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 تعزیه و شبیه خوانی در فضای شهری  :عنوان

 آرش فنائیانآقای  ،دکتر طاهریآقای  اعضای پنل: و سخنرانان
 

 باشد.به شرح زیر میها ای از سخنرانیچکیده

ابتدا به شمایل نگاری های به جا مانده مربوط به دوران ، دکتر طاهریسخنران اول جناب آقای  ،دکتر طاهریسخنران اول آقای 

.آخرین مورد شمایل نگاری مربوط به دوران خشایارشا،مجسمه انسان و گاو مادها ،عاشوری ها و همینطور هخامنشی ها اشاره می کنند

به این صورت که یک در واقع می توان گفت،نوعی از این شمایل نگاری ها به صورت پرده خوانی و نقالی آمده است.بالدار بوده است.

ف یربعد از آن به تعی داستان ایفای نقش می کند.بازیگر دارد که در عین حال که داستان را روایت می کند،به جای تمامی شخصیت ها

که از تلفیق عناصر متعددی شکل گرفته است که شعر و موسیقی از  استملی و آئینی تعزیه می پردازند.به طور کلی تعزیه ،هنری 

       نمایش شاد-1 :سپس به دوره اشکانیان می پردازند،که در آن دوره نیز دو نوع نمایش بر پا می شد ارکان اصلی ان است.

 نمایش غمگین-2                                                                                                                                                 

خون بار  دبرخی ایرانیان تعزیه را تحول یافته همین نمایش آئینی می دانستند و البته که تعزیه پس از اسالم آوردن ایرانیان و رخدا

 مجلس عزاداری برایامروزه به که در واقع شد. ین و یاران برگزار میوگ امام حسه،جنبه اسالمی گرفت و در سکربال نزد ایرانیان شیع

 تعزیه گفته می شود.امام سوم شیعیان مسلمانان و به نمایش گذاشتن حوادثی که در کربال رخ داده است،

دیلمیان ،از اولین حکومت های پس از  حکومتبه طوری که طاهری به تجلیات عزاداری ها ،پس از اسالم می پردازد. دکتر آقای جناب

دیلمیان برای از دست دادن مردان بزرگ،مراسم عزاداری خاصی را برگزار می کردند،که از جمله ان،سینه اسالم در این باره می باشد.

غاز عزاداری آسر ه.ق روز عاشورا تعطیل رسمی گردید و مراسم عزاداری در آن روز بر پا شد که خود 252بعد از آن در سال زدن بود.

که هم در قرن دهم با روی کار امدن صفوی ها این مراسم گسترش بی نظیری داشت.های دسته جمعی و دسته گردانی و تعزیه شد.

جنبه دینی داشت و هم جنبه سیاسی برای حکومت عثمانی،که سنی های متعصبی یودند و اصطالحا این ائین های شیعه نوعی جنگ 

 و هندوستان،پاکستان و شرق افریقا  بین مسلمانانوی در اخر به نمونه دسته گردانی ها به روش های مختلف درنرم محسوب می شد.

ا در یک بیرون از کلیس،،که در این کشور تندیس عیسی مسیح به همراه مریم مقدس  همچنین بعضی کشورهای اروپایی نظیر اسپانیا

 .ره میکنندااش ه،شدمسیر معینی گردانده و به کلیسا باز گردانده می 

د نکه به تعزیه به عنوان یک اثر هنری نگاه میکنوی  ،آرش فنائیانجناب آقای  دومسخخخنران  ،فنائیان آرشآقای  دومسخخنران 

مرسخخوم بوده،به طوری که در ایران باسخختان ،جام گیتی  که بزرگ داشخختن از قدیم در بین ایرانیا ن نه آئینی،در این باره می گویند

وی سپس به بعد از اسالم و از سایه ها در یک جام،که سایه ها برگرفته از اساطیر بوده است. ایه داشختیم به این صخورت که مجموع

ب بدین ترتی.پیامبر باشد  که هنرها به خصخو  تعزیه ممنوع اعالم شد مگر اینکه برای خاندانروی کار آمدن علما اشخاره می کنند.



وی بر این مطلب که تعزیه یک هنر اسخخالمی نیسخخت هنرمندان با توجه به موضخخوع ،آهنگ و فضخخای مناسخخب طراحی می کردند.

 ولی چون ایرانی ها خاندان پیامبر را دوست داشتند وپرداختند.زیرا عرب ها هنری نمی دانسختند که بخواهند آن را به ایران بیاورند.

وی در آخر به این مطلب اشاره می کنند که امروزه تعزیعه به آن برای انها تعزیه بر پا می کردند،این تعزیه به اسخالم نسبت داده شد.

 اجرای موسیقی در خیابان برای ساالر شهیدان است که هویت هنری ندارد. صورت که در قدیم بود نیست و اصالتی ندارد،بلکه

 


