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 يادداشت مترجم
 

، در اختيار هنرپژوهان دانشگاهى و ديگرر تعزيه: آيين و نمايش در ايرانكتابى كه اكنون با عنوان اصلى خود، 

( برا عنروان 7631گيرد، در واقع، چاپ دوّم كتابى است كه نزديك به هجده سال پيش )مندان قرار مىعالقه

، از سوى شركتِ انتشاراتِ علمى و فرهنگى انتشرار يافرت و ر تعزيه: هُنر بومى پيشرو ايرانمقاله آغازين آن، 

پژوهان نشست و، در بازار كتاب، به ر در پسندِ ذوق اكثريت قريب به اتّفاق نمايش رفتهمچنان كه انتظار مى

 رفته ناياب شد.سرعت كمياب و رفته

المللى گمان، به آن است كه نخستين و ر تا اين تاريخ ر يگانه اثر آكادميايى بيناهميت عمده كتاب، بى

مِ بيست تن از پژوهشگران معتبر و نامدار ايرانرى )از شناسى است كه در قالب مجموعه مقاالتى به قلدر تعزيه

اهلل شهيدى و ...( و خارجى )مانند پيتر چلكووسكى، آنره جمله، محمّدجعفر محجوب، احسان يارشاطر، عنايت

ماننرد برومى مارى شيمل، اِلْوِل ساتن، ژان كالمار، و ...(، به ابعاد مختلر  و متنروا ايرن پديرده نمايشرى برى

 يابد.كند دامنه  گسترده كار را بهتر درمى؛ خواننده وقتى كتاب را مرور مىپرداخته است

را كه مربرو  بره  8و اما، در مورد ترجمه اثر، يادآورى دو نكته الزامى است: ال . سطورى چند از مقاله 

كاست، شان مىىاى از فتاوى برخى از علما در مورد تشبُّه بود و ترجمه آنها از ويژگيهاى معنايى و نوشتارپاره

ر كه اصل آنها به زبانِ فرانسه بود ر مرهرونِ يرادگيرى قلرم  77و  71به ناگزير، نياوردم؛ ب. ترجمه دو مقاله 

 روانشاد استاد احمد بيرشك است.

 چاپ جديد كتاب، به طور قطع، مزيّتهايى نسبت به چاپ قبلى آن دارد، از آن رو كه

لغزشهاى چاپى و ر  ام، سعى شده است كه عمدهصورت داده ر در ويرايشى كلى كه خود بر متن كتاب

 به تبع آن ر هرگونه ابهام معنايى برطرف گردد؛

 تر شده است؛ر فهرست اعالم كتاب، به مراتب، دقيق

 هاى انگليسى ر فارسى پيوست نيز اندكى افزايش يافته است.ر و شمار برابر نهاده

محبت آنان، كتراب در ايرن همكارانى نثار كنم كه شايد، بىجا دارد مراتب سپاس خود را به دوستان و 

نظر و پُركارم، آقاى منصور براهيمى، به خراطر شد: دوست صاحبزمان و بدين سان به زيور طبع آراسته نمى

كمك به حُسن گزينش گروه هنر سازمان سمت براى تجديد چاپ اين كتاب؛ خانمها سهيال مقدم )دبيرگروه 

دريغشران؛ و نيرز كوشانه و برىينى مسئول واحد ويرايش سازمان به جهت پيگيريهاى سختهنر( و آفاق عابد

 آقاى محمود جوان به خاطر تالش براى چاپ هرچه بهتر اثر.

دارم. تا چه قبرول ترجمه ناچيز اين كتاب را به پژوهشگر عزيز و گرانمايه، آقاى كامران فانى، تقديم مى

 افتد و چه در نظر آيد.

 
 حاتمىداوود 

 48تابستان 
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 ديباچه
 

... اگر موفقيت يك نمايش به ميزان تأثيراتى باشد كه بر 

گراارد، هرين نمايشرى خوانندگان يا تماشاگران خود مى

تر از تراژدى جهران اسرالم يعنرى ترراژدى تاكنون موفق

 حسن و حسين ]ا[ نبوده است.
 سر لوئيس پلى،

 [ع]تعزيه حسن و حسين 

 اول، پيشگفتار(، جلد 9481)لندن، 
 

انرد، انرد، يرا از ايرران گاشرتهخارجيانى كه ظرف تقريباً دويست سال اخير بر حسب اتفاق در ايرران زيسرته

)يا به روايت باال تراژدى حسن و « شبيه»اند به نام تعزيه )تعزيت( يا اى بودهالعادهمجاوب شكل نمايشى فوق

شود