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کاویدرراههایدستیافتنبهآن؛ کندو  نشرمطلوب:
1396کتاب، عبدالحسینآذرنگ؛تهران:خانۀ

نشــر بر ســه اســاس پدیدآورنده، خواننده و ناشــر استوار اســت و این ســه رکن اصلی بدون یکدیگر نه به وجود 

که این سه رکن اساسی در آن به توازن و تعادل  می آیند و نه می توانند به حیات خود ادامه دهند. آن نقطه ای 

کــه از آن به عنــوان نقطۀ نشــر مطلوب یاد شــده که در آن رضایت نســبی از  می رســند، همــان نقطــه ای اســت 

چرخۀ نشر حاصل می شود و این امر به دست نمی آید جز با »تحقیق و توسعه« و »تعلیم و توسعه«.     

ی در راه هــای دســت یافتن بــه آن« نویســنده می کوشــد ویژگی هایــی را  کتــاب »نشــر مطلــوب: کنــدوکاو در 

کــه همۀ عوامــل دخیل در  کــه در همــۀ جوامــع می توانــد وضعیت مطلوب نشــر باشــد؛ وضعیتی  مطــرح کنــد 

نشــر )پدیدآورندگان، خوانندگان و ناشــران( از آن ســود ببرند یا به رضایتی متناســب با هم دســت بیابند. در 

کتــاب و دربــارۀ کژی ها و کاســتی های آن دیده می شــود که  زبــان فارســی انبوهــی مطلــب در نقد و نفی نشــر 

یابی و داوری این گونه نوشــته ها بــر چه مبنا و بر  قدمــت شــماری از آنهــا حتی به عصر قاجار هم می رســد. ارز

که بتوان با به اتکای آنها جایگاه،  ک مشترک یا توافق و قراردادشده ای هست  پایۀ چه معیاری است؟ آیا مال

وضعیت، موقعیت و فاصلۀ نشــر ما را با نشــرهای توســعه یافته و نشــر کشورهای دیگر ســنجید؟ توافقی بر سر 

خطوط کلی »نشــر مطلوب«، نشــری که پدیدآورندگان، ناشــران و خوانندگان را در نقطه ای به رضایت نســبی 

برساند، شاید بتواند مبنای قابل دفاعی برای بررسی و داوری بگذارد.

کتاب نوشته است:  کتاب، در یادداشت ناشر این  مجید غالمی جلیسه، مدیر عامل خانۀ 

یایی و گســترش صنعت نشــر در هر کشــوری، به میزان ارتباط گســترده و ســنجیدۀ میان  پو

ارکان مهــم صنعــت نشــر آن جامعــه وابســته اســت و آنچه برآینــِد این همــکاری و همفکری 

کیفیت کتاب و توسعۀ نشری مطلوب برای مخاطبان آن است. عناصر  خواهد بود، تولید با

متعــددی می تواننــد حلقۀ اتصال میان مؤلفان، مترجمان و خوانندگان و بانیان نشــر کتاب 

را مســتحکم و اســتوار یــا ُسســت و متزلــزل کننــد. هر چه عامــان و سیاســت گذاران چاپ 

کلیــدِی مذکور  یت ارتبــاِط عوامِل  کتــاب بتوانند درصدد جســت وجوی راه هــای تقو و نشــر 

یشــه خواهد دواند و تمام عوامل  باشــند، رضایت نســبی نسبت به نشــر مطلوب در جامعه ر

کافی و وافی برخوردار  کتاب، از بهرۀ  یع، نشر و در نهایت مخاطبان  دست اندرکار تولید، توز

خواهند شد.

کتاب مطلوب در سال های اخیر مناسب نبوده، می نویسد:  جلیسه در ادامه با اشاره به اینکه وضعیت نشر 

متأســفانه وضعیت نشــر کتاِب مطلوب در سال های اخیر مناسب نبوده و وجود مشکات 

متعــدد در مســیر تولید کتاب ســبب شــده که محصــول نهایی در یکــی از مراحل متوقف یا 

کتاب های خوب  هرگز به سرانجام نرسد. این موارد نتیجه ای نداشته جز اینکه میزان تولید 

به نسبت تولیِد کل، بسیار پایین آمده و یکی از معضات مهم نشر، انتشار آثار با استاندارد 

معمول و مطلوب باشد.

کتــاب، خود این گونه پاســخ  امــا به راســتی نشــر مطلوب چه نشــری اســت؟ عبدالحســین آذرنگ، نویســندۀ 

می دهد: 

رندگان، ناشران، خوانندگان  یا و پایداری است که میان بنیادهای سه گانۀ آن )پدیدآو نشر پو

کتــاب( موازنــه برقرار باشــد و هر ســه بنیاد در نقطه هــای تاقی به رضایتی برســند؛ البته این 

 الهام بادینلو
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رضایت نسبی است و میزان آن در همۀ جامعه ها یکسان نیست.

که:  کوتاه مدت حاصل شود و آذرنگ نیز به آن اشاره دارد  که در  از سویی نشر مطلوب آن چیزی نیست 

دســت یافتن بــه نشــر مطلوب هدفــی کوتاه مــدت نیســت و از تحقق یافتن آن هــم فقط یک 

یــا چنــد قشــر خــاص یا یک بنیاد نشــر بهــره نمی برند. نشــری که بــه نقطۀ مطلوب برســد، به 

یــدادی فرهنگــی، عاملــی تأثیرگذار بر همۀ شــئون جامعه و به محّرکــی نیرومند برای همۀ  رو

فعالیت های آفرینش گرانه و پژوهش گرانه تبدیل می شود.

یــج طــّی ســالیان و با تأمــل در باب وجوه مختلف نشــر شــکل گرفته اســت. چند  مطالــب ایــن کتــاب به تدر

کــه بــا  کتــاب نشــر و انقالبــی در راه )تهــران، 1389( چــاپ شــده بــوده  مطلــب از ایــن مجموعــه پیش تــر در 

تجدیدنظر و همراه تغییرهایی در مجموعۀ حاضر منتشر شده است. شمار دیگری از مطالب در نشریه های 

آزما، اطالعات، اطالعات حکمت و معرفت، اعتماد، ایران، ایرانشهر امروز، جهان کتاب، خورشید، شرق، 
شهروند، صنعت نشر، فرهنگ امروز، کتاب هفته، مترجم، نگاه نو و همشهری منتشر شده بوده که با بازنگری 

کاستن از برخی نکات ویراست تازه ای از آنها ارائه شده است. و افزودن یا 

نشــر مطلــوب، بــدون ویرایش مطلوب، بدون ترجمۀ مطلــوب و بدون دیگر جنبه های اصلی مؤثر بر روند نشــر 

کتاب در ســه  که در این  تحقق پذیر نیســت و پرداختن به همۀ این جنبه ها ضرورت نشــر توســعه پذیر اســت 

بخش با همین محورها به آن پرداخته شده است:

