فرهنگ  كلی  طور  به  و  تاريخی 
مذهبی  نمايش  يک  عنوان  به  و  دارد  شيعی  ايرانی/ 
عوامل  تمام  با  را  ايرانی  سّنتی  فرهنگ  تصوير  همواره 
اجتماع،  دين،  مانند  آن،  در  شده  تركيب  و  پيچيده 
به نمايش گذاشته و  را  سياست و هم چنين جنسيت 
می گذارد. در اين نمايش فرهنگ سّنتی/ مذهبی همواره 

نشانه های اجرايی آئين و تئاتر هم تنيده بوده و هست.
در اينجا می توان مثال های بی شماری از نشانه های 
آئينی تعزيه ذكر كرد. به طور مثال سمبل های متنوع و 
داللت معنايی شان كه ساده ترين آن ها در تعزيه  كافی 
است تا مشاركت كنندگان را دوباره به ياد واقعه كربال 
بيندازد. اين سمبل ها در اغلب موارد كاركردهايی چند 
يک  بر  داللت  فقط  كه  طوری  به  دارند  و  داشته  گانه 
به  اوقات  بسياری  در  بلكه  نمی كنند  مشخص  معنی 
يک  به  معانی شان  نمادين/شمايلی،  های  نشانه  عنوان 
می توان  همچنين  می يابد.  توسعه  گسترده تر  مقياس 

مثال های بی شماری از نشانه های تئاتری در تعزيه آورد. 
مثاًل سبک بازيگری در تعزيه، يعنی شبيه خوانی كه در 
پيوند با  تفكر شيعی و باورهای دينی سبكی منحصر به 
خود است كه به هيچ عنوان قابل انطباق با سبک های 
اصطالح  به  يا  رئاليستی  مثل  بازيگری  از  ديگری 

فاصله گذاری برشتی نمی باشد.
در هر حال قصد من در اينجا تفاوت گذاری و بررسی 
جداگانه جنبه های آئينی و تئاتری در تعزيه نيست بلكه 
هم  در  دو  اين  اجرا   اسستتيِک  منظر  از  كه  معتقدم 
نه  تئاتر  و  آئين  ميان  سيستماتيک  تفاوت  و  تنيده اند 
بستر  در  آنكه  مگر  می باشد.  امكان پذير  نه  و  معنادار 
تاريخی و در فرهنگ مشخصی به آن نگاه شود كه در 
و  آئين  باره  در  تاريخی مشخص  دورۀ  و  فرهنگ  كدام 
تئاتر داوری می شود و چه تفاوت هايی مابين آن دو در 
اين  تاريخی ديده می شود. در غير  و دوره  آن فرهنگ 
صورت از منظر اجراگری )پرفورمتيويتی( اين دو جنبه 
ديگری  از  يكی  جدايی  كه  تنيده اند  هم  در  چنان 

امكان پذير نمی باشد. 
مطابق نظريه ميلتون سينگر1، مردم شناس آمريكايی 
اواخر دهه پنجاه، هر فرهنگی در اجراهای فرهنگی اش 
از  تصويرش  و  فهم  ديگران،  و  فرهنگ  آن  اعضا  برای 
خودش را بيان می كند و نمايش می دهد. اين»اجراهای 
بازی ها،  از  اجراها  متفاوت  ژانرهای  می تواند  فرهنگی« 
رقابت های ورزشی، كنسرت های موسيقی، سخنرانی ها، 
فستيوال ها گرفته تا آئين ها، مراسم دينی، نمايش های 
بودن  »پرفورمتيو«  يا  اجراگری  شود.  غيره  و  مذهبی 
مشخصه بارز اين اجراهای فرهنگی است كه اين امر را 
امكان پذير می كند تا تمام هنرها و اجراهای فرهنگی به 
اين  همه  در  اجرا  موقعيت  مشخصه  شوند.  مربوط  هم 
ژانرها عبارت است از ارتباط مستقيم در فضای عمومی. 
همه اين اجراها اتفاقی هستند كه در يک محدوده زمانی 
و  آغاز  اتفاق  می افتند.اين  مشخص  مكانی  در  و  گذرا 
از  يافته  سازمان  برنامه  يک  آن  درون  و  دارد  پايانی 
از  گروهی  و  اجراگران  از  مجموعه ای  و  كنشگری 
تماشاگران وجود دارد كه در تعامل دائمی با يكديگرند. 
بنابر اين »اجراهای فرهنگی« همه اتفاقی هستند كه در 
آنها گروهی يک اجتماع و را »اينجا و اكنون« تشكيل 
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می دهند كه لزوم تشكيل اين اجتماع حضور مشترک و 
زنده بازيگر و تماشاگر است. در اين صورت تئاتر نه تنها 
متفاوت از ديگر ژانرهای اجراهای فرهنگی نيست بلكه 
در بسياری از خصيصه ها با اين ژانرها مشترک است و از 

