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چکیده 
تعزیه به عنوان اجرایی آیینی با قدمتی طوالنی که شیوه نوین آن از صفویه شکل گرفت و در قاجاریه رواج یافت، همواره 
سعی در تعامل با مخاطب عام برای انتقال مفاهیم و تأثیرگذاری بیشتر داشته  است. تعزیه را پایة برخی از اصول هنرهای 
با کمک  میالدی   60 دهه  اواخر  از  هنر جدید  عنوان  به  اجرا  هنر  می دانند.  هنراجرا  در  معاصر حتی  اجرایِی  و  نمایشی 
شگردهای هنرهای تجسمی، فلسفه و مبانی فکری پسامدرن و وام گیری از عناصر تئاتری در تبدیل اثر هنرِی ساکن به پویا، 

با گذشت زمان ارتباط با مخاطب عام اثر و تعامل با وی را افزایش داد. 
براین اساس، مسأله پژوهش این است که می توان با مقایسه تعزیه و هنراجرا، آنها را به عنوان نوعی پرفورمنس آرت )هنر 
پذیرفت؟ طبق فرض  ارتباط  و  اثر در میزان همپوشانی، شباهت  تماشاگِر  با  تعامل  دارای عملکرد مشابه در حوزه  اجرا( 
با  پژوهش به نظر می رسد این دو هنر در تعاریف ارایه شده در هنر جدید در زمینه تعامل با مخاطب و مخاطب محوری 
یکدیگر مرتبط هستند. هدف کلی این پژوهش بنیادین، ارایه نگرشی نو به هنرهای سنتی و هدف جزیی پذیرش تعزیه 
به عنوان هنری سنتی ولی همگام با هنر جدید پرفورمنس، در زمینه ارتباط با مخاطب است. این دیدگاه با وجود پیروان 
اندک در کشور، به اندازه تفکرات پسامدرنیستی قدمت دارد و نگاه هنرمندان را گسترده تر خواهد کرد. بدین منظور، با روش 
توصیفی تطبیقی، گردآوری اسناد با شیوه کتابخانه ای انجام شده است. با بررسی بارزترین و عام ترین ویژگی های این دو هنر، 
نتایج مبین آن است که با همپوشانی و اشتراکاتی که میان آنها در تعاریف مربوط به مخاطب و تعامل و مشارکت با وی وجود 
دارد می توان تعزیه را به مثابه پرفورمنس دانست و برخی هنرهای سنتی مانند تعزیه را پایه و اساس هنرهای جدید شمرد. 
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ترجمه انگلیسی این مقاله نیز تحت عنوان :
An Investigation into Taziyeh and Performance Art with an 
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مقدمه
هنرهای جدید از جمله پرفورمنس در دوره پسامدرن ظهور 
و تنوع زیادی یافتند. این شیوه هنری با هدف بیرون آوردن 
هنرها از موزه ها و تعامل بیشتر با مخاطب عام، مانند سایر 
هنرهای جدید در نیمه دوم قرن بیستم  به وجود آمد و به 
تدریج رایج شد. در ابتدا تالشی برای تبدیل هنرهای تجسمِی 
ساکن به اثری زنده و پویا بود. اما پس از مدتی موسیقی، نور 
و لباس و عناصر تئاتری نیز برای انتقال مفهوم در آن اهمیت 
پیدا کردند. نظر فیلسوف برجسته این دوران، فرانسوا لیوتار1 
که هدف هنر پست مدرن را برخالف دوران مدرن، خلق اثری 
برای عامه مردم می دانست و سعی هنرمند در  قابل درک 
جلب هرچه بیشتر مخاطب اثر از یک سو و مطرح شدن نظریه 
مرگ مؤلف توسط روالن بارت2 که برقراری ارتباط و درک اثر 
هنری را کاماًل بر عهده مخاطب می گذاشت از سوی دیگر، به 
آنتونَن  توسط  مخاطب محور،  رویکردهای  شکل گیری  همراه 
روزافزون  اهمیت  از  نشان  نمایشی،  هنرهای  در حوزه  آرتو3 
همراهی  در  سعی  و  اهمیت  این  دلیل  به  است.  مخاطبان 
پست مدرن  طرح های  در  »ارتباط  اثر،  با  مخاطب  تعامل  و 
کارکرد عاطفی داشته و کنش ترغیبی آن به سمت عواطف 
و احساسات مخاطب است« )امرائی، 1390: 76(. پرفورمنس 
نیز همانند سایر هنرهای جدید، براساس فلسفه پست مدرن 
 آنقدر وسعت محتوا و حوزه وسیعی دارد که به سختی می توان

برای آنها چارچوب و سبک معین مشخص کرد اما نکته مهم 
ادوارد  به روزتری مانند  این است که طبق نظریات متفکران 
شانکن4، این هنرها پیامدهای گسترده فرهنگی و اجتماعی 
و مشارکت مخاطب  تعامل  پایه  بر  اغلب  بردارند، چراکه  در 
این  همه   .)Shanken, 2005: 415-418( می پذیرند  شکل 
تالش ها که با یک هدف مشترک- همراهی و تعامل مخاطب- 
مختلفی  اصطالحات  و  شیوه ها  با  جدید  هنر  عرصه های  در 
آن  مانند  و  مشارکتی7  تعاملی6،  مخاطب محوری5،  جمله  از 
تئوری های  با  همچنان  که  کشورهایی  در  شده اند،  مطرح 
غیرقابل  است  ممکن  مشغولند  آثار  سنجش  به  هنر  سنتی 

قبول و اجرا به نظر آید. 
و  تالشها  چنین  نیز  تعزیه  هنر  بررسی  با  دیگر  سوی  از 
تمایالتی در ارتباط با مخاطب مخصوصاً در اجراهای اصیل و 
بومی آن دیده می شود. همچنین در بررسی های انجام گرفته 
پیتر  گروتفسکی8،  یرژی  ازجمله  غربی  توسط  صاحبنظران 
بروک9 و ریچارد شکنر10، اجراهای آیینی به طور عام و اجرای 
تعزیه ایران را به طور خاص که قدمتی تاریخی دارند، منبع 
شباهت های  با  نمایش هایی  و  پیشرو  اجراهای  برای  الهامی 

میان تعزیه و پرفورمنس دانسته اند )فروتن،1386: 156(.
با مطالعه اصول به روزشدة هنر پرفورمنس از یک سو و توجه 
در  بومی  و  مذهبی  آیینی-  اجرای  هنر  عنوان  به  تعزیه  به 

ایران که از همان عناصر بصری، شنیداری و ارتباطی استفاده 
می کند، در کنار موضوع مخاطب محوری، این مسأله به ذهن 
نگارندگان متبادر می شود که با وجود اختالف زمانی از بُعد 
تاریخی، با کنارنهادن اهداف مذهبی و غیرمذهبی این دو در 
مطالعه  با  پرفورمنس،  هنر  و  تعزیه  شکل گیری  میان  اجرا، 
قابلیت ها و ویژگی های مرتبط با اصول تشکیل دهنده این هنر 
در  وی،  با  فعال  تعامل  و  مخاطب محوری  مبحث  در  آیینی 
جهت ایجاد نگرشی جدید به هنرهای سنتی بنا بر هنرهای 
دارای  را  پرفورمنس  و  تعزیه  می توان  کنونی،  دوره  جدید 
عملکرد مشابه در تعامل با مخاطب دانست؟ و وجود تالش 
برای ارتباط با مخاطب در ویژگی های ساختاری و اجرایی این 
دو، در مقوله مخاطب محوری و تعامل با تماشاگر اثر در این 
با این فرض به بررسی موضوع  راستا چگونه است؟ پژوهش 
زماِن  طول  در  تعزیه  ساختاری  شاخصه های  که  می پردازد 
استفاده  مورد  پرفورمنس،  جدید  هنر  تکامل  و  شکل گیری 
قرار گرفته و در نتیجه هر دو در همان راستا قرار دارند و در 
این زمینه می توان آنها را دارای مؤلفه های مشابه دانست که 