بخش یکم: نشر
نشِر دستخوش تغییر و تحول در عصر اطالعات و ارتباطات

مدیریت بقا، مدیریت تحول

نشر، سانسور، توسعه

نشر در آستانۀ انقالب

کتاب تحول در نشر 

گسترش خودناشری: پدیده ای رو به 

حق نشر و حقوق بشر

نشر محلی و تأثیر آن بر نشر ملی

حذف یا اصالح و بقا؟

اخالق نشر

نشر مطلوب چیست؟

بخش دوم: ویرایش
راه برون رفت از ِبلُبشوی ویرایش

گسستنی از نشر ویرایش، نا

نشر، ویرایش و امید

ویرایش در ایران: نگرش یا فروکاستن به روش؟

ساختار نشر و تأثیر آن بر ویرایش و آموزش

گونه های ویرایش از مبانی نظری 

گونه های ویرایش مرز در 
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تشّکل در عرصۀ ویرایش و تأثیرهای آن

ویراستار شناخت

گفت وگوها و پرسش و پاسخ ها بخش سوم: 
دربارۀ نشر، ویرایش و ترجمه

نمایه

کتاب به طور مستقیم به نشر مطلوب )ص 136-148( پرداخته است:  اما یکی از مقاالت این 

که در همۀ جامعه ها می تواند وضعیتی  کنم  یژگی هایی اشــاره  در این نوشــته می خواهم به و

مطلــوب در نشــر باشــد، وضعیتــی کــه همــۀ عامل های دخیل در نشــر از آن ســود ببرنــد یا به 

یرا چنین نشــری  رضایتی متناســب با هم دســت بیابند. از نشــر آرمانی صحبت نمی کنم؛ ز

گر خوانندگانی چنین  یخ نشــر و در هیچ کجای جهان ســراغ ندارم. ا ره ای از تار را در هیچ دو

یرا چنین نشــری  کــه آن را بــه همــگان معرفی کننــد؛ ز نشــری را می شناســند، خــوب اســت 

می تواند قطب نما ی نشر سراسر جهان را به سوی خود بچرخاند. )ص 137-136(

از ســویی همان طور که اشــاره شــد نشــر بر سه اساس پدیدآورنده، خواننده و ناشر اســتوار است و این سه رکن 

اصلی نشر به شدت به هم پیوسته اند، اما نقطۀ مطلوب آنان با هم یکسان نیست؛ چنان که آذرنگ در مقالۀ 

فوق الذکر می نویسد: 

رنــدگان جایی اســت کــه می تواننــد هر اثری را کــه می خواهنــد آزادانه  نقطــۀ مطلــوب پدیدآو

یافــت کنند. نقطۀ مطلوب  رنــد و منتشــر کنند و ســپس بازخورد مناســب آن را در پدیــد بیاو

ناشــران جایی اســت که هر اثری را که می خواهند ســفارش دهند، تولید و روانۀ بازار کنند، 

آزادی تبلیــغ، عرضــه و فروش داشــته باشــند و میان آنهــا و خریداران بالفعــل و بالقوه مانعی 

کــه خوانندگان آثــاری را که می خواهند  قــرار نگیــرد. نقطۀ مطلوب خوانندگان جایی اســت 

کتاب بیابند یا جانشــین های مناســب آنها را  به بهای مناســب در بازارهای قابل دســترس 

رند یا نیازشــان به درخواست سفارشی تبدیل شود که در زمانی کوتاه به تولید اثر  به دســت آو

کتاب فروشــان  کتاب، واژه ها و عبارت هایی مانند اینها را از  تبدیل شــود. در ضمن در بازار 

یم«، »نمی دانیم«، »بگردید«، »بپرسید«. )ص 139-138( نشنوند: »نه«، »ندار

آذرنــگ در ادامــه نشــر مطلــوب از دیــدگاه پدیدآورنــدگان، ناشــران و مخاطــب )خریــدار و خواننــده( را از هــم 

کجاست؟« نتیجه می گیرد:  ی در پایان تحت عنوان »پس نقطۀ آغاز  کرده و به آن می پردازد. و تفکیک 

... بی تردیــد اهرمی کــه در همه حال اصلی ترین تأثیر را به جای می گــذارد، اهرم برانگیزانندۀ 

که نیاز به  نیازهاســت، ولو آنکه نیازها پیش از آن هم برانگیخته شــده باشــد. هر جامعه ای 

خوانــدن را در اعضــای خــود دامن بزند، میان نیاز و هدف های رشــد و توســعۀ جامعه پیوند 

برقــرار ســازد، فرهنگ آن جامعه در نهایت از آن ســود می برد. همــۀ حرفه هایی که با کتاب و 

خواندن ســروکار دارند، هر کدام می توانند در حوزۀ خود نیازها را بررســی، شناســایی، تأمین 

و هدایــت کنند یــا نیازهای تازه ای را برانگیزانند. نیازآفرینی حتی می تواند مســیر تکاپوهای 

ری های جامعه و چه بســا  کنــون و آینــده را تعییــن کنــد. نیازآفرینان موفق، پیشــگامان نوآو ا

عامــان تحول هم هســتند. ناشــران بــزرگ و تأثیرگذار، ناشــران نیازآفرین هم هســتند. )ص 

)148



سال بیست و هشمت،مشارۀچهارم،مهـــــــــــــروآبــــــــــان1621661396

گفت وگوها و پرســش و پاســخ ها دربارۀ نشــر، ویرایش و ترجمه اســت، پرسشــگر از  که  کتاب  در بخش ســوم 

آذرنــگ خواســته تــا پیشــنهاد مشــخصی در زمینۀ دســتیابی به نشــر مطلوب ارائه دهــد: یکــی از راه های مؤثر 

که از بس  کند، تحقیق و توسعه و تعلیم و توسعه است. یکی از مثال هایی  که می تواند کمک  آزموده شده ای 

کرده اند به مثالی کالسیک، شاید در عین حال آزاردهنده تبدیل شده است، مقایسۀ دو خودرو است:  تکرار 

ی بــا قابلیت رقابت با  کــره ای و پیــکان ایرانــی. این دو خودرو تقریبًا هم ســن و ســال اند. دوو به خودرو ی  دوو

کردند؟ آنها  خودروهــای مشــهور تبدیل، اما پیکان منقرض شــده اســت. مگر طراحان و ســازندگان دوو چــه 

کردند، در مقایســه با خودروهای موفق دیگر. ســپس با  صورتی از مشــکالت و کمبودهای خودروشــان را تهیه 

که با بررســی، مقایســه و تحقیق معلوم  کمبود را  روش های تحقیق و توســعه، هر ســال یک یا چند مشــکل و 

شــده بود، برطرف ســاختند و محصول خودشــان را توسعه دادند تا جایی که آن را به نقطۀ مطلوب رساندند؛ 

مطلــوب از دیــدگاه خودشــان و از دیــدگاه انــواع خریداران در گوشــه و کنار جهان، اما مشــکالت پیکان باقی 

کشید. کار به انقراض  ماند، مزمن شد، حل نشد تا سرانجام 

کرد، ســال به ســال از راه  اما تعلیم و توســعه. می توان کمبودها، نقص ها، خطاها را در دانش فنی شناســایی 

آموزش هــای تخصصــی، تکمیلی، دوره هــای بازآموزی، کارگاه های کارورزی و نظیر اینها، ســطح دانش فّنی 

گر اتحادیۀ ناشــران توانســته  را هم پا با نیازها، ضرورت ها و مقتضیات متناســب با تغییر و تحول ها ارتقا داد. ا

بود با سازوکاهای تعلیم و توسعه آشنا شود، کاستی ها در دانش فنی اعضای خود را از این راه جبران می کرد. 