منظر »اجراگری« يک الگو و مدل. 
پر واضح است كه هدفی كه هر كدام از اين اجراها 
به طور  با يكديگر متفاوت است.  دنبال می كنند كاماًل 
از ساختارهای جمعی مانند  آئينی كه  مثال در اجرای 
سرچشمه  دينی  شخصيت های  و  سّنتها،  اسطوره ها، 
می گيرند و اجرای آن ها جسميت بخشيدن به آن ها و 
ثابت  سمبليک  كنش های  است،  اثرشان  دوباره  اثبات 
هستند و معنايی كه به آن داللت می كنند مورد توافق 
مشاركت كنندگان آن اجرای آئينی است و هدف از اين 
كنشها خلق واقعيت اجتماعی يا مورد نظر است. ولی در 
يک اجرای هنری تماشاگران بر روی كنشها و سمبل های 
آنان  نظر  مورد  مفاهيم  و  اجراگر  گروه  استفاده  مورد 
توافق ندارند و معناهای اجرايی آن متفاوت است. اين 
معناها بنا به الگوهای ادراكی فردی تماشاگران، خاطرات، 
تداعی معانی، و گفتمانی كه در آن مشاركت كرده اند، 

متفاوت است. 

تعامل تماشاگران و بازیگران در تعزیه
 در هر حال  گذشته از هر هدفی كه هر اجرا دنبال 
می كند همه اجراهای فرهنگی از خصيصه های اجراگری 
پيروی می كنند كه در آن هر دو گروه اجراگر و تماشاگر 
به طور همزمان، به لحاظ بدنی، فكری و روحی / روانی  
حضور دارند و اجرا را به پيش می برند. در اين صورت 
بلكه  نيست  تأثيرگذار  و  كننده  تعيين  اجراگر  تنها 
تأثير  كه  اندازه  همان  به  و  بوده  فعال  نيز  تماشاگر 
می گيرد، خود نيز در پروسه اجرا تأثير می گذارد. برای 
و  زنده  حضور  متقابل  تأثيرگذاری  و  تأثيرپذيری  اين 
جسمانی هر دو گروه اهمّيت حياتی دارد. تمام  اجراگران 
با جسم واقعی شان3 در اجرا هستند، چه بازيگر تئاتر، يا  
رهبر دينی و يا يک شمن همه و همه »حضور« را تجربه 
منتقل  تماشاگر  به  را  حضورشان  انرژی  و  می كنند 
می كنند، تماشاگران نيز در حالی كه با جسم واقعی شان 
در اجرا هستند، اين انرژی را دريافت و انرژی خود را به 

اجراگر منتقل می كنند.
اريكافيشر ليشته،4 محقق علوم تئاتری، با پذيرفتن 
نمايش های  فرهنگی«  »اجراهای  از  »سينگر«  تعريف 
دينی را در زمره اجراهای فرهنگی قرار می دهد و معتقد 
اِلمان  دو  مابين  همواره  مذهبی  نمايش های  كه  است 
آئينی و تئاتری در نوسان اند و يک رابطه »رنگين كمانی« 
نمايش های  در  مشاركت  با  افراد  است.  برقرار  ميانشان 
مذهبی وارد يک كاميونيتی می شوند كه درون آن مدام 
در حال تعامل و تأثير و تأثر متقابل بر روی يكديگرند. 
زمرۀ   در  مذهبی  نمايش  يک  عنوان  به  هم  تعزيه 
»اجراهای فرهنگی« است. هر اجرای تعزيه هميشه يک 
اتفاق است  كه در همين جا و هم اكنون می افتد و رفتار 
از  يكی  بازيگر  با  تعاملش  و  جرا  از  او  فهم  و  تماشاگر 
عناصر حياتی  پروسه اجراست. در واقع تعزيه از منظر به 
نمايش گذاشتن اين خصيصه »اجراگری« يعنی تعامل 
بازيگر و تماشاگر، استتيک خاص خود را دارد به طوری 
كه قائل شدن مرز مشخصی ميان بازيگر و تماشاگر در 