دارای تعامل ذهنی و عملی و اثربخشی با مخاطب هستند.
در این مقاله با هدف نگرشی نو به هنرهای سنتی براساس 
رویکردهای پسامدرنیستی سعی شده است تا با مطالعه امکان 
تأثیرگذاری تعزیه، به شاخصه های اشتراک و همپوشانی میان 
پرفورمنس و تعزیه پی برده شده و چگونگی رابطه مخاطب با 
اثر مورد بررسی قرار گیرد. بدین ترتیب با درک شیوه برقراری 
ارتباط با مخاطب در پرفورمنس و تعزیه به روش تطبیقی و 
با دیدگاه امروزین نکات ناگفته ای در این هنر آشکار شود که 
مورد استفاده دیگر محققان قرار گیرد. الزم به ذکر است که 
منظور از تعامل با مخاطب در هر دو هنر مورد بررسی، تنها 
هنگام  هنرها  همه  در  که  چرا  نیست  ایستا  و  ذهنی  تعامل 
است  به  ممکن  اثر  و  بیننده  میان  تعامل  این  اثر،  تماشای 
توضیح  پیشتر  که  همانطور  تحقیق  این  در  بلکه  آید؛  وجود 
داده شد، هر جا صحبت از تعامل و محوریت مخاطب می شود، 
عالوه بر درگیری ذهنی، منظور، تعامل عملی و حضور فعال 
اوست. همچنین در  با محوریت  اجرا  مخاطب و شکل گیری 
به  تفاوت های اصولی  این دو هنر، بدون شک  مقایسه میان 
دلیل خاستگاه متفاوت در موضوع بررسی اثرگذاری و اهداف 
با  تعامل  به  تنها  اینجا  در  اما  دارد  وجود  مطرح  اعتقادی 
مخاطب و مخاطب محوری تکیه شده است. ضمن اینکه هدف 
پژوهش، تنها سنجش تعزیه با معیارهای غربی و قراردادن آن 
در زیرمجموعه و زیر سایه هنرهای جدید غربی نیست بلکه 
برعکس، هدف، بیان ظرفیت های نهفته و قابلیت های باالی 
جدید  هنرهای  که  است  مخاطب  با  فعال  تعامل  در  تعزیه 
پرفورمنس داعیه  به وجودآوردن  دوران پسامدرن، مخصوصاً 
آن را دارند و اثبات اینکه تعزیه با پیشینه تاریخی و قدمتی 
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که دارد از گذشته های دور  این گونه عمل کرده است. 
  

پیشینه تحقیق 
و  ایرانی  پژوهشگران  توسط  مختلفی  جنبه های  از  تعزیه 
غیرایرانی در کتاب ها و مقاالت مورد بررسی قرار گرفته است. 
در میان صاحبنظران ایرانی جابر عناصری، علی بلوکباشی و 
عنایت شهیدی و بسیاری دیگر نوشته اند. اما تقریباً همگی از 
دیدگاه اعتقادی و سنتی به این نمایش آیینی نگاه کرده یا در 
جزییات به مطالعه نمادها و نشانه ها، دستگاه های موسیقی، 
رنگ ها، انواع ادبی و نکاتی از این دست پرداخته اند که البته 
به  نیز  تئاتر  متخصصان  برخی  است.  بوده  جا  به   و  درست 
با  تئاتر پست مدرن  یا  ارسطویی  تئاتر  تفاوت های  یا  تأثیرات 

اجرای تعزیه توجه نشان داده اند. 
تطبیقی  »بررسی  عنوان  با   )1386( شاهمیری  آزاده  مقاله 
مؤلفه های مشترک میان رقص سماع و پرفورمنس آرت« از 
نظر ساختار مقایسه مشابه این پژوهش است. وی چند اصل 
ولی  می کند  مقایسه  عرفانی  سماع  با  را  پرفورمنس  هنر  از 
اجرایی  اصول  از  غرب  الگوگیری  به  اشاره ای  تنها  پایان  در 
تئاتر معاصر«  و  فروتن )1386( در »تعزیه  پیام  دارد.  شرق 
جدید  رویکردهای  و  تعزیه  اصول  از  غربی ها  الگوبرداری  به 
جدید  هنرهای  با  را  تعزیه  ساختار  می پردازد،  غربی  تئاتر 
در  و  می کند  مقایسه  مفهومی  و  مینیمال  چیدمان،  همانند 
نهایت تعزیه را هنری به شدت امروزی و مفهومی و معناگرا 
می داند. نرگس هاشم پور در مقاله »استتیک پرفورمنس در 
تعزیه و تماشاگران« )1393( زیبایی شناسی و شیوه اجرا و 
در  و  می کند  بررسی  تعزیه  در  را  تماشاگر  با  ذهنی  تعامل 
نهایت با تمرکز بر تماشاگران زن، رابطه ایجادشده را عامل 
هویت سازی و تثبیت نقش اجتماعی زنان می داند اما تعامل 
عملی در آن مطرح نمی شود. البته الزم به ذکر است که مفهوم 
و ربطی  اجرا است  به معنای  مقاله هاشم پور  پرفورمنس در 
رهبرنیا  زهرا  و  زاده  زارع  مرضیه  ندارد.  آرت  پرفورمنس  به 
)1388( در »تعامالت مشترک میان آفرینندگان و مخاطبان 
نخل ماتم« تعامل و مشارکت مخاطب و آفریننده نخل گردانی 
را مطالعه می کنند اما فقط مبحث تعامل و ارتباط مخاطب با 
اثر و بررسی یک آیین مذهبی با موضوع این پژوهش دارای 
پژوهش،  موضوع  به  نزدیک  مقاالت  از  است.  اشتراک  نقاط 
متون  در  روایتی  »نظام های   )1386( ثمینی  نغمه  نوشتار 
تعزیه« است که در آن به رابطه میان اثر، مخاطب و مؤلف از 
دیدگاه روایت گری پرداخته و آن را در تعزیه و تئاتر غربی به 
صورت تطبیقی بررسی می کند و نقش مخاطب را در اجرای 
تعزیه بسیار قوی می داند. مقاله »مقایسه نوع مواجهه مخاطب 
مریم  و  کوپال  عطااهلل  نوشته  تعزیه«  با  روستایی  و  شهری 
مخاطبان  بر  هنر  این  تأثیر  بررسی  به  نیز   )1392( محرابی 

نشان می دهد  و  در دو جامعه روستایی و شهری می پردازد 
با تعزیه  که نگرش مخاطبان شهری و روستایی در مواجهه 
افراد  با  ذهنی  تعامل  به  قسمتی  در  و  دارد  تفاوت هایی  چه 
اشاره دارد. در نهایت هیچ کدام از مقاالت ذکرشده، موضوع 
مخاطب و بخش تعامل فعال با وی را که پژوهش حاضر به 
آن پرداخته است، مورد مقایسه و تطبیق با هنر جدید اجرا 

)پرفورمنس( قرار نداده اند. 

روش تحقیق
در  و  است  تطبیقی  توصیفی-  شیوه  به  پژوهش  روش 
بخش هایی برای درک بهتر، از نظر تاریخی به مطالعه موضوع 
پرداخته و نمونه آورده می شود. پس از شکل گیری تاریخی دو 
هنر اجرایی مورد نظر، ساختار کلی تعزیه و پرفورمنس مورد 
بررسی قرار می گیرد و با مقایسه آنها از نظر اجرایی، به ارتباط 
و نحوه تعامل با مخاطب پرداخته می شود تا با درک اشتراک 
زمان  در  بیننده  با  دو شیوه  تعامل  به چگونگی  افتراق ها،  و 
حال پی برده شود. گردآوری اطالعات اسنادی و کتابخانه ای 
با  تاریخی،  و  توضیحات ساختاری  و روش تطبیقی در کنار 
ارایه نمودار مقایسه ای خواهد بود که اصول به کار رفته در 
راستای اجرای مخاطب محور در دو شیوه هنر اجرا و تعزیه را 
در بر می گیرد. روش تجزیه و تحلیل داده ها نیز کیفی و شامل 

بررسی جزییات مورد نیاز هر دو هنر است. 