نهادهــای دولتــی مســئول در زمینــۀ کتاب و نشــر که هــم امکانــات در اختیار دارنــد و هم می تواننــد هزینه ها 

گــر دوره های آموزشــی نیازمــدار و نیز دوره های متناســب بــا برطرف کردن کاســتی ها را برگزار  کننــد. ا را تأمیــن 

کنون نشر ما در این وضعیت نبود. برنامه های تحقیق و توسعه و تعلیم و توسعه می تواند گره هایی  می کردند، ا

کند. )ص 305-304(      از دست و پای نشر ما باز 



163 166 سال بیست و هشمت،مشارۀچهارم،مهـــــــــــــروآبــــــــــان1396

 البیانالباهرفیصالةالمسافر؛
 آیتاهللالعظمیدوزدوزانیتبریزی؛
1396کتاب،. قم:مؤسسۀبوستان

که فقهای شــیعه رســاالت  گونی در قرآن و ســنت اســت  گونا نماز مســافر موضوعی پرمجادله و دارای زوایای 

کرده انــد. در این رهگذر فقهی، به ســبب نیاز به  مســتقلی دربــاره آن نوشــته و ســالیانی دراز دربــاره آن بحث 

کمال  شناخت موضوع و صدور حکم شرعی، علوم و تجارب دیگری در رشته های مرتبط نیز به درجه ای از 

رسیدند. فقهای شیعه بر اساس آیۀ شریفۀ 101 سورۀ نساء، نماز مسافر را شکسته می دانند:

ْن َیْفِتَنُکُم 
َ
ــاِة ِإْن ِخْفُتــْم أ ْن َتْقُصــُروا ِمَن الّصَ

َ
ْیُکــْم ُجنــاٌح أ

َ
ْیــَس َعل

َ
ْرِض َفل

َ ْ
ْبُتــْم ِفــی ال َو ِإذا َضَر

ُکْم َعُدّوًا ُمبینا؛
َ
کاُنوا ل کاِفریَن 

ْ
َکَفُروا ِإّنَ ال ذیَن 

َّ
ال

کافران بترسید؛  گر از فتنه )و خطر(  کنید ا کوتاه  که نماز را  گناهی بر شما نیست  که سفر می کنید،  و هنگامی 

کافران، براى شما دشمن آشکارى هستند. زیرا 

آنها با فقهای سنی در حکم نماز مسافر اختالف نظر دارند و مبنای اختالف نظر نحوه تفسیر آنان از آیۀ شریفۀ 

ْیُکْم ُجناٌح« در این آیه عدم وجوب 
َ
ْیَس َعل

َ
101 از ســورۀ مبارکۀ نســاء است. فقیهان اهل ســنت از عبارت »َفل

قصر در نماز مسافر و اختیار مکلف در قصر یا تمام را استنباط نموده و از قسمت بعدی آیه که »ِإْن ِخْفُتْم ...« 

فرموده اســت، معنی شــرط فهمیده و می گویند: قصر در نماز مسافر مشروط به خوف از فتنه انگیزی دشمنان 

است و لذا در سفر فاقد این شرط، حکم قصر هم ساقط می شود؛ زیرا مشروط با عدم شرط از بین می رود.

ْیُکْم 
َ
ْیــَس َعل

َ
کــه از همین آیه وجوب نمــاز قصر فهمیده می شــود؛ زیرا معنای »ل ولــی فقهــای شــیعه معتقدند 

ُجناٌح« ضرورت را بیان داشــته و عبارت »ِإْن ِخْفُتْم ...« قید غالبی را توجه می دهد و نه شــرط را و نیز ســنت 

قطعــی نبــوی ایــن حکم را تأئید می کنــد و همچنین عمل صحابه پیامبر)ص( هم بر همین مبنا بوده اســت. 

شــواهد دقیق تفســیری و دقت در آیات دیگر قرآن و نیز نمونه های عملی از ســنت نبوی در استنباط صحیح 

گردد. از آیه بحث و بررسی شده تا حکم در نماز مسافر معلوم 

کتــاب البیــان الباهر فــی صالة المســافر ماحصل درس خــارج حضرت آیــت اهلل العظمی دوزدوزانــی تبریزی 

کتــب معاصریــن از حیث  کــه در بین  مدظلــه، بــا اســلوبی نویــن و نگاهــی عمیــق بــه این موضــوع پرداختــه 

کنکاش در زوایا و فروعات برجسته است. جامعیت نقل اقوال و 

گردان آیــات عظــام حــاج سیدحســین طباطبایــی بروجــردى،  آیــت اهلل العظمــی دوزدوزانــی تبریــزی از شــا

گلپایگانی، میرزاهاشم آملی، سیدمحمد  ســیدکاظم شریعتمداری،  امام خمینی، سیدمحمدرضا موســوى 

یس فقه و اصول در حوزه  کی هســتند. معظم له پس از ســال ها تدر محقق داماد یزدى و شــیخ حســن فرید ارا

علمیــه قــم از ســال 13۷3 و در پــی درخواســت برخــی اعاظم و نیــز مؤمنین به انتشــار فتاواى خــود در ضمن 
گرفتند.1 کتاب »خالصة االحکام« پرداخت و در شمار مراجع تقلید قرار  حاشیه بر 

در میان معاصرین و فقهای معظم شیعه، برخی در رساالت و کتب خود به این موضوع پرداخته اند، اما روش و 

تفصیل آیت اهلل  العظمی دوزدوزانی در تبیین موضوعات خواننده را از مراجعه به سایر منابع بی نیاز کرده و ذهن 

اجتهادپرور و نقاد نویسنده کوشیده تا مستمع و خواننده را با دقایق و نکات بدیع فقهی آشنا سازد.

کتاب توجه خاص استاد به تفسیر و بیان آیه شریفه 101 سوره نساء است که حکم شرعی نماز  ویژگی برتر این 

گرفته، متأثر از سبک فقهی  مسافر را بیان می کند. این ویژگی مهم که در کتاب های دیگر کمتر موردتوجه قرار 

ناصر باقری بیدهندی
 عضو هیأت علمی جامعة المصطفی العالمیة،
گروه تاریخ  استاد یار 
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کیــد بر شــناخت و تبییــن دقیق آیات االحکام و تفســیر آن بــر مبنای روایــات اهل بیت)علیهم  معظــم لــه و تأ

السالم( است.