تعزيه ناممكن است.
واقعه  يادآوری  دارد  اهميت  تعزيه  اجرای  در  آنچه 
تراژيک  واقعه  اين  برای  عزاداری  و  سوگواری  كربال، 
به وسيلة بازيگران و تماشاگران به طور همزمان بر اساس 
به  تعزيه  تماشاگر  است.  گروه  دو  هر  مشترک  ايمان 
خوبی می داند كه اجرای واقعه، همزمان با بازيگر تعزيه، 
به او نيز وابسته است. بدون او اجرای تعزية كامل نيست. 
تماشاگران نيز بايستی با تمام بدن و روانشان در تمام 
اتفاقات صحنه ای همراهی و مشاركت كنند تا شبكه ای 
بازيگر،  مثلث  ميان  كه  شناختی  و  اجتماعی  روابط  از 
تماشاگر و جهان هستی وجود دارد، متبلور و فراخوانده 
بيان  چنين  را  مشخصه  اين  بيمان5  ويليام.م.  شود. 

می كند:
»بازيگر در نمايش]تعزيه[ از طريق متن كالمی غم 
و اندوه و حزنش را بيان ميكند، اما اين تماشاگر است كه 
بيان صريح، موثر و بعضی اوقات تند و شديدی از اندوه 
و سوگواری را به وجود می آورد. چيزی كه در بازنمايی 

نمايش روی صحنه غايب است.« 
اشاره  تعزيه ای  به  سفرنامه اش  در  موری6  جيمز 

می كند كه حدود سال های   1۸0۸-
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1۸09 در خانة امين الدوله حاجی محمدحسين خان 
ديده است، و دربارۀ آن می نويسد:

ميان  را  بزرگی  اين صحنه ها سوگواری  تمامی   ...«
تماشاگران به وجود آورد كه به نظر می رسيد با هم در 
رقابت  گريه  نشانه های  نمايش  و  كردن  گريه  شدت 
می كردند. وزير اول الينقطع گريه می كرد؛ امين الدوله با 
دو دستش صورتش را پوشانده بود و با صدای بلند ناله 
می كرد؛ محمدحسين خان مروی در اين ميان با صدای 
بلند شكايت می كرد. بعضی تماشاگران را می ديدم كه 
اشک از چشمان شان بر روی گونه های شان می غلطيد. 
من گمان می كنم كه حزن و اندوه تماشاگران بخشی از 
كنشگری )بازيگری( بود به همان گونه كه واقعه تراژدی، 

برانگيزاننده آن بود.«
و  دين  با  تماشاگری  منظر  از  باال  عقيدۀ  چند  هر 
پس زمينة فرهنگی متفاوت از دين و فرهنِگ تماشاگر و 
بازيگر تعزيه می تواند بحث برانگيز باشد، اما مشاهدۀ او 
نشان می دهد كه اجرای تعزيه فقط آنچه در صحنه به 
وسيلة شبيه سازان اجرا می شود نيست، بلكه اجرا يک 
و  فعال،  جدايی ناپذير،  بخش  تماشاگر  كه  است  كل 
تكميل كننده آن است. به همين دليل تعامل تماشاگران 
با آنچه در صحنه اتفاق می افتد نظر او را جلب كرده و 
در  تماشاگران  كنش  بيان  برای  بازيگری  واژۀ  از  حتی 
طول اجرا استفاده كرده است. تماشاگر تعزيه در اجرا 
مشاركت می كند، نه برای آنكه اجرای نقش ها را قضاوت 
كند و نه برای آنكه طرح قصه را كشف كند چرا كه او 
پيش از حضور در اجرا با تمام جزئيات اجرا و نقش ها 
و  اخالقی  ارزش های  آنكه  برای  آنجاست  او  آشناست؛ 
اعتقادی اش را جستجو كند و فرصتی بيابد تا گذشته را 
با مخاطب قرار دادن مقدسين خود  دوباره برگرداند و 
ايمان،  اين، موضوع  بنابر  بياورد.  به دست  ثواب  و  اجر 
تماشاگر و بازيگر تعزيه را به هم پيوند می زند تا هر دو 
با يک هدف مشترک، كه زنده كردن واقعة عاشورا و از 
اين طريق با برانگيختن هارمونی و توازن در درونشان و 
به همان اندازه در رابطه بيرونی شان، در اجرا مشاركت 
تا در كنش  قرار می گيرند  اجرا  كنند. هر دو در دايرۀ 
دوباره يادآوری واقعه كربال سهيم شوند. در اين فضای 
كه  می كند  تالش  تنها  شبيه  يا  بازيگر  مانند  دايره 