تعزیه 11 
ایرانیان  اعتقادات  از  برآمده  معنوی  اجرایی  به عنوان  تعزیه 
شیعه به واقعه کربال و رخدادهای مرتبط با آن است که دارای 
ریشه در گذشته سرزمین ماست12. تعزیه خوانی خارج از حوزه 
نفوذ دستگاه رسمی و مذهبی و بدون برنامه ریزی برای ایجاد 
به  آمد  وجود  مردم  به  توده  شفاهی  روایت های  براساس  و 
همین دلیل به عنوان شیوه تفکری و احساسی فرهنگ عامه 
مطرح می شود و اجرای آنها نقش مهمی در زنده نگهداشتن 

و پایداری وقایع کربال داشته است )بلوکباشی،1386: 47(.
در  ایجاد حکومت شیعی  از  پیش  تا  آیینی  هنر  این  اجرای 
می شده  اجرا  امروز  به  نسبت  متفاوتی  روش های  به  ایران 
است. به نقل از ابن اثیر، در زمان آل بویه در محرم عده ای 
می گشتند  شهر  در  کرده  سیاه  صورت  و  پریشان  موهای  با 
شکل  عزاداری  این  هرچند  می خواندند  انگیز  حزن  اشعار  و 
تعزیه امروزی را نداشت اما پایه ای برای آن محسوب می شد 
بازسازی  بویه  آل  دوران  تعزیه   .)10 )چلکووسکی،1384: 
صحنه  های جنگ کربال بدون بیان بوده است که به صورت 
در  عزاداری  دسته  های  حرکت  اصلِی  مراسم  با  ادغام شده 
رسمی شدن  با  صفویه  دوره  است.  می شده  انجام  خیابان ها 
تشیع، مراسم محرم مورد حمایت دربار قرار گرفت و به تدریج 
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متناسب با مطالبات فرهنگی مخاطبانش شکل گرفت و تغییر 
پذیرفت. به صورتی که در قاجاریه با درهم آمیختن آیین های 
زندگی،  نمایشِی  نقل  شکل گیری  و  محرم  سیار  و  ثابت 
اعمال و شهادت شهدای کربال از طریق روضه خوانی کتاب 
نمایشی  شکل  به  تا  شد  تئاتری تر  تدریج  به  روضه الشهدا، 

درآمد که امروز مشاهده می شود. 
آیینی در اصول شکل دهنده ساختاری،  این هنر  ابتدا  از  اما 
تفاوت هایی با تئاتر کالسیک )غربی( داشته است و نمی توان 
جای  زیرمجموعه  آن  در  ارسطویی  تئاتر  اصول  طبق  را  آن 
داد. تعزیه، توضیح و تصویر مفهوم کربالست و متن، آخرین 
عنصری بوده که به آن افزوده شده است. مولف متون تعزیه 
ناشناس است و اگر از کسی نام برده می شود، گردآورنده یا 
مصحح نسخه های آن است به طوری که به نظر می رسد این 
متون در طی سال های طوالنی از میان مردم شکل گرفته و 
روی  از  که  است  راوی  تنها  اجراکننده،  است.  شده  تکمیل 
نکرده  را حفظ  آنها  معموالً  و  می گیرد  دست  در  که  متونی 
می کند.  اجرا  را  کربال  واقعه  در  نظر  مورد  فرد  شبیِه   است، 
بین  فاصله گذاری  برای  تالشی  شاید  متن  روی  از  خواندن 
بازی  نقشش  که  فردی  به  نشدن  تبدیل  و  نقش  و  بازیگر 
عمل  غربی  تئاتر  در  ماسک  وجود  مانند  که  باشد  می شود 
می کند )چلکووسکی،1384: 13(. بازیگران تعزیه توسط خود 
مردم انتخاب می شوند و نقش فرد مورد نظر را اجرا می کنند. 
به همین  دارند  انواع مختلفی  واقعه کربال  از  اجراها  موضوع 
دلیل از واژه ُکلی شبیه خوانی به جای تعزیه استفاده می شود 
که این قسمت مورد مطالعه این پژوهش نیست. شبیه خوانی 
و  سوگواری  لزوماً  که  می شود  گفته  مذهبی  اجراهای  به 
می گیرد  بر  در  را  نمایش هایی  تعزیه  ولی  نیستند  عزاداری 
یاران  حسین)ع(  امام  برای  عزاداری  و  سوگواری  شامل  که 
و خاندان ایشان است و قدمت آن به پیش از اسالم می رسد 

)امینی،1386: 22(. 
آنچه در اینجا قابل تأمل است اینکه تعزیه در مناطق مختلف، 
مخصوصاً در شهرستان ها و روستاها، با قومیت ها و فرهنگ های 
متفاوت، خصوصیات آن فرهنگ را به خود گرفته و بومی آن 
منطقه شده و عناصر و نشانه هایی از ویژگی های محلی را در 
خود جای داده است. به طوری که در کل کشور یک تعزیه 
واحد که در کتب پژوهشی در نظر گرفته شده است، موجود 
به  اجرای هر منطقه در عین داشتن کلیت مشابه  و  نیست 
دلیل موضوع، تفاوت هایی با مناطق دیگر داراست که ناشی از 
تعامالت فرهنگی است. این مسئله برخالف تعزیه هایی است 
در  غربی  تئاترهای  مشابه  و  برنامه ریزی شده  به صورت  که 
لباس و  با طراحی  بزرگ و در مکان های مشخص  شهرهای 
که  سنتی  و  اصیل  تعزیه  اصول  از  و  می شود  انجام  صحنه 
ارتباط مستقیم و تعامل با مخاطب و از بین بردن فاصله با 

آنها بوده، جدا شده است. 
جنبه مثبت تعزیه های شهرهای کوچک و روستایی که هنوز 
دست نخورده باقی مانده اند و در ارتباط با مخاطب خود موفق 
و  زمانی  مرز  چون  باالست.  انعطاف پذیری  می کنند،  عمل 
با  و  ندارد، می تواند در هر زمان، مکان  مکانی در آن وجود 
هر تعداد تماشاگر با بازه زمانی که در دست اجراکنندگان و 
مخاطبان است، اجرا شود. مانند شمال ایران )گیالن( که مکان 
به چند  تعزیه  ندارد. هر  تعزیه وجود  اجرای  برای  مشخصی 
قسمت تقسیم می شود و هر قسمت در یک تکیه اجرا می شود 
در نتیجه مخاطبان به همراه اجراکنندگان حرکت کرده و به 
 تکیه بعدی می روند تا ادامه را ببینند )میرشکرایی، 1388: 64(.

از نکات دیگر تعزیه های شهرهای کوچک اینکه متن نمایش 
تغییر  تماشاگران  و  فضا  و  موقعیت  به  بنا  و  نیست  ثابت 
شرایط  بر  بنا  بخش هایی  یا  بلند  یا  کوتاه  می تواند  می کند. 
اتفاقاتی است که  از  بداهه خوانی  یا  بداهه سازی  حذف شود. 
بسیار رایج است. به عنوان مثال تعزیه خوانها بر اساس شرایط 
چند  فی البداهه  گاهی  مخاطب،  عکس العمل های  و  مجلس 
بیت خارج از متن اشعار تعزیه اضافه کرده و می خوانند. نکته 
دیگر با وجود مشخص بودن تاریخ حوادث کربال، لباس های 
تعزیه خوانان، متناسب با زمان و سال اجرا متفاوت و به زندگی 
زمانی  دوره  با  متناسب  هستند.  نزدیک  دوره  همان  مردم 
تعجب  و  تمسخر  مورد  هیچ گاه  و  کرده اند  تغییر  آن  اجرای 
اجرایی  شیوه های  در  درحالی که  نگرفته اند.  قرار  مخاطب 
غربی، این روش، نوعی هجو به حساب می آید، در کنار همه 
اینها اسباب صحنه بدون برنامه ریزی قبلی و اتفاقی و نمادین 
از  به کار می رود )چلکووسکی،1384: 21(. این نکات نشان 
قدرت و گستردگی و انعطاف این هنر آیینی دارد که به ایجاد 
با مخاطبان، مشارکت تماشاگران و چگونگی عملکرد  رابطه 

آن استحکام بیشتری می بخشد.
 