معظــم لــه عنایــت خاصــی به اقــوال و نظریات فقهــا عظیم الشــأن خصوصًا فقهــای معاصر همچــون آیت اهلل 

العظمــی حائری مؤســس حوزه علمیــه قم و آیات عظام بروجردی، شــریعتمداری، خمینی، میالنی و محقق 

که در ضمن بیان اقوال نقد و بررسی شده اند. خوئی داشته 

کتاب عروةالوثقــای فقیه ماهر مرحــوم ســیدمحمدکاظم طباطبایی یزدی  بحــث معظم له بر اســاس مســائل 

طرح و پی ریزی شــده، اما در شــرح و تبیین هریک از مســائل، اقتراح و موشــکافی عمیقی نســبت به مســائل 

کوشــیده همه فروض بحث را تبیین و روشــن  نماز مســافر انجام شــده و معظم له با نوآوری و تدقیق در اقوال، 

گوید. کرده و به اشکاالت احتمالی پاسخ 

تحقیــق عمیقــی در مورد موضوعات کلیدی مانند مفهوم دقیق »طن«، »مقر«، »مســافت« و »اعراض« و ... با 

کلمات اهل لغت به عمل آمده است. عنایت به روایات ائمه اطهار)علیهم السالم( و 

کتاب حاضر در سال 1419ق توسط حجت االسالم  و المسلمین شیخ یوسف یعقوبی به رشته تقریر درآمده. 

ایشــان از فضال و مدرســین ســطوح عالی حوزۀ علمیۀ قم هستند که بیش از 20 سال عالوه بر شرکت در درس 

کوکبــی تبریزی  معظــم لــه، از محضــر آیات عظام شــیخ جواد تبریــزی، ســیدمحمد روحانی، سیدابوالقاســم 

کردند. استفاده 



165 166 سال بیست و هشمت،مشارۀچهارم،مهـــــــــــــروآبــــــــــان1396

 اصولومبانیتحلیلمتونادبی؛
1396کوش؛ترجمۀحسینپاینده؛نشرمروارید،تهران:. سلنا

ک تحلیل آثار  که مال که عالقه مند به تحلیل آثار ادبی هســتند همواره این پرســش را مطرح می کنند  کســانی 

کرد؟ اساســًا تحلیل چیســت؟ و به  چیســت و چگونه می توان با روشــی دقیق و علمی، متون ادبی را تحلیل 

که بر پایه نظریه های ادبی صورت می گیرد با بیان دیدگاه های  چه روش هایی انجام می شود؟ تفاوت تحلیل 

ذوقی و بی قاعده در چیست؟

کتــاب اصــول و مبانــی تحلیــل متــون ادبــی، در هفــت فصــل مطالبــی را دربــاره چگونگــی  کــوش در  ســلنا 

کتاب حاضر، ترجمه دکتر حسین پاینده، استاد نظریه و نقد ادبی  کرده است.  مواجه شدن با آثار ادبی بیان 

ید و در 306 صفحه منتشر شده است. که در انتشارات مروار دانشگاه عالمه طباطبائی تهران است 

که در 4 صفحه نوشــته شــده از نظر  کند بهتر اســت مقدمه مترجم را  کتاب را مطالعه  خواننده پیش از آنکه 

بگذراند. پاینده در این مقدمه، ضرورت پرداختن به نقد ادبی را متذکر شــده و اســتفاده از روش های علمی 

گرفتار تحلیل های »من عندی« و »ذوقی« نشــوند و  کرده اســت تا منتقدان  در نقد متون را به منتقدان توصیه 

کارشان بر شالوده و اساسی استوار باشد. همچنین مترجم به اختصار موضوع های مطرح شده در فصل های 

کتــاب را توضیــح داده و یــادآور شــده برخی از توضیحات به قلم مترجم اســت که با عالمــت اختصاری )م( 

مشــخص شــده اســت. به عالوه در مقدمه این مســئله بیان شــده که کتاب پیش رو، با تکیه بر آثار ادبی غیر 

ایرانی و عمدتًا انگلیســی نوشــته شــده اســت، اما روش هایی را ارائه می دهد که هر کدام از آنها می تواند مورد 

گیرد. استفاده پژوهشگران و دانشجویان عالقه مند به مباحث نقد ادبی قرار 

خواننــده پــس از مقدمه مترجم، با فصل بندی هفت گانه کتاب مواجه می شــود. ســلنا کوش در فصل اول به 

کــه از آن در گذشــته و حال مــورد نظر بوده اســت پرداخته و تعریف عامه پســند و  تعریــف ادبیــات و معنایــی 

کرده است:  کتاب چنین بیان  کرده است. همچنین هدف خود را از نگارش  نخبه گرا از آثار ادبی را مطرح 

هــدف نهایــی من در کتاب حاضر این نیســت که متون خاصی را داخل دایــره تعریف ادبیات بگنجانم یا از 

یابند که ادبیات تلقی کردِن هر متنی به این معناست که  شمول آن خارج کنم، فقط می خواهم خوانندگان در

آن را به  منزلۀ برســاخته ای زبانی در نظر می گیریم، برســاخته ای که بخشــی از دنیای ما را به شیوه ای بازنمایی 

که با یک بار خواندن یا ســطحی خواندِن آن متن نمی توان معنایشــان  کنش نشــان می دهد  می کند و به آن وا

را فهمید. )ص 22( 

در ادامــۀ مباحــث مطرح شــده در فصــل اول، نویســنده پرســش هایی نظیــر ُحســن تعیین کــردن آثــار معتبــر و 

معّین بودن آثار معتبر و تأثیر آن در فرایند تحلیل متون ادبی را پیش می کشد و درصدد پاسخ به این پرسش ها 

برمی آید. بررسی نقش خواننده، مؤلف و معنای متن از دیگر مطالبی است که در فصل نخست، نویسنده به 

آن پرداخته است. هشدار دربارۀ »تفسیر من عندی« )تفسیر دلبخواهانه یا تفسیر به رأی( نکتۀ دیگری است 

که در این فصل توضیح داده شده است. در نهایت در پایان فصل اول می خوانیم:      

که باید حل شــود و واژه های به کاررفته در آن، منبع اصلی مان  برای ما خواندگان، متن حکم معمایی را دارد 

که بررسی  برای یافتن شــواهد هســتند. تحلیل متن با دنبال کردن الگوی واژه ها انجام می شود، به این ترتیب 

یخی شــان چه بوده اســت،  می کنیــم ببینیــم مخاطبــاِن آن واژه هــا چه کســانی بوده انــد، بافتــار فرهنگی و تار

همچنین چه پیوندهایی بین آنها و سایر متون وجود دارد. )ص 50(     

کاملی  علی 
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فصــل دوم بــا عنــواِن »قرائــت تنگاتنــگ: واژه هــا و شــکل ها« بــه بررســی ژانرهای متــون ادبی پرداخته اســت. 

کلی نویسنده برای متون ادبی در زمانه ماست.  نمایش، شعر و نثر سه تقسیم بندی 

رعایت دقیق و تمام و کماِل عرف های ژانر، متن را فرمول وار و قابل پیش بینی و در یک کالم مالل آور می کند. 

که ژانر  نویســندگان اغلب اوقات صرفًا با تعدیل ژانر، تردیدکردن در درســتِی قواعد آن یا حتی نقض توقعاتی 

در خواننده ایجاد می کند به ابداع و نوآوری دست می یابند. )ص 63( 

ی از نثر نوعًا رمان نیست، بلکه  که منظور و همچنین نویسنده در توضیح مقولۀ نثر، این نکته را یادآور شده 

کوتاه باشــد، خواه در  تمام آثاری را که منثور هســتند شــامل می شــود؛ خواه این آثار در حیطه رمان و داســتان 

کتاب خاطرات. قالب مقاله ادبی یا 

در ایــن فصــل همچنیــن دربــارۀ عرف های ژانــر، تحلیل زبــان، تحلیل ابتدایــی، تغییر جزئیات زبانی، شــیوه 

انجــام دادن قرائت تنگاتنگ، شعرشناســی و اصطالحات ادبی، ســاختار و شــکل، روایــت، زبان صناعی و 

شگردهای متنی توضیحاتی داده شده است. 