شخصيت را شبيه سازی كند به جای آنكه در قالب نقش 
با  می شود  تمام  نقشش  كه  زمانی  شبيه  رود.  فرو 
تماشاگرانی كه از قبل در كنش گريه و سوگواری سهيم 
و  ستم  برای  آن ها  با  همراه  تا  می شود  همراه  شده اند، 
ظلمی كه بر حسين )ع( و يارانش رفته بگريد. يعنی خود 
ديگر  طرف  از  می گيرد.  برعهده  را  تماشاگر  نقش 
تماشاگران با ديدن صحنه های ستم و ظلم بر حسين )ع( 
مانند  كنش هايی  با  و  آمده  در  حركت  به  خاندانش  و 
ديگر  و  گريه  سينه زنی،  فرستادن،  صلوات  هم صدايی، 
كنش ها، درون اين دايرۀ ارتباطی، در بازيگری مشاركت 
می كنند. آن ها می توانند در موارد نياز و لزوم اگر بخواهند 
آزادانه به روی صحنه بروند. برای همين می توان گفت 
در تعزيه فاصله مشخصی ميان تماشاگر و بازيگر وجود 
ندارد. هر دو هم بازيگرند و هم تماشاگر. هر دو گروه در 
دايره اجرا قرا گرفته اند و در كنش دوباره يادآوردن واقعه 
كربال سهيم می شوند. حال با اين تعريف می توان تعريف 
جديدی از نقش تماشاگران زن در تعزيه ارائه كرد؟ به 
اين فرصت را  به تماشاگران زن  اين خصيصه  نظر من 
می دهد كه نقش فعالی را به عنوان عضوی از تماشاگران 
تجربه كنند. در واقع اين يگانگی و وحدت ميان بازيگر و 
تماشاگر فرصتی را برای زنان فراهم می كند كه به عنوان 
تماشاگر / بازيگر در اجرای تعزيه به عنوان يک كل و يک 
واقعيت واحد ميان بازيگران و تماشاگران مشاركت كنند 
شبيه سازی  مردان  وسيلة  به  نقش شان  كه  چند  هر  و 
می شود، ولی نقششان در تعزيه شبيه مردان تماشاگر/

بازيگر می شود. آن ها هم مانند تماشاگران مرد كنش های 
مشخصی را در طول اجرا انجام می دهند. با صدای بلند 
صحنه  وقايع  موقعيت  با  همراهی  در  می كند،  گريه 
صلوات  خاندانش  و  پيامبر  بر  می كنند،  سينه زنی 
ياد  به  می كنند،  لعن  را  آنان  دشمنان  و  می فرستند 
تشنگان صحرای كربال آب می نوشند و بدون خجالت با 
صدای بلند گريه می كنند. از طريق اين كنشها زنان نيز 
اجراگر يا شبيهی می شوند كه زندگی واقعی و مشكالت 
به  را  اجتماعی شان  ارزش های  و  هويتشان  را،  آن 
داستان ها و شخصيت های واقعه كربال پيوند می زنند. و از 
واقعی  زندگی  و  كربال  وقايع  كردن  مقايسه  طريق 
و  جنسی شان  نقش های  درباره  پرسش  به  خودشان 
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رفتارهای ايده ئال مربوط به آن می پردازند.
اينگوالد فالسكرود7 پژوهشگری كه بر روی كاركرد 
شمايل در مراسم آئينی شيعه تحقيق كرده، در ديدار 
خود از تعزيه های زنان در شيراز به موضوع رابطه زندگی 
واقعی مشاركت كنندگان با تصاوير و تمثال مورد استفاده 