مخاطب در تعزیه
بازیگران نمایش های سنتی ایرانی، هیچ گاه اندیشه خود را به 
ارتباط  نمایش،  طول  در  اما  نمی کنند  تحمیل  مخاطبانشان 
نزدیکی با تماشاگران دارند؛ رابطه مخاطب و اجراکننده حتی 
در نقالی ایرانی نیز دیده می شود که با وجود آگاهی از پایان 
محتوم قصه در نقل آن دخالت کرده و در مجلس تغییر ایجاد 
می کنند )ناصربخت، 1388: 178(. اما مسئله تعامل و ارتباط 
مخاطب در تعزیه را پیتر بروک در سال های گذشته، هنگام 
مشاهده اجرای یک تعزیه در روستایی در خراسان مطرح کرد 
و آن را مشارکت کامل در اجرایی دانست که مربوط به اتفاقی 
در هزار سال گذشته بود ولی مانند آن بود که همین امروز به 

وقوع می پیوسته است )فروتن،1386: 159(.
در میان هنرهای دینی و آیینی، تعزیه از معدود نمونه هایی 
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است که بیشترین تعامل را با تماشاگران خود به عنوان مخاطب 
اثر برقرار می کند. تعزیه همه توانایی های یک هنر سنتی و 
مدرن را توأمان داراست چرا که به سهولت در میان مردم و با 
مردم اجرا می شود؛ تماشاچی، خود یک بازیگر است و بازیگر 
درهم آمیختگی  این  )چلکووسکی،1352(.  تماشاچی  یک 
اجراکننده و مخاطب تعزیه از جنبه های مختلفی رخ می دهد؛ 
اجرا، معموالً در اماکن باز و گسترده با توده های مردم اجرا 
بازیگر و تماشاگر کاماًل رو در رو هستند. این رو  می شود و 
در رویی موجب خودتحلیلی  شرکت کنندگان و اجراکنندگان 
تعزیه  به وجود  و مضمون  آنها  بین  درونی  و همنوایی  شده 
می آورد. نمونه آن در تصویر2 است که شبیه پوش های شمر 
و امیرالمومنین در تعزیه حضرت عباس، پس از پایان اجرای 
نشسته اند.  تعزیه  ادامه  تماشای  به  مخاطبان  کنار  در  خود 
همچنین، مخاطبان با نحوه نشستن و ایستادن خود، به صحنه 
شکل می دهند و ناله، اشک و عکس العمل های آنها بخشی از 
مناطقی  در   .)93 )ثمینی،1386:  می آیند  حساب  به  تعزیه 
که از تکیه به عنوان نمادی از دشت کربال استفاده می شود، 
سکوی اصلی دارای مسیرهای فرعی است که تعزیه خوان ها 
استفاده  تماشاگران  میان  از  اصلی  جایگاه  به  رسیدن  برای 
درگیر  نمایش  با  و  شده  اجرا  وارد  آنها  با  گاه  و  می کنند 

تعدادی  تصویر 1  مانند  )چلکووسکی،1384: 14(.  می شوند 
از مخاطبان به جمع لشکریان پیوسته اند. تماشاگران، خود، 
از تعزیه به همراه  از اجرای بخشی  وارد صحنه شده و پس 
اجراکنندگان، برای یاری رساندن به افراد فرضی دشت کربال 
که تعزیه خوان ها شبیه آنها را اجرا می کنند، به جای خود باز 
می گردند و به عنوان مخاطب و تماشاگر ادامه کار را نظاره 

می کنند. 
گاهی میزان مشارکت و تعامل مخاطبان به درجه ای می رسد 
اتفاق  از  جلوگیری  و  اجرا  روند  در  تغییر  به  تصمیم  که 
محتوم می گیرند. مخاطبان در نقش شاهدان واقعه، جزیی از 
اجرای تعزیه و اتفاقی هستند که در گذشته رخ داده است. 
می توانند  گرفته اند  عهده  بر  که  نقشی  طریق  از  تماشاگران 
ممکن  دهند.  نشان  واکنش  و  کرده  قضاوت  حادثه  برابر  در 
است این واکنش در برابر اجراکنندگاِن نقش اشقیا حتی به 
باشد  آنها  سوی  به  سنگ  پرتاب  یا  فیزیکی  درگیری   شکل 

 .)Shahriari, 2006: 159(
که  لرستان  در  تماشاگر  یک  مداخله  جمله  از  نمونه هایی 
شد  مسلم  طفالن  قاتل  حارث،  تعزیه خوان  قتل  موجب 
امام در فیروزآباد  یا »تعزیه شهادت  )شهیدی،1380: 365( 
فارس که باعث شد تا هنگامی که شمر پس از رجزخوانی های 

تصویر 1. حضور تماشگران در میان لشکریان در تعزیه.
 مأخذ :  میرشکرایی،1388: 80.

تصویر 2. شبیه خوانان شمر و امیرالمومنین در کنار یکدیگردر حال تماشای 
ادامه تعزیه.  مأخذ : میرشکرایی،1388: 75.
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بسیار شمشیرش را کشید تا بر فرق امام فرود آورد، مردی 
قشقایی با چو به دست شش پر از میان تماشاچیان بیرون پرید 
و فریادزنان با همه نیرو بر شمر کوفت و او را از روی اسب 
به زیر افکند و گفت: آقای من هزارسال پیش غریب بود ولی 
گرفتار  ظالمی  دست  چرا  دارد  جمعیت  همه  این  که  حاال 
باشد؟« )بهمن بیگی، 1324: 72(. بدین ترتیب مخاطبان هم 
برقرار  ارتباط  و  شده  درگیر  تعزیه  با  بیرون  هم  و  درون  از 
مانند  ایستا و دورادور،  ارتباطی منفعل،  به جای  و  می کنند 
رایج  اولیه  پرفورمنس های  و  کالسیک  نمایش های  در  آنچه 
در  سعی  و  شده  اثر  و  اجراکنندگان  با  تعامل  وارد  است، 
پیشبرد یا تغییر مضمون محتوم آن برای جلوگیری از نتیجه 
از پیش رقم خورده دارند. این مسأله با توجه به آگاهی همه 
مخاطبان از روند موضوعی اثر و ایجاد تأثیری مانند یک اتفاق 
می دارد  وا  عکس العمل  و  چالش  به  را  مخاطب  که  ناگهانی 
از  دارد.  غیر کلیشه ای  عناصری  از  نشان  داشته،  تأمل  جای 
آنچه در ارتباط با مخاطب ذکر شد می توان به این جمع بندی 
رسید که اجرای تعزیه در چند نکته که در قسمت افتراقات 
و اشتراکات مشخص شده است، همخوانی هایی با پرفورمنس 
اینکه  مرتبط  نکات  ازجمله  می شود.  جدا  تئاتر  از  و  داشته 
تعزیه، اجرایی متغیر، قابل اصالح و انعطاف پذیر در مواجهه 
با مخاطب است و در این راه، برای تعامل هرچه بیشتر، متِن 
آن، پیوسته مورد اصالح و تعدیل قرارگرفته و در حین اجرا 
تماشاگر  رابطه  و  می شود  کاسته  یا  افزوده  آن  به  چیزهایی 
است  متفاوت  کاماًل  کالسیک  تئاتر  شیوه  با  تعزیه خوانان  و 

)بیمن، 1384: 44(. 

هنر اجرا13
رسمی  حضور  که  است  جدید  هنر  شاخه های  از  اجرا،  هنر 
آن  از  ناشی  تحوالت  و  پست مدرنیسم  دوره  با  همزمان  آن، 
به  آن  دقیق  تعریف  برای  هنوز  هنر  متخصصان  است.  بوده 
اجماع نرسیده اند؛ در هر دوره زمانی تعاریف جدیدی به آن 
اضافه یا کم شده است به همین دلیل هر هنرمند، براساس 
شرایط، تعریف و درک خود را از آن دارد. برخی منابع این 
هنر را برخاسته از حرکت معترضان در دهه60 میالدی در 
برابر تجاری شدن هنرها می دانند که استفاده از بدن توسط 
هنرمند برای اجرای اثر که قابل خرید و فروش توسط دالالن 
نبود را به عنوان ابزار خلق  به وجود آورد. عده ای دیگر آن را 
تالش برای حضور هرچه بهتر و پررنگ تر هنرهای تجسمی 

در میان توده مردم می دانند. 
آنچه مسلم است این اصطالح به عنوان بخشی از هنر جدید، 
از هنرهای تجسمی آغاز شد و به تئاتر راه یافت و از عناصر 
تئاتری بهره مند گشت و اجراهای آیینی توسط هنرمنداِن این 
عرصه به آن افزوده شد. یکی از مهمترین عوامل ترویج و تکثیر 