کنیم و غنای زبان را در  قرائت تنگاتنگ ابزاری در اختیارمان می گذارد تا این الیه های درهم تنیده معنا را باز 

که می خوانیم نشان دهیم. )ص 100( متن هایی 

فصل سوم به »تحلیل متن در بافتار« آن می پردازد. نویسنده ضمن بیان مقدمه ای کوتاه در خصوص مطالب 

فصل پیشین و ارتباط آن با فصل پیش رو به توضیح بافتار متن پرداخته و نوشته است: 

که حرف هایتان را  کســی یادآوری می کنید  مفهوم »بافتار« را به ســهولت می توان فهمید. وقتی در گفت وگو با 

نباید »بیرون از بافتارش« تعبیر کند، در واقع از او می خواهید در نظر داشته باشد که گفته های شما با توجه به 

اوضاع و احواِل بیان شدنش معنا پیدا می کند. انبوهی از عناصر فرهنگی، اخبار، آداب و رسوم، گرایش های 

اجتماعــی و حتــی الگوهــای زبانــی، درون و بیــرون و پیرامــون هــر متنــی به وفور یافــت می شــوند. نتیجۀ این 

که بافتاری برای آن  عناصر، برداشــت های مشــترکی از ارجاعات متن به وقایع و ارزش های اجتماعی اســت 

بــه وجود می آورند، بافتاری که هم نویســنده در نوشــتن متن اســتفاده می کند و هم خواننــده در فهمیدن آن. 

کاربرد آن در تحلیل متون  پس می توان نتیجه گرفت که گرچه »بافتار« مفهوم نســبتًا ســاده ای است، اما برای 

ادبی باید عوامل مختلفی را در نظر داشت. )ص 103(

یــخ و ادبیــات و نقــش آن در تحلیل متــون ادبی، دوره هــا و جنبش های ادبی و جــدول زمانی  ارتبــاط بیــن تار

دوره هــای ادبــی از قدیمی ترین ایام تا روزگار ما و بافتارهای فرهنگی از جمله عنوان هایی اســت که در فصل 

سوم به آن پرداخته شده است. 

یخ، زبــان و فرهنگ، ما را قادر می ســازد تــا در تحلیل هایمــان الیه هایی از  تشــخیص رابطــه بیــن ادبیــات، تار

کنیم. )ص 148( که فراتر از جنبه های هنری و خالقه اند، در نظر بگیریم و بررسی  متون ادبی را 

در فصل چهارم تحلیل تطبیقی و اهمیت آن بررســی شــده اســت. اینکه تطبیق یک اثر با آثار مشــابه پیش از 

که در این فصل بررســی شــده اســت. البته این فرِض  خود چه نقشــی در تحلیل متن دارد از مباحثی اســت 

مقّدِر مخاطب نیز در نظر گرفته شده است که منظور از تطبیق، تشابه طابق النعل بالنعل دو اثر نیست، بلکه 

تطبیق در محور مضامین مشترک، ترجمه، آثار اقتباسی و بینامتنیت توضیح داده شده است. 

مطالعــات تطبیقــی، از طریــق تحقیق دربارۀ تفاوت های ناشــی از تغییر بافتــار، منظر روایی، ژانر، رســانه و زباِن 
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متون ادبی، باعث می شوند که هم ادبیات و هم تفسیرهای ادبی همچنان زنده و تازه باقی بمانند. )ص 1۷1(

فصل پنجم با عنوان »نسبت تحلیل با نقد ادبی« به این موضوع می پردازد که به جز تحلیل هایی که به تنهایی 

یــا در ترکیــب با ســایر روش های تحلیل متون ادبی مورداســتفاده قرار می گیرد، نوعی تفســیر وجــود دارد که در 

که تکمیلشــان نیازمند  گفت وگــو با ســایر خواننــدگان یا منتقدان ادبی صــورت می گیرد؛ یعنــی تحلیل هایی 

کوشــیده اســت ضمن دســته بندی منتقدان، تعریفی از  کمک منتقدان ادبی اســت. در این فصل نویســنده 

نقد ارائه دهد و نکته هایی را درباره مباحث نقادانه بیان کند. اهمیت خواندن نقد و مشخص کردن مباحث 

که  که در این فصل به آن پرداخته شــده اســت. نکته ای  ینی اســت  کنش نقادانه از دیگر عناو نقادانه و نیز وا

نباید از آن غافل بود توضیح مباحث نظری با نمونه ها و شــاهد مثال هایی از آثار ادبی ـ هنری جهان اســت. 

گرفته بیان شده است.       که حول فیلم »عروس و تعصب« شکل  مثاًل در این فصل مباحث نقادانه ای 

که به نتایج جدیدی  که دربارۀ عروس و تعصب نوشــته شــده اند، ما را قادر می سازد  پرداختن ما به نقدهایی 

درباره این فیلم برسیم و معنای نوینی در جزئیات آن بیابیم. برای فهمیدن این تفسیرها و اثبات درستی شان، 

گاهی مان از  کنیم. با بیشــترکردن آ می توانیم از تحلیل تطبیقی، قرائت تنگاتنگ و تحلیل بافتاری اســتفاده 

که می بینیــم، می توانیم تحلیل هایمان را  کــه می خوانیم و فیلم هایی  ســایر تحلیل هــای نقادانه دربارۀ متونی 

غنا بخشیم و تفسیرهای خودمان را به بحث های عمومی درباره ادبیات بیفزاییم. )ص 194-193(

کتاب به »نسبت تحلیل با نظریه های ادبی« پرداخته است فصل ششم 

که در آن متن چه  کنیم و بفهمیم  نظریه، روشــی به دســت می دهد برای اینکه بدانیم چگونه متنی را بررســی 

که القا می کند در واقع چیست. )ص 198( چیزی اهمیت دارد و معنایی 

»هر کس نظریه ای دارد«، »نظریه های مربوط به ویژگی های متون ادبی و زیبایی شناسی«، »نظریه های مربوط 

بــه زبــان و بازنمایی«، »نظریه های مربوط به هویت و َنفس«، »نظریه های مربوط به سیاســت و فرهنگ« و »هر 

که در این فصل بحث شده است.  چیزی متن است« از جمله عنوان هایی است 

از منظــری پساســاختارگرایانه، ادبیــات بخشــی از تاروپــودی اجتماعــی اســت که هم توســط فرهنگ شــکل 

می گیــرد و هــم اینکــه بــر اســاس اقتصاد و بــازار، جنســیت، جنس، نــژاد، طبقه اجتماعی، اســتعمار و ســایر 

ساختارهای قدرت، فرهنگ را شکل می دهد. )ص 229(

کتــاب حاضر به جمع بندی نوشــتار تحلیلی اختصاص دارد. در این فصل نویســنده کوشــیده  فصــل هفتــم 

است آنچه را پیش از این توضیح داده به صورت دقیق جمع بندی نماید و البته نوعی تحلیل را نیز ارائه کرده 