در اين تعزيه ها چنين می نويسد:
»دوباره يادآوری ]واقعه كربال[ به نمايش گذاشتن و 
زنده كردن گذشته است تا به مشاركت كنندگان اجازه 
دهد در سوگواری با بازماندگان واقعه كربال سهيم شوند 
]...[ آن ها اميدوارند كه از اين طريق شرايط زندگی شان 
و  بخشند  بهبود  جمعی  و  فردی  اليه  دو  هر  در  را 
رستگاری شان را در روز قيامت تضمين كنند. نمايش و 
تصوير كردن امام علی، امام حسين و واقعة كربال، نمايش 
عروسی قاسم، گهواره علی اصغر، قبر رقيه و مرثيه خوانی 
دنبال  به  كه  زنانی   ]...[ هستند  واسطه  اين  معناهای 
هستند  ازدواجشان  به  راجع  مشكالت  برای  ميانجی 
می توانند حجله قاسم  و فاطمه را  زيارت كنند، در جايی 
كه گهواره علی اصغر و قبر حضرت رقيه)س( توسط زنانی 
هستند،   فرزندشان  از  حراست  يا  فرزند  دنبال  به  كه 

 )Flaskerud, 2005: 87( ».زيارت می شود

»لیمینال« توسط   تجربه یک فضای بینابینی یا 
بازیگران و تماشاگران تعزیه

صحنه  خوردن  پيوند  به  كه  حالی  در  مثال،  اين 
تاريخی به زندگی واقعی اشاره می كند به يكی ديگر از 
همه  مشترک  خصيصه  كه  »اجراگری«  خصيصه های 
آن   كه  می كند  اشاره  هم  است،  فرهنگی«  »اجراهای 
تعزيه  اجرای  در  است.  »ترنسفورماتيو«  يا  دگرشدگی 
اين  می شود.  مبدل  واقعی  زندگی  به  تاريخی  صحنة 
دگرشدگی يا »ترنسفورماتيو« در هر »اجرای فرهنگی« 
می تواند به شكل های متفاوتی بروز كند و پيش شرط اين 
خصيصه قرار گرفتن در يک فضای بينابينی يا »لمينال«  
نمايش های  در  ليشته۸  فيشر  اريكا  نظر  بر طبق  است. 
يک  همواره  فرهنگی«  »اجرای  عنوان  به  مذهبی 
يا  بينابينی  است.  حاكم  دوگانه ای  ديالكتيک 
»ليميناليتی« و »حالت تناوبی« در يک طرف و حالت 
ديگر.  طرف  در  »قاعده گريزی«  و  »قاعده مندی« 

ديالكتيک اول يعنی »بينابينی« و »تناوب«، هر دو در 
توصيف زمان جای می گيرند. اجرا درون زمان و جريان 
عادی زندگی روزمره جا گرفته است و درون آن مدام 
خودش را تكرار می كند )حالت تناوبی( و درعين حال از 
و در  زمان مستقل  و يک  قانون سرپيچی می كند  اين 
عين حال مربوط به زمان زندگی روزمره را خلق می كند 
می شكند  را  روزمره  زمان  ساختار  اعتبار  بار  هر  و 
»ليمينال«  موقتی  زمان  اين  بينابينی(.  يا  )ليميناليتی 
زمانی است مابين زندگی هر روزه و گذشته تاريخی كه 

نمايش آن را به اجرا در می آورد.
در بُعد ليمينال كه روی زمان خود پرفورمنس تأكيد 
زمان  و  تاريخی  گذشته  مابين  ميانی  زمانی  می كند، 
زندگی روزمره به وجود می آيد كه به مشاركت كنندگان 
در  بُعد  اين  شوند.  رها  روزمره  زمان  از  می دهد  امكان 
از  كه  می شود  منجر  »دگرشدگی«9  بُعد  به  اجرا  پايان 
طريق آن يا مشاركت كنندكان به هويت جديدی دست 
تحكيم  و  تقويت  را  موجودشان  هويت  يا  و  می يابند 
می كنند كه  اين هويت می تواند بعد از اجرا هم ادامه 