اجرای پرفورمنس آرت، آن است که با مناسک و آیین های 
اجتماعی رایج در فرهنگ های مختلف جوامع جهانی ارتباط 
مستقیم دارد و کارایی این هنر بسته به رواج و کارایی این 
آیین ها و مناسک است )رحیمی، 1386(. هرچند این هنر از 
دهه های ابتدایی قرن بیستم شکل گرفت اما در دهه های 60 و 
70 به طور رسمی مطرح شد و از دهه80 از شیوه های اجرایی 
ابتدایی و انتزاعی خارج شد و به تدریج مورد استقبال عامه 
مردم قرار گرفت. متفکر پست مدرن این عرصه، »آنتونَن آرتو« 
است که اصول کالسیک اجراهای تئاتری را حتی در داشتن 
بنا  متن نفی کرد )مختاباد امرئی،1387: 85( و شیوه ای نو 
نهاد که از نکات مهم آن می توان به حضور فعال مخاطب در 
فرهنگ  دارد.  نمود  خوبی  به  پرفورمنس  در  که  برد  نام  اثر 
کمبریج، هنر اجرا را عناصری از هنرهای تصویری، شنیداری 
ترکیب  باهم  که  روزمره  زندگی  و  عامه  فرهنگ  اجرایی،  و 
و  هنری  ابزار  عنوان  به  هنرمند  بدن  وسیله  به  و  می شوند 
ذهن او ارایه می شود و می تواند در هر مکان بدون محدودیت 
 .)Wilmeth,1993: 370( می کند  معنا  شود  انجام  زمانی 
نمایشی  اجرای  آن  در  که  هنری  نوع  هر  به  امروزه  هرچند 
وجود داشته باشد و بیننده را با خود درگیر کند، پرفورمنس 
پیدایش  از  کلی  هدف  است  مسلم  آنچه  اما  می شود  گفته 
و  هنر  بین  مدرن،  دوره  در  موجود  موانع  بردن  بین  از  آن، 
توسط  و درک هنر  بیشتر  ارتباط  برای  اکنون  و  عامه مردم 
همگان است. ویژگی های کلی آن موارد زیر را شامل می شود 
: اجرا می تواند تصادفی یا کاماًل برنامه ریزی شده، با مشارکت 
یا بدون مشارکت مخاطبان، زنده یا ضبط و پخش شده توسط 
رسانه ها، با یا بدون حضور اجراکننده)پرفورمر( باشد. هر اجرا 
می تواند ذهنی، مفهومی یا عملی و فیزیکی، با و بی کالم باشد 
انجام می شود. آنچه مهم  که در مکانی عمومی یا خصوصی 
بدن  مکان،  زمان،   : است  ضروری  عنصر  چهار  وجود  است 
ارتباط  و  یا حضور آن در رسانه،  زنده  به صورت  اجراکننده 
 .)Stiles & Selz,1996:680( بین مخاطب و اجراکننده کار

با گذشت زمان تقسیم بندی های مختلفی برای عملکرد هنر 
و  غربی  تئاتر  با  هنر  این  مقایسه  نتیجة  که  ارایه شده  اجرا 
دو  با  پرفورمنس  در  امروزه  است.  بوده  آیینی  نمایش های 
دیدگاه مواجه هستیم : گروهی که آن را فاقد هرگونه پیام و 
بار اجتماعی می دانند و گروهی که اعتقاد دارند الزمة آن وجود 
.)123 )دامود،1384:  است  تأثیرگذار  و  تکان دهنده   پیامی 

برخی آن را دارای بُعد سودمندی قوی و عده ای جنبه سرگرمی 
آن را قوی تر می دانند. اگر با گروه اول هم نظر شویم، هنر اجرا 
به نمایش های آیینی مثل تعزیه که سودمندی آن پررنگ تر 
به  به سرگرمی،  نزدیکی  در صورت  و  می شود  نزدیک  است 
تئاتر کالسیک )ارسطویی( شباهت پیدا می کند. تقسیم بندی 
دیگری برپایه چگونگی اجرا ارایه شده است. اگر اجرای مورد 
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به  تماشاگران  چشمان  برابر  در  کالسیک،  تئاتر  مانند  نظر 
و  ایستا  اجرای  برسد،  انجام  به  کار  پایان  تا  نظاره گر  عنوان 
اگر در هنگام اجرا، با مخاطب وارد تعامل یا مشارکت در اجرا 
پژوهش  در  که  می شود  نامیده  پویا  و  تعاملی  اجرای  شود، 
حاضر، نوع سودمند، تعاملی و پویا مورد نظر است و گونه های 

دیگر در نظر گرفته نمی شود.
از ویژگی های هنر اجرا که می تواند آن را با تعزیه همسو کند 
اینکه برای خلق یک اثر در حیطه پرفورمنس، بازیگر حرفه ای 
استفاده  تئاتر  مانند  دراماتیک  متن  عمدتاً  و  ندارد  وجود 
نمی شود، گستره مکانی متنوع و از نظر زمانی نامحدود بوده و 
مجموعه ژست های در مقیاس بزرگ و از نظر بصری، تئاتری 
آن را جلو می برد که بدون تمرین یا با تمرین می تواند یک یا 
چندین بار تکرار شود و موضوع آن می تواند اجرای آیین قبیله ای 
 و نمایش های دینی را نیز شامل شود )گلدبرگ، 1388: 17(.

اجراکنندگان، خود را بازیگر نمی دانند و معتقدند نقشی غیر 
از آنچه که هستند اجرا نمی کنند. با این حال یک خود دیگر 
را از طریق بدن، پوشش و حرکات عرضه می کنند که آن را 
این  از خویشتن خود می دانند )دامود،1384: 44(.  نمایشی 
نظر می تواند بر الیه استعاری تعزیه منطبق باشد که بازیگران 
نقش پوش اشقیا یا اولیا در کنار به نمایش درآوردن مصیبت 
منفی وجود  یا  مثبت  بروز جنبه  در کربال، در حال  رخ داده 
انسانی همه آدم ها هستند. در عین حال که اجرای پرفورمنس 
باید بدون تداوم و غافلگیرکننده باشد اما به طور کلی، اعمال 
اجراکننده پرفورمنس بازتاب غیرمستقیم خواست تماشاگران 
از کار را در  این موضوع دو خصوصیت   .)85 : است )همان 
برمی گیرد؛ یکی به وجود متن مشخص و دیگری به چگونگی 
اجرا مرتبط می شود که با تعزیه مشابهت هایی پیدا می کند. 
مشخص  کلیتی  و  شده  نوشته  پیش  از  متن  نیز  تعزیه  در 
وجود دارد و نحوه آغاز و روند داستان و پایان آن نیز مشخص 
است ولی لزوماً به صورت کلمه به کلمه و دقیق پیش نرفته، 
براساس عکس العمل مخاطب و بازخورد احساسی که از آنها 
تغییر شود، حتی  گرفته می شود می تواند در جزییات دچار 
مخاطب  کنش  براساس  و  شود  طوالنی تر  اجرا  زمان  مدت 
عناصری به اجرا اضافه شده و کنش های جدید  به وجود آمده 

یا تغییر کند.
از جزییات مشابه مطرح در هنر اجرا و تعزیه اینکه، در اجراها 
از ساعت و نگهداشتن زمان استفاده نمی شود چرا که توجه به 
گذر زمان باعث خودآگاهی شده و کار اجراکننده را از شرایط 
خاص هنر اجرا خارج خواهد کرد و شرایط حضور مخاطب 
و تعامل در اجرا را خواهد گرفت زیرا باعث می شود تا هدف 
اصلی، شروع و پایان اجرا در محدوده زمانی مشخص باشد. 
باشد  یک سویه  تئاتر  صحنه  مانند  نمی تواند  نیز  اجرا  مکان 
آن  چگونگی  در  اجبار  و  حرکت  در  محدودیت  باعث  چون 

شده و نقص در درک حرکات اجراکننده توسط تماشاگر را  به 
وجود می آورد )همان : 104(. مجموع همه این جزییات در 
کنار هم با به کارگرفتن عوامل ظاهری و باطنی، تماشاگر را 
به بازی می گیرد و باعث می شود تا او ناگهان خود را بخشی 
از اثر یا فرآیند شکل گیری آن بیابد و با آن همراه شده و وادار 

به کنش شود.