کتاب با این جمالت پایان می پذیرد:  است. آخرین فصل 

کردن جزئیاتشــان،  کاســتن از ســرعت خواندن آنها و مزه  تحلیل ادبی با تفصیل دادن به معنای متون ادبی، 

که تفســیرهای تــازه همچنان ادبیات را  خدمــت ارزشــمندی به خوانندگان می کند و زمینه ای فراهم می آورد 

زنده نگه دارند. )ص 249(

کتــاب به صورت مجــزا و توضیح آنهــا، ذکر منابــع و مراجع هر فصل  کار رفتــه در  درج اصطالحــات ادبــی بــه 

در پایان کتاب، واژه نامه فارســی به انگلیســی و انگلیســی به فارســی و نمایه اسامی اشخاص، آثار، نظریه ها، 

کــه کتاب پیــش رو را برای مخاطــب کاربردی و  اصطالحــات و ترکیب هــای خــاص از جملــه مواردی اســت 

کرده است. کامل 
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 آشناییبامبانیشبیهخوانی؛
 بهضمیمۀتعزیۀآزمونسیاوش؛
1396داودفتحعلیبیگی؛تهران:نشرسورۀمهر،سال

مقدمه
کــه دو جبهه را به تصویر می کشــد: یکی مســیر ســقوط را  تعزیــه روایــت حماســه ای مقــدس اما خونین اســت 

گرفته اســت. نبردی در آن ترسیم می گردد  طی می کند و دیگری صعود به ســوی عرشــیان و قدســیان را پیش 

کاری قــرار می گیرد و در طــرف مقابل همۀ تزویرها و شــقاوت های  کــه در یک ســویش شــجاعت، ایمــان و فدا

گران می آموزد. در  شــیطان قامت راســت می کند. ســرانجام این صحنه ها پیروزی خون بر شمشیر را به تماشا

ک بــه مردم انتقال می یابد  ایــن نمایش زیبای مذهبی، اندیشــه های عالی در قالب احساســات و عواطف پا

که بر اثر آن وحدت دینی و عاطفی بین نظاره گران  وتعبد عامۀ مردم در واژه ها و استعاره هایی عرضه می شود 

پدید می آورد و مرزها را از بین می برد. 

کتابچه ای  که دربارۀ تعزیه و تعزیه خوانی نوشــته شــده، جای  با وجود انبوه مقاالت وکتاب های ارزشــمندی 

کتاب تالشــی اســت  آموزشــی، آن هم در حد آشــنایی با اصول و مبانی تعزیه تا امروز خالی بوده اســت. این 

بــرای پرکــردن ایــن جــای خالی و آمــوزش مبانی این هنر نمایشــی و آئینی بــه عالقمندان آن. نویســنده مبانی 

که جامع ترین  گرفته  کتاب تعزیه و تعزیه خوانی زنده یاد عنایت اهلل شهیدی وام  کتاب را از سرفصل های  این 

کتاب در حوزۀ آشنایی با تعزیه محسوب می گردد.

که بخش اعظم سال های فعالیت هنری  کارگردان تئاتر  داوود فتحعلی بیگی نویســنده، پژوهشــگر، مدرس و 

کــرده، به تازگی این کتاب را  گونه های مختلف نمایش ایرانی و به ویژه تعزیه  خــود را صــرف پژوهش در مــورد 

کرده است. توسط انتشارات سورۀ مهر منتشر 

تعریف تعزیه
تعزیــه در لغــت بــه مفهوم عزاداری اســت؛ امــا در اصطالح به نوعی از نمایش گفته می شــود که با اســتفاده از 

کربــال و حوادث قبــل و بعد از آن می پــردازد. از آنجا  حرکــت، موســیقی، آواز و صحنه آرایــی بــه نمایــش واقعۀ 

کــه در طــول حیات تعزیــه، مضامین و قصصی وجود دارند که با مفهوم عــزاداری و ذکر مصیبت اولیای دین 

که بــا مفهوم نمایش  فاصلــه دارد؛ بنابرایــن برخــی از ادبــا و فضال عنوان شــبیه خوانی را به آن اطالق نموده اند 

و نمایــش دادن ســنخیت بیشــتری دارد. همچنین برخــی از فضال و علمای مذهبی با توجه به نمایشــی بودن 

کار برده اند. تعزیه و صحنه آرایی آن، اصطالح تعبیه را هم به 

پیدایش تعزیه
گرفته، نظرات مختلفی مطرح است.  در اینکه تعزیه از چه زمانی پدید آمده و چگونه شکل 

یخــي تعزیه خوانــي و شــبیه خواني از عهــد باســتان در ایــران مرســوم  براســاس تحقیقــات و پژوهش هــاي تار

بــوده و ایرانیــان از عهــد کهــن با نمایــش آیین هاي مذهبي زمینه و بســتر شــکل گیري تعزیــه در دوره هاي بعد 

کرده انــد. مهم تریــن و اصلي ترین آئین هاي باســتاني »مصایب میترا« و »ســوگ ســیاوش« بوده اســت.  را مهیا

ایرانیان مهرپرست به هنگام برگزاري مناسك آییني خود واقعۀ »مصایب میترا« را نیز به نمایش در مي آوردند. 

در ســال مــرگ ســیاوش، مــردم بخارا همراه آیین ســوگواري ســیاوش شــهادت او را نمایش مي دادنــد. در این 

که  نمایــش، شــبیه ســیاوش را مي ســاختند و در عماري یــا محملي مي گذاشــتند. این عماري یــا محملی را

گذرگاه ها مي گرداندند. ي دوش مي گرفتند و مویه کنان و سینه زنان در  چهارسویش باز بود رو

مرتضی غالمی
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کرد، می گوید: »دو  احســان یارشــاطر در شهریور 1355 در مچمع بین المللی تعزیه که جشــن هنر شیراز برگزار 

حادثۀ غم انگیز و سوگ آور در سنت ایران از جهاتی با شبیه خوانی قابل قیاس اند: یکی »یادگار زریران« متنی 

که از روزگار ساســانیان به یادگار مانده اســت و احتمااًل روایتی متأخر از حماســه های اصیل  به زبان پهلوی 

متعلق به پارتیان اســت و شــرح شــهادت زریر، مدافع دلیر و ازجان گذشتۀ دین بهی )زرتشتی( به دست برادر 

بدنهاد ارجاســب شــاه تورانی است. دیگر سیاوش یا ماتم گیری بر کشته شدن شاهزادۀ جوان و بی گناه ایرانی 

کین توزی پدر، آواره و به افراســیاب شــاه تورانیان پناهنده شــد و افزون بر فردوســی، مورخانی  که برای  اســت 

چــون طبــری و دینــوری آن را بــه تفصیــل روایت کرده انــد و به گفته نرشــخی )286ـ  348 هـ.( آئین ســوگواری 

ی در ماوراءالنهر )ســعد، خــوارزم، مرو( برگزار می شــده  کــه از روزگاران دور تــا عهــد و بســیار کهنســالی اســت 

اســت؛ زیــرا چنان کــه از بعضی روایات برمی آید، شــخصیتی دینی بوده اســت که گرچه قداســتش در روایت 

اسالمی زدوده شده است، اما نشانه هایی از آن در بعضی اسطوره پردازی ها بر جای مانده است ....«.