يابد.
من در اينجا تنها به بُعد »ليمينال« در نمايش تعزيه  
روی  بر  خصيصه  اين  دوگانه  ديالكتيكی  كاركرد  و 
تماشاگران به خصوص تماشاگران زن خواهم پرداخت. 
در تعزيه بعد زمان مدام مبدل می شود و دگرشدگی را 
تقاطع  زمانی  دگرشدگی  اين  كه  می گذارد  نمايش  به 
شخصيت ها، زمان ها و وقايع متفاوت و ناهمزمان را در 
اجرا امكان پذير می سازد. حضرت فاطمه)س( بعد از مرگش 
شاهد شهادت حسين)ع( است. قاسم بعد از شهادتش هم 
از  يكی  می گويد.  ديالوگ  و  می شود  حاضر  صحنه  در 
سمبل هايی كه در تعزيه برای پل زدن ميان شخصيت ها 
قرار می گيرد  استفاده  مورد  متفاوت  تاريخی  اتفاقات  و 
عبارت از نگريستن از ميان دوانگشت بزرگ دست توسط 
اولياء برای ديدن وقايع آينده و يا پيوند زدن داستان های 

فرعی با داستان های اصلی، يعنی واقعه عاشورا است. 
ويليام. اُ. بيمان10 از اين زمان به بُعد »بی زمانی« ياد 
و  وقايع  همزمانی  و  هم اتفاقی  به  اجازه  كه  می كند 
شخصيت هايی می دهد كه وجودشان و اتفاق افتادنشان 
در زندگی واقعی به شكل همزمان امكان پذير نيست.     



24

���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� فصلنـامۀ                    سال دوم، شامرۀ 9، زمستان1392

اين مبدل شدن زمان و تقاطع شخصيت ها، زمان ها 
و وقايع متفاوت تنها در زمان و فضای مشخص اجرا قابل 
»ليمينال«  مكان  و  زمان  در  يعنی  است  افتادن  اتفاق 
ميان گذشته و حال. در واقع دگرشدگی زمانی در تعزيه 
را داراست.  اجرا زمان و فضای خود  نشان می دهد كه 
اجرا تماشاگر و بازيگر را به وضعيتی منتقل می كند كه 
درون آن هر دو گروه بر اساس باور و ايمان مشتركشان 
يک اجتماع به وجود می آورند و به تعامل می پردازند. در 
زندگی  از  تماشاگر  طرف  يک  از  ليمينال  تجربة  اين 
جدا  آن  رايج  قوانين  و  ارزش ها  هنجارها،  از  روزمره، 
می شود و از طرف ديگر توانا می شود كه گذشته را به 
زندگی روزمره پيوند بزند و تصويرش از فرهنگ سّنتی و 
الگوهای ايده ئال اخالقی و ارزشی آن فرهنگ را بار ديگر 
به ياد آورد. حال سؤال اين است: تجربة »ليمينال« در 
تعزيه چه تأثيری بر زنان مشاركت كننده دارد؟ به نظر 
برروی  دوگانه ای  ديالكتيكی  كاركرد  تجربه  اين  من 
تماشاگران به خصوص تماشاگران زن دارد. بازيگران و 
تماشاگران تعزيه با قرار گرفتن در هر اجرای تعزيه كه 
يا  بينابينی  فضای  يک  داراست،  را  مكان خود  و  زمان 
يک  از  طريق،  اين  از  و  می كنند  تجربه  را  »ليمينال« 
و  تكرار  را  فرهنگی شان  و  اجتماعی  نقش های  طرف 
تثبيت می كنند و از طرف ديگر خود را از حضور زندگی 

روزمره، ميثاق ها و هنجارهای آن جدا می كنند.
الرا ديب 11می نويسد:

»بسياری از مادران فرزند از دست داده و خوهران 
ديدن  از  آن ها  كه  می دهند  توضيح  داده  كف  از  برادر 
صبوری حضرت زينب در مقابل مرگ مردان واقعه كربال 
توانستند حريف حزن و اندوهشان شوند. آن ها می گويند 
به  كه  مصيبتی  مقابل  در  داده اند  دست  از  آنان  آنچه 

زينب رفته هيچ است.«
در اين فضا و زمان بينابينی تماشاگران زن در پيوند 
ديناميک و تعامل با قهرمانان تعزيه به ويژه قهرمانان زن 
به طور مثال حضرت فاطمه)س( و حضرت زينب)ع ( دوباره 
زندگی شان، عاداتشان، باورهای فرهنگی، وظايف دينی، 
را  بودن  از زن  ايده ئال  روزمره شان، تصوير  رفتارهای  و 
فضای  از  حال،  عين  در  و  می آورند  ياد  به  دوباره 
خصوصی ای كه به آن تعلق دارند بيرون آمده و در اين 