مخاطب در هنر اجرا
از عناصری که در هنرهای جدید دوره پسامدرن و مخصوصاً 
یا  تماشاگر  گرفته،  قرار  بازنگری  و  توجه  مورد  اجرا  هنر  در 
جدید،  ابزاری  عنوان  به  اجرا  هنر  است.  بوده  اثر  مخاطب 
راهی تازه برای ارتباط واقعی میان هنرمند و سایر انسان ها 
گشوده و فضایی برای تماشاگران به عنوان شخصیت اصلی 
هر  آن  در  که  است  آورده  فراهم  سویه  دو  تعامل  و  رابطه 
را  و پیش زمینه های مختص خود  انتظارات  عقاید،  مخاطبی 
وارد این ارتباط می کند و به واسطه آن از اثر تأثیر گرفته و 
تأثیر می گذارد. مخاطب با فضایی روبرو می شود که او را نه 
به عنوان مخاطبی ایستا و نظاره گر بلکه به عنوان مخاطبی 
هنری  فرایند  نیز  اجراکننده  هنرمند  می بیند. حتی  کنشگر 
آن  خلق  در  اثر  مخاطبان  همراه  به  و  نمی کند  کنترل  را 
 مشارکت و تعامل می کند )رهبرنیا و خیری،1392 : 92-95(.

در اجراهای پست مدرنیست و به خصوص در هنر اجرا، سعی 
می شود تا مرز بین تماشاگر و اجراکننده شکسته شود. بازیگران 
وارد  تماشاگران  که  زمانی  از  و  نیستند  جدا  تماشاگران  از 
حوزه پرفورمنس می شوند تا زمان خروج آخرین آنها، جزیی 
پرفورمنس  »شکنر«،  نظر  از  هستند.  پرفورمنس  رویداد  از 
که  است  شیوه ای  جدیدترین  حال  عین  در  و  قدیمی ترین 
غربیان از میراث غیراروپاییان، مخصوصاً شرق، گرفته اند و در 
.)Schechner,1994:83( می کنند  استفاده  آن  از  ابعاد   همه 

می کند  ایفا  مؤثر  و  مهم  مخاطب سهمی  اجراها،  در  امروزه 
با  اثر  پیشبرد  در  و  نیست  صرف  تماشاگر  گذشته،  مانند  و 
اجراکننده مشارکت و تعامل می کند. در این راستا، در اجراها 
سعی نمی شود تا همه مخاطبان به معنای واحد و مشترکی 
از اثر دست یابند بلکه هر فرد با زمینه ذهنی خود، برداشت و 
خوانش متفاوتی را تجربه می کند و با عکس العمل ها و تعاملی 
که با اجراکننده برقرار می کند، اثر اجرایی را تکمیل کرده به 
سرانجام می رساند. اتفاقی که در پرفورمنس آرت می افتد سیال 
بودن مخاطب است. مخاطب در شگفت زدگی باید به این باور 
واقعی برسد که مانند یک پرفورمر مؤثر است. در پرفورمنس 
از آیین های مردمی و خصوصاً شرقی استفاده می شود. و هر 
تماشاگری حتی گذری نیز اگر بخشی از آیین را ببیند، تشارک 
.)33  :1388 )رحیمی،  می کند  حس  خود  در  را  تعامل   و 

تعامل و ارتباط مخاطب با اثر، خودش، ارتباط های دیگری را 
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شکل و سامان می دهد که باعث می شود تا هنرمند نیز سعی 
تا  ارایه کند. در نتیجه تالش می شود  نکند ساختاری بسته 
فاصله میان مخاطب و اجراکننده برداشته شود و مخاطبان 
از نظر عاطفی، احساسی و عملی در  به بازی گرفته شده و 
اجزای آن شریک شوند. این تعامل به دو روش ذهنی و عملی 

انجام می گیرد. 
در  ناگهانی  اتفاق  یک  ایجاد  با  مخاطب  با  ذهنی  تعامل 
اثر(  )اجراکننده  پرفورمر  که  می گیرد  صورت  پرفورمنس 
بکشد و جریان  به چالش  را  تا ذهن مخاطب  سعی می کند 
گیرد.  اختیار  در  و  دهد  قرار  با خود  ارتباط  در  را  او  ذهنی 
منتقل  مخاطب  ذهن  در  را  حرکتی  یا  ذهنیت  پرفورمر،  یا 
تبدیل  و  قرار می گیرد  رابطه  در  نتیجه مخاطب  در  می کند 
به اجراکننده در درون خود می شود و در این رابطه شرکت 

می کند )ضیایی،1388: 70(.
اما ارتباط دیگری که هنر اجرا با مخاطب خود دارد و اجراهای 
تعامل و مشارکت مستقیم تمرکز  این  بر  پست مدرن بیشتر 
دارند، به تعامل عملی با او باز می گردد. هنر اجرا به خصوص 
نوع پویای آن، برخالف نمونه های کالسیک تئاتر و اجرا، یک 
ارتباط یک طرفه از جانب اجراکننده به تماشاگر نیست بلکه 
انجام  اتفاق در حال  از سهیم شدن در یک  روندی دوسویه 
می رود  پیش  گونه ای  به  اجرا  مخاطبان،  با  تعامل  در  است. 
که تماشاگر را به انجام عکس العمل و ایجاد تعامل عملی با 
اثر ترغیب و تشویق کند یا از او به صورت مستقیم خواسته 
یاری  را  پرفورمرها  اجرای  از  قسمتی  انجام  برای  تا  می شود 
مخاطب  و  می افتد  تعزیه  اجرای  در  که  اتفاقی  مشابه  کند؛ 
حال  در  موضوع  با  درونی  و  احساسی  رابطه  برقراری  ضمن 
گوناگون  روش های  به  یا  کرده  مشارکت  آن  انجام  در  اجرا، 
با شبیه خوانان وارد تعامل می شود. این شیوه مشترک باعث 
ریچارد  نظر  مانند  می شود،  اجرایی  اثر  آیینی  وجه  تقویت 
شکنر که : »هنگامی که در یک نمایش، تماشاگران مخاطب 
به مشارکت کنندگان تغییر ماهیت دهند، آن اجرا وجه آیینی 
هنر  می توان  نتیجه  در   .)262 )شکنر،1386:  می کند«  پیدا 
اجرا را همانند تعزیه دارای وجه سودمندی قوی تر به نسبت 
وجه سرگرمی آن که در تئاترهای عادی وجود دارد، دانست 

که در ارتباط با مخاطب با هنر تعزیه همراهی می کند.
برای درگیری ذهنی و عملی هرچه بیشتر مخاطب، در هنر 
با زندگی تطابق  تا موضوع هرچه بیشتر  اجرا سعی می شود 
اجرای  بین  همواره  که  فاصله ای  نتیجه  در  و  باشد  داشته 
تئاترگونه یک موضوع و واقعیت های زندگی وجود دارد، حذف 
شود. به این منظور از روش های اجرا نیز کمک گرفته می شود. 
اجراکنندگان  تا  می شود  انتخاب  گسترده  و  باز  اجرا،  فضای 
فضایی  به  اجرا  مکان  و  نباشند  برخوردار  صحنه  حمایت  از 
مشترک برای اجراکننده و مخاطب تبدیل می شود تا او را نیز 

وارد ماجرا کرده و به واکنش وا دارد )ستاری،1378: 59(. در 
مورد فضا و زمان اجرا نیز هنر اجرا همانند تعزیه عمل می کند 
و خود را در قید و بند محدودیت آن قرار نمی دهد و از آن 
مخاطب  با  نزدیکتر  ارتباط  ایجاد  برای  وسیله ای  عنوان  به 

استفاده می کند. 
اجرا  هنر  رابطه  به  نو  نگرشی  پژوهش،  هدف  که  آنجا  از 
و  بارزترین  نگارندگان  است،  مخاطب  با  تعامل  در  تعزیه  و 
هنرهای  در  که  را  مخاطب  با  مرتبط  ویژگی های  عام ترین 
این  بین  رابطه و همپوشانی  برای درک  جدید مطرح است 

دو هنر انتخاب کرده اند. 