شــاهرخ مســکوب هــم ضمــن خاطرنشــان کردن تأثیــر احتمالی ســوگ ســیاوش در عــزاداری بر شــهادت امام 

کــه مظلومانه و ناجوانمردانه کشــته شــد، در عزاداری و  حســین )ع( یــادآوری می کنــد: »آئیــن ســوگواری یکی 

ماتم گیری بر مرگ دیگری که شجاعانه قیام کرد و به شهادت رسید، قویًا اثر گذاشت«. )زمینه های اجتماعی 

تعزیه در ایران؛ ص 104(

کربال گفت: »تمایل دارم واقعۀ طف را مشاهده  کربال یزید جنایت پیشه به جانیان  گفته می شود پس از واقعۀ 

ک را برایش به نمایش درآوردند. )ابراهیم بوذری؛  کنــم«. آنــان هم فرمانش را اطاعت کردند و این واقعۀ اســفنا

تعزیه در ایران و دو مجلس آن؛ ص 9( 

گــر چنیــن ادعایــی صحت داشــته باشــد، ایــن برنامه یــک نمایش تعزیه به حســاب می آیــد. ادوارد بــراون با  ا

یخ ادبیات  اســتناد دو متــن فارســی و آلمانــی، پیدایــش تعزیه را به قــرن چهارم هجری نســبت می دهــد. )تار

ایران؛ ج 1، ص 30 ـ 31(

یــخ ابــن کثیــر شــامی آمده اســت: »معزالدوله احمد بن بویــه در بغداد در دهۀ اول محــرم امر کرد تمامی  در تار

بازارهــای بغــداد را ببندنــد. مــردم لباس عزا بپوشــند و به تعزیۀ سیدالشــهداء بپردازنــد«. )علی اصغر فقیهی؛ 

یخ آل بویه؛ ص 46۷( تار

البتــه آنچــه از ایــن مطالب دربارۀ تعزیه اســتفاده می شــود، مراســم عــزاداری دهۀ ماه محرم بــه صورت علنی 

یخ تعزیــه را به زمــان آل بویه نســبت داده اند، ظاهرًا درســت  و رســمی اســت نــه نمایــش تعزیــه و اینکــه در تار

نمی باشد.

تعزیه در دوره های تاریخی 
تعزیه در دوره های اولیه

عنایت اهلل شهیدی ویژگی های تعزیه خوانی های اولیه را چنین شرح می دهد: 

ز )تاســوعا و عاشــورا( خوانده می شــده اند.  نخســتین تعزیه های محرم فقط در یک یا دو رو

ز محرم یک مجلس  یج برای هر یــک از ده رو رۀ زندیــان به تدر نــه در سراســر دهــۀ محرم. از دو

تعزیه ســاخته شــد. همچنین در بعضی از ایام مهم سال، به مناسبت هایی مانند شهادت 

حضرت علی)ع(، رحلت پیامبر)ص( و شهادت امام رضا)ع( و امام حسن)ع( و ... تعزیه 

می خواندند. 
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در تعزیه های قدیم اشقیا و شبیه های مخالفان یا اصاًل نقشی نداشتند یا نقششان بسیار اندک و محدود بود. 

کامل پیدا نکرده بود، شاید هم از آن رو  یک  که هنوز تعزیه شکل درامی و حتی تراژ این ظاهرًا بدان سبب بود 

گران مؤمن و متعصب و ســاده دل، شــبیه شمر و اشقیا را اذیت و آزار می کردند، لذا طبعًا کسی  بود که تماشــا

داوطلــب ایفــای چنین نقش هایی در تعزیه نمی شــد، بعدها حتــی در دوران رواج و رونق تعزیه مخصوصًا در 

گاه مردم با شمرخوانان رفتاری ناخوشایند داشتند.  گه  تعزیه های عامیانه، 

حرکت و عمل در تعزیه های نخســتین بســیار اندک و محدود بود و تعزیه بیشــتر بر آواز و کالم تکیه داشــت، و 

پایی با مطالعۀ تعدادی از  که برخی از محققان ارو در واقع چیزی همانند ُاپراهای مذهبی بود. از این روست 

کرده اند.  پایی، تعزیه را با اپرا مقایسه  گزارش های مسافران و جهانگردان ارو متن های قدیم تعزیه و یا خواندن 

تعزیه در دوره صفویه
نخســتین خبرهــا از مشــاهدۀ تعزیه خوانــی را ســاالمون، وان گــوک دو تن از ســیاحان اروپایی »که گویــا در زمان 

که آن هم »نمایش روی  سلطنت شاه سلطان حسین و نادرشاه به ایران آمده بودند« در سفرنامۀ خود آورده اند 

ارابه« بوده اســت. از تاریخ تحریر قدیمی ترین مجلس تعزیه )غارت خمیه ها( یعنی جمادی االخر ســال 1136 

که در اواخر دورۀ صفویه و مقارن با سلطنت شاه سلطان حسین، تعزیه و تعزیه خوانی در  هـ.ق چنین برمی آید 

ایران معمول و مرسوم بوده است. سراینده تعزیه مذکور )احمد مال محمدعلی واعظ خوانساری( متخلص به 

کاتب نسخه )محمدبن مال میرزا( در تاریخ یاد شده در قید حیات نبوده است. که بنا بر نوشته  )فنائی( بوده 

تعزیه خوانی در دورۀ زندیه
عنایت اهلل شهیدی می نویسد: »تعزیه خوانی در دورۀ زندیان، برخالف نظر بسیاری از صاحب نظران، در ایران 

کنده، مربوط به دوره زندیان در نوشــته ها و مآخذ  رایج بوده اســت. گذشــته از وجود تعدادی نســخه تعزیه پرا

یخی نیز اشاره هایی به تعزیه خوانی در دوره زندیان شده است«. مختلف تار

یخ 11۷9ـ  1180 هـ.ق )1۷65ـ  1۷66 م( در جزیره خارک  ایشــان ضمن آوردن مشــاهدات کارســتن نیبور به تار

یخ  یلیــان فرانکلین به تار یخ 1184ـ1186 هـ.ق )1۷۷0 ـ 1۷۷2 م( در شــمال ایران و و و ســاموئل هولمــن بــه تار

1201ـ  1202 هـ.ق )1۷86ـ 1۷8۷ م( در زمان ســلطنت جعفرخان زند در شــیراز همچنین بررســی نظریات سه 

تن از ایرانیان به نام های حاج نروز علی مشهور به فاضل بسطامی، مال آقا دربندی معروف به فاضل دربندی 

کرمانشاهی، سعی در اثبات نظریۀ خود مبنی بر رواج شبیه خوانی در دورۀ زندیه داشته است.  و محمدعلی 

تعزیه خوانی در دورۀ قاجار
کنار ایران مربوط به دورۀ  گوشه و  بیشترین اسناد و مدارک موجود در خصوص هنر شبیه خوانی و رواج آن در 

یخی خارجی و ایرانی اشــارات فراوانی  حکومــت خانــدان قاجار اســت. در این خصوص نه تنهــا در منابع تار