فضا و زمان بينابينی زندگی اجتماعی و فضای عمومی را 
زندگی  از  را  خودشان  طريق  اين  از  و  می كنند  تجربه 
و  رنج ها  از  می كنند؛  رها  زودگذر،  چند  هر  روزمره، 
فشارهای روزمره فاصله می گيرند؛ با بودن همراه ديگران 
در اين فضای ليمينال و انجام كنش های مشترک بدون 
گفتگو  به  مشكالتشان  درباره  مشخص  طور  به  آنكه 
بنشينند، در مسائل و مشكالت يكديگر شريک و سهيم 
می شوند. در نتيجه ديگر خود را تنها و جدا شده حس  
نمی كنند و ديالكتيک وار به عدم حضورشان در فضای 

عمومی معترض می شوند. 

نتیجه گیری
موضوع مطرح شده در اين مقاله نشان می دهد كه  
تعزيه نمونة منحصر به فردی از يک »اجرای فرهنگی« 
است كه به مانند تمام پرفورمنس های فرهنگی در آن 
استتيک »اجراگری« يا »پرفورمتيويتی« اتفاق می افتد. 
استتيک »اجراگری« در تعزيه از يک طرف افق جديدی 
شيعی  سّنتی/  فرهنگ  در  موجود  معناهای  كشف  در 
به  جنسيت  همچنين  و  سياست،  اجتماع،  دين،  مانند 
وجود می آورد و ازطرف ديگر در هم تنيدگی مضامين 
را   اجرايی  شكل  اين  در  فرهنگی  و  اجتماعی،  هنری، 
نشان می دهد كه جدا كردن آن ها از يكديگر امكان پذير 
نمی باشد. از اين طريق اجرای تعزيه به مثابه يک »كل«  
مطرح می شود كه مرزبندی ميان آنچه در صحنه و ميان 

تماشاگران اتفاق می افتد، نمی توان قائل شد.
تعامل  از شرط های »اجراگری« كه  اساس يكی  بر 
مشخصی  مرز  تعزيه  در  است:  تماشاگر  و  بازيگر  ميان 
ميان بازيگران و تماشاگران وجود ندارد. بازيگران خود 
تماشاگرند و تماشاگران نيز خود بازيگر. در تعزيه به اجرا 
درآوردن واقعه كربال به همان اندازه كه به اجراگران، به 
تماشاگران نيز وابسته است. تماشاگر و بازيگر تعزيه به 
قرار  يكديگر  با  تعامل  در  اكنون«  و  »اينجا  زنده  طور 
می گيرند تا همراه با هم در عمل دوباره يادآوری واقعة 
ايمان  اساس  بر  به طور همزمان  و  كربال شريک شوند 
.اين  بپردازند  به سوگواری  واقعه  اين  برای  مشتركشان 
تماشاگران زن، در حالی كه  باعث می شود كه  ويژگی 
نقششان به وسيلة شبيه سازان مرد بازی می شود، بتوانند 
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و  يابند  حضور  تعزيه  در  بازيگر  تماشاگر/  عنوان  به 
بازيگری را در نقش تماشاگر تجربه كنند.

 از منظر شرط ديگر »اجراگری« تماشاگران در هر 
اجرای تعزيه فضايی بينابينی يا  »ليمينال« را، كه  طول 
زمانی خود را در  اجرا در بر می گيرد، تجربه می كنند كه 
درون اين فضای »ليمينال« به طور دائم »دگرشدگی« و 
»ترنسفورميشن« اتفاق می افتد. در اين فضای »ليمينال« 
تقاطع شخصيت ها، زمان ها و وقايع متفاوت و ناهمزمان 
در اجرا امكان پذير می شود و در نهايت افراد )در اينجا 
زنان تماشاگر( دگرشدگی ديالكتيكی دو گانه ای را تجربه 
می كنند كه از طرفی هويت ها و نقش های ثابت اجتماعی 
و فرهنگی شان را تثبيت می كنند و از طرف ديگر، در اين 

فضا و زمان ليمينال، از اين نقش ها فاصله می گيرند.
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