نکات اشتراک
• مخاطب و اجراکننده هنر به عنوان بخشی از اثر

 رابطه این دو گروه در یک اجرای پرفورمنس یا تعزیه اهمیت 
زیادی دارد. هم شبیه پوش ها در تعزیه، و هم پرفورمرها در 
هنر اجرا، هر دو روایت کننده هستند و مخاطبان اثر نیز با 
تعامل با اجراکنندگان به عنوان بخشی از اثر در آن حضور 
خود  حضور  با  را  اثر  کلیت  گاهی  حتی  مخاطبان  دارند. 
یا  تکمیل می کنند و در برخی قسمت ها مشارکت، مداخله 

تعامل دارند.
• تکرارپذیری

 از آنجا که از دو نوع پرفورمنس، نوع پویای آن که دارای 
می توان  است،  گرفته  قرار  بررسی  مورد  است،  سودمندی 
تکرارپذیری  قابلیت  دو  هر  پرفورمنس  و  تعزیه  که  گفت 
دارند. یک پرفورمنس می تواند مانند تعزیه چندین بار تکرار 
هر  در  مخاطب  تعامل  نحوه  و  مکان  تغییر  با  هرچند  شود 
اجرا نمی توان هیچ کدام را دقیقاً مانند دیگری دانست ولی 

کلیت می تواند همان باشد.
• توجه به کلیت و اهمیت به مفهوم

 در تعزیه، انتقال مفهوم و درک آنچه مورد نظر است یعنی 
داستان واقعه کربال از هر چیز دیگری مهم تر است به طوری 
و  شبیه خوانان  توسط  استفاده  مورد  لوازم  و  ارایه  نحوه  که 
دوره  و  اجرا  محل  و  فرهنگ  تأثیر  تحت  همگی  آنها  بیان 
بهتر مخاطب کمک می کند.  ارتباط  به  که  است  آن  زمانی 
این مسئله در پرفورمنس نیز به همین گونه دنبال می شود 
کاماًل  پیش  از  که  اجرا  موضوع  دلیل  به  نهایت  در  هرچند 
مشخص نیست، چگونگی برداشت به عهده مخاطب گذاشته 

می شود.
• رابطه و تعامل اثر و مخاطب

 در تعزیه، مخاطب اثر ِدر حال اجرا، از ظاهر اثر گذشته و 
با درک نشانه ها با محتوای آن ارتباط برقرار کرده که باعث 
ارتباط و تعامل میان اجراکنندگان و مخاطبان می شود و آنها 
نیز مخاطب  پرفورمنس  اجرا می کشاند. در  به حضور در  را 
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با برقراری رابطه با نشانه های ارایه شده توسط اجراکننده و 
چگونگی اجرای اثر که او را به چالش می کشاند و به تعامل 
حین  در  که  سؤال هایی  می شود.  کشیده  اجرا  در  و حضور 
تعامل با اثر برای مخاطب ایجاد می شود او را وادار به تفکر 

درباره موضوع اثر می کند.
• حذف فاصله بین نمایش و واقعیت

عنوان  به  اجرا  تا  می شود  سعی  نمایشی  شیوه  دو  هر  در   
در  شود  پذیرفته  مخاطب  توسط  زندگی  واقعیت  از  بخشی 
نتیجه باعث احساس نزدیکی و ایجاد رابطه و تعامل با اثر و 

اجراکنندگانش توسط مخاطب می شود. 

نکات افتراق
• چگونگی روایت اثر

در تعزیه روایت خطی مانند تئاتر غربی وجود ندارد و چند 
روایت داستانی همزمان با جابجایی های زمانی و مکانی بیان 
و  می شود  دنبال  موضوع  یک  پرفورمنس  در  اما  می شوند 

هنر اجراتعزیه

اشتراکات

مخاطب و اجراکننده هنر به 
عنوان بخشی از اثر

اجراکنندگان تعزیه و پرفورمنس تنها روایت کننده موضوع اثر هستند و مخاطبان تکمیل کننده، مداخله کننده یا 
دارای تعامل با اثر هستند.

دارای قابلیت تکرارپذیری در هر دو در کلیت اثر وجود دارد، در هر زمان و هر مکان دوباره اجرا می شود و هر بار تکرارپذیری
جدید است.

توجه به کلیت و اهمیت به 
تالش برای درک مفهوم و معنا و انتقال آن از طریق لوازم و اجزای کمکی و کمک گرفتن از مخاطب.مفهوم

استفاده از نمادها و نشانه های قابل درک برای مخاطب برای به تعامل کشاندن او.رابطه اثر و مخاطب

حذف فاصله بین نمایش و 
سعی در قبوالندن اثر به عنوان بخشی از واقعیت زندگی به مخاطب با درگیر کردن او در اجرا.واقعیت

افتراقات

وجود مکان مشخص و زمان خطی اما بدون چارچوب در هم ریختگی زمان و مکان، گذشته و آینده.زمان و مکان نزد مخاطب
زمانی برنامه ریزی شده.

وابسته به لحظه و غیر قابل پیش بینیاز پیش مشخص و قراردادی با تغییرات جزییچارچوب اجرا

وابستگی به متن
وجود موضوع کلی با جزییات ولی قابل تغییر و 

دستکاری بر اساس بازخورد از مخاطب.
وجود موضوع کلی و بدون جزییات و شکل گیری در 

تعامل با مخاطب.

تأثیرگذاری درونی
بر مخاطب

ایجاد کاتارسیس
و گاه سرگرمی صرف.

بر عهده مخاطب، برحسب موضوع اجرا می تواند اتفاق 
بیفتد یا نیفتد.

مشخصنامشخصوجود خالق اثر

زمان و مکان مشخص در اثر در طول اجراجابجایی های زمانی و مکانیچگونگی روایت اثر

تأثیر بر آموزش اخالقی 
عدم تأکید و اصرار بر آموزش و تهذیب اخالقی مخاطب در کنار هر دو تعامل ایستا و فعال، اتفاق می افتدمخاطب در تعامل

از طریق تعامل ایستا و فعال

کار مشخص،  اجرای یک  هنگام  در  مکانی  و  زمانی  نظر  از 
جابجایی وجود ندارد هرچند یک اثر می تواند در یک دوره 

اجرا در مکان های مختلفی برگزار شود.
• وجود خالق اثر

 در تعزیه نویسنده متن مشخص نیست ولی در پرفورمنس 
هرچند  است  موارد مشخص  بیشتر  در  کار  کلیت  نویسنده 
با  این نظر  از  مانند تعزیه به جزییات پرداخته نمی شود و 

هم اشتراک دارند.
• تأثیرگذاری درونی

 تعزیه به دلیل روند موضوع، در مخاطب، کاتارسیس ایجاد 
عهده  به  برداشت  نوع  چون  پرفورمنس  در  ولی  می کند 
مخاطب گذاشته می شود می تواند تهذیب نفس اتفاق بیفتد 

یا نیفتد هر چند سعی بر افتادن است.
• وابستگی به متن

 در هنر اجرا در بیشتر موارد، موضوعی کلی بدون پرداختن 
به جزییات نحوه اجرا در نظر گرفته می شود ولی در تعزیه 

جدول1. اشتراک و افتراقات میان تعزیه و هنر اجرا. مأخذ : نگارندگان. 
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به  توجه  با  تعزیه خوانان  ولی  دارد  وجود  جزییات  با  متن 
محیط  و  مخاطب  از  که  بازخوردهایی  و  مجلس  شرایط 
را  جزییات  کلیت،  حفظ  با  و  برده  دست  آن  در  می گیرند 

تغییر می دهند و کم یا زیاد می کنند. 
• چارچوب اجرا

شکلی  به  و  است  مشخص  پیش  از  چیز  همه  تعزیه  در   
اصلی  عنصر  و  بدنه  قراردادها  این  می شود،  اجرا  قراردادی 
از  رهایی  پرفورمنس  آنکه  حال  می دهند،  تشکیل  را  تعزیه 
به  وابسته  زیادی  حدود  تا  اجرا  و  است  قراردادی  هرگونه 
لحظه است و درست نقطه مقابل تعزیه، که هم تماشاگر و 
اتفاق می افتد  که  آنچه  هر  از  پیشاپیش  اجرایی  عوامل  هم 
آگاه است، در پرفورمنس گاه حتی خود بازیگر هم به آنچه 

روی خواهد داد آگاهی ندارد.