شــده، بلکه نســخ خطی موجود در برخی کتابخانه ها و مجموعه های خصوصی منتشرشــده مانند مجموعۀ 

خوچکــو، مجموعــۀ لیتــن، مجموعۀ تعزیه های شــعاع الملک که یک جلــد از آن تحت عنوان ُجنگ شــعاع 

یخچــۀ تکایــای ویژۀ اجرای تعزیــه در تهران مثــل تکیۀ دولــت و تکیه های محلۀ  منتشــر شــده، همین طــور تار

که به بیــش از پنجاه باب می رســیده اند. در شهرســتان ها،  عودالجــان، محلــۀ بازار، ســنگلج و چــال میدان 

کّمی  گواه رواج  مانند تکایای موجود در شهر زواره یا تکیۀ زاَغَرم تفرش و بسیاری از جاهای دیگر همه و همه 

کیفی هنر شبیه خوانی در دورۀ قاجار بوده است.  و 

ایــن کتــاب در دوازده بخــش همراه با یک ضمیمه ارائه شــده که در ادامه نگاهــی مختصر به بخش های این 

یم. کتاب می انداز
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در بخــش اول تعریفــی از تعزیــه و پیدایــش آن بــه دســت داده شــده و ســپس دربــارۀ دســته جات عــزاداری و 

یخچــۀ تعزیه خوانــی و تحول آن از  نمونه هــای شــکل گیری مطالبــی بیان شــده اســت. در ادامه ایــن بخش تار

اولین دوره ها تا دورۀ قاجار بررسی شده است.

در بخــش دوم انــواع و اقســام تعزیــه تبییــن شــده اســت. نویســنده در این بخــش تعزیــه را بر اســاس موضوع، 

کرده است. کرده و اقسام آن را بیان  مضمون و ساختار تقسیم بندی 

یخی مجالس تعزیه نظرات متفاوت است؛ برخی به تنهایی روضةالهدا را منبع اصلی  در خصوص منابع تار

یخی و مکتوب قصص تعزیه تبیین شــده اســت. و  می دانند و برخی مقاتل دیگر را. در بخش ســوم منابع تار

در بخش چهارم منابع ادبی و نمایشی شبیه نامه ها بررسی شده است.

بخش پنجم اختصاص دارد به ارزش ادبی اشعار تعزیه. زبان تعزیه شعر است و بیشتر اشعار تعزیه از نوع شعر 

کالم منظوم یا موزون استفاده  عروضی رسمی هستند. در مواردی نیز شاعران تعزیه از اوزان شعر غیررسمی و 

پاره ها. بیشــتر شــعرهای تعزیه  کرده اند؛ مانند برخی نوحه ها، پیش خوانی ها، بحر طویل های عامیانه و چهار

کار  که در آن به  از لحاظ زبان و بیان ســاده و روشــن و بی تکلف و تا اندازه ای درخور فهم عامه اند. واژه هایی 

کلمۀ شکسته و عوامانه  کلمات ادبی هستند.  گفتاری و  می روند، غالبًا ترکیبی از لغات رایج و معمول زبان 

کاربرد ندارد. در تعزیه 

ی برگزار می کنند؛  تعزیــه را از دیربــاز )بــدو پیدایش و شــکل گیری( تا به امــروز به منظور بردن اجر و ثواب اخــرو

کید شــده اســت. فلســفۀ تعزیه  گریســتن بر مصائب ائمه تأ که در احادیث منقول از شــیعه مکرر بر ثواب  چرا

گانه اند که در بخش ششــم به آن پرداخته شــده اســت. در واقع چگونگی و  و فلســفه در تعزیــه دو مقولــۀ جدا

چیستی اندیشه های فلسفی و عرفانی راه یافته به تعزیه و این قبیل موارد در این بخش بررسی شده است.

در بخش هفتم اشــخاص و مخلوقات بازی در تعزیه بررســی شــده اســت. شــخِص بازی در اصطالح کســی 

کــه در عرصــۀ نمایــش بــرای انجــام عملی یا گفتــن حرفی حضــور پیدا می کنــد. این تعریــف در قلمرو  اســت 

که در مجالس هنر  کلیۀ مخلوقاتی می شود  نمایش های آئینی از جمله تعزیه فراتر از مقصود فوق رفته، شامل 

شبیه خوانی و نسخ تعزیه به حرف درمی آیند.

کننــدگان تعزیــه دارد. یک مجلــس تعزیه با مشــارکت و همــکاری جمعی  بخــش هشــتم اختصــاص بــه اجرا

مرکــب از یــک نفــر شــبیه گردان، چنــد نســخه خوان و نوازندگان طبل و شــیپور به اجــرا درمی آید. شــبیه گردان 

که به دلیل تجربۀ طوالنی به تمامی دقاق و ظرایف هنر تعزیه اعم  کهنه کار  )معین البکا( شــبیه خوانی اســت 

گون واقف و صاحب نظر است. گونا از نسخه شناسی، موسیقی و آداب اجرای مجالس 

تعزیه هم قسمی تئاتر است و تئاتر یک سره قرارداد است؛ یعنی تظاهر و وانمودسازی و پذیرفت پندار به جای 

کلمه در آن یک  که اصــل نمایش دادن به مفهوم مطلــق  واقعیــت. شــبیه خوانی از جمله نمایش هایی اســت 

اصل اساسی و کلی است. به همین جهت خیال و خیال پردازی در اینگونه از نمایش اهمیت ویژه ای دارد. 

قراردادهای اجرا در بخش نهم بررسی شده است. 

شــیوۀ گفتار در شــبیه خوانی موضوعی اســت که در بخش دهم بدان پرداخته شده است. شیوه گفتار به سه 

گفتگو میان دو یا چند تن و هم خوانی یا هم سرایی. شیوه است: تک خوانی یا تک گویی، مفاوضه یا 

یکی از ارکان مهم و جدایی ناپذیر تعزیه، موسیقی است. موسیقی تعزیه را از لحاظ کلی می توان به دو بخش 
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که ویژۀ  گفتاری و موسیقی سازی تقسیم نمود. موسیقی آوازی مهم ترین بخش تعزیه است  موسیقی آوازی یا 

اولیاخوانان و شــبیه فرشــتگان و جنیان و اشــخاص میانه حال مانند خطیب و قاصد و فرنگی است. بخش 

یازدهم اختصاص دارد به موسیقی در تعزیه.

گونه های نمایشــی، جنبۀ خبررســانی و  که در بعضی از نمایش نامه ها و  روایت یکی از عناصر نمایش اســت 

کرده اســت؛ به  گر را دارد و در برخی دیگر جایگاه و اهمیت خاصی پیدا  ارائۀ اطالعات به خواننده یا تماشــا

که در جای جای نمایش جلوه های مختلف روایت دیده می شــود. روایت در قلمرو هنر شــبیه خوانی  گونه ای 

گروه یعنی شبیه نامه نویس، اشخاص و مخلوقات بازی و شبیه خوان می خوانیم یا می شنویم. در  از زبان سه 

گفته شده است. کتاب دربارۀ تعزیه و تئاتر روایی سخن  بخش پایانی 

گفته شد، مجلس شبیه آزمون سیاوش آورده شده است.  که  کتاب هم همان طور  در ضمیمۀ 