• زمان و مکان نزد مخاطب
 در تعزیه مکان و زمان در هم می ریزد چون مخاطبان تعزیه 
کربال  صحرای  در  هم  و  دارند  حضور  تعزیه  محل  در  هم 
می شوند  آمیخته حاضر  درهم  و گذشته  در حال  و همزمان 
)چلکووسکی،1370: 220( ولی در پرفورمنس، روایت موضوع 
خطی و مشخص است و با وجود عدم کنترل زمان اما مخاطب 

در زمان مشخص و مکان مشخص در پرفورمنس حضور دارد.
• تأثیر بر آموزش اخالقی مخاطب در تعامل

در تعزیه تعامل ایستا و پویای مخاطب با آموزش اخالقی همراه 
است ولی در هنر پرفورمنس تأکید و اصراری برای تهذیب اخالقی 
مخاطبان از طریق تعامل فعال با اثر نیست و می تواند هیچ آموزه 
اخالقی در خود نداشته باشد )نکات اشتراک و افتراق به طور کلی 

در جدول 1 دسته بندی شده است(.

بحث 
در باب مقایسه دستاوردهای پژوهش حاضر با مقاالت ذکرشده در پیشینه باید ذکر کرد که منابع مطرح شده، درباره تعزیه بیشتر 
در راستای بررسی و تحلیل اجزای تشکیل دهنده تعزیه یا در مقام مقایسه با اصول تئاتر غربی برآمده اند یا آن را به صورت کلی 
با هنرهای جدید مقایسه کرده اند. در جایی که موضوع تعامل مطرح شده است نیز، یا تنها نقش مخاطب را مهم دانسته اند یا 
بر تعامل در حوزه ذهنی آن تأکید کرده اند. پرفورمنس آرت در این پژوهش ها با اصول اجرایی شرقی مقایسه شده اما مخاطب 
تا به مقایسه ویژگی های هنر تعزیه و هنر  او مورد بررسی قرار نگرفته است. پژوهش حاضر بر آن بوده است  و تعامل فعال 
پرفورمنس با تأکید بر تعامل مخاطب در قالب مطالعه تطبیقی بپردازد و به دلیل ویژگی های مشترک موجود، تعزیه را همانند 
هنر اجرا در هنرهای جدید معرفی کند. با بررسی و تحلیل اشتراکات و افتراقات دو هنر و همپوشانی و تطبیق ویژگی های هنر 
تعزیه اصیل و هنر پرفورمنس در حوزه تعامل با مخاطب، این جمع بندی به دست می آید که تعزیه را از دیدگاه مورد نظر پژوهش 
می توان مانند برخی هنرهای دیگر، پایة هنرهای جدید و همراستا با آن و دارای ریشه مشابه در عملکرد با مخاطب دانست. با 
توجه به اینکه در مقاالت و کتاب های نامبرده و مطالعات انجام گرفته توسط نگارندگان، اثری از اهداف مقاله یعنی نگرشی نو به 
تعزیه به عنوان هنری سنتی ولی همگام و هم راستا با هنر جدید پرفورمنس در رابطه با مخاطب نیست، پس می توان مطالعه 

پیش رو را در نوع خود دارای نوآوری دانست. 

نتیجه گیری
با توجه به پیدایش هنرهای جدید در دوره پسامدرن و تحوالت ایجادشده در هنرها، مخصوصاً در اجرا و در حوزه مخاطب که 
شامل خلق اثر برای مخاطب عام و تعامل و حضور وی در اثر، برخالف دوره مدرن است، با مطالعه شیوه بیانی تعزیه اصیل و 
پرفورمنس و با در نظر گرفتن اصول کلی آنها و تعامل با مخاطب، می توان پذیرفت که تعزیه با همپوشانی هایی که در برخی 
ویژگی های اصلی با پرفورمنس دارد، در حوزه هنر جدید دارای عملکرد مشترک است و با پرفورمنس همخوانی هماهنگی دارند. 
از لحاظ ویژگی های مورد نظر این پژوهش یعنی موضوع مخاطب، عملکرد آنها در برابر مخاطب و مقایسه نکات اشتراک آنها در 
چند شاخصه اصلی مانند رابطه مخاطب، اجراکننده و اثر، تکرارپذیری در عین تازگی هر اجرا، اهمیت به مفهوم و حذف فاصله 
واقعیت و نمایش بر این نکته تأکید می کند که هر دو هنر بسیار مشابه یکدیگر عمل می کنند و در تعامل با افراِد مشاهده کنندة 
اثر، سعی در جذب و ایجاد ارتباط و تعامل و مشارکت با وی در اجرا دارند. چرا که آنها می توانند در صورت خواست خود به 
راحتی وارد صحنه شوند و اجراکنندگان را یاری کنند. با توجه به این تشابهات می توان تعزیه را همانند پرفورمنس آرت در 
هنر جدید دانست و با وجود ریشه های سنتی و مذهبی، آن را هنری امروزی در زمینه تعامل با مخاطب قلمداد کرد. از این 
لحاظ شاید بتوان هنرهای سنتی دیگری را در راستای هنرهای جدید، با رویکردی متفاوت از بررسی های گذشته، مورد تحلیل 

و مطالعه قرار داد و با گسترش افق دید نگاهی تازه به آنها داشت و با گفتمانی نو آنها را حفظ کرد. 
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تئاترهای کالسیک غربی با بازیگران حرفه ای، طراحی صحنه و لباس و در سالن ها در برابر تماشاگر اجرا می شود در بر نمی گیرد.

12. در ریشه های پیش از اسالم تعزیه و عزاداری میان صاحبنظران اختالفاتی وجود دارد. به دلیل وجود مجازات اخروی برای افرادی که بر درگذشتگان گریه و 
عزاداری می کنند در ارداویرافنامه، تعزیه را خالف این قانون دانسته و آن را مربوط به پس از اسالم می دانند ولی از آنجا که این هنر آیینی-نمایشی مانند سایر هنرهای 
ایرانی ریشه دار است، طبق نظر برخی متفکران رشته های نمایش و باستان شناسی و ایران شناسی، این هنر اجرایی ریشه در مراسمی مانند یادگار زریران، مغ کشی و 
سیاوشان دارد که در دوران ایران باستان و با وجود دستورات موجود در ارداویرافنامه در میان عامه مردم اجرا می شده است. در جزییات اجرای تعزیه نیز نمادهای 
مورد استفاده، طبق نظر عباس حسینی در مقاله»آیکونولوژی سه نماد در مراسم تعزیه« که در سال 1394 در فصلنامه کیمیای هنر به چاپ رسیده است، نمادهایی 
با مفاهیم منتقل شده از بیزانس و ساسانی به دوران اسالمی ایران در تعزیه هستند که نشان دهنده قدمت و تأثیرات پیش از اسالم بر آن است. برای اطالعات بیشتر 
درباره ریشه های تعزیه می توانید به منابع زیر رجوع کنید : کتاب آیین اختیار دکتر کورش نیکنام، انتشارات تیس، سیاوشان شاهرخ مسکوب، متون سوگنامه یادگار 
زریران ترجمه مهرداد بهار و ژاله آموزگار، و مقاله دکتر علی شیخ مهدی و دکتر مصطفی مختاباد امرئی در سال1389 با عنوان »نقد رویکردهای پژوهشی پیشینه 
نمایش ایرانی تعزیه« فصلنامه پژوهشی زبان و ادبیات فارسی، شماره 17 و مقاالت و مصاحبه های دکتر یداهلل آقاعباسی درباره تعزیه. و برای اطالعات بیشتر درباره 
نظریه ای که معتقد به شکل گیری تعزیه تنها در پارادایم عربی- شیعی است می توانید به کتاب »تعزیه در عراق و چند کشور اسالمی« نوشته عباس خدوم جمیلی به 

ترجمه دکتر مجید سرسنگی انتشارات فرهنگستان هنر رجوع کنید.
در مقاله پیش رو، نگارندگان به نظر اندیشمندان موافق با ریشه های پیش از اسالم تعزیه اشاره کرده اند.

Performance Art .13  هنر نمایشگون که دهه60 م. از هنرهای تجسمی آغاز شد و از سایر هنرها برای اجرا وام می گیرد. 
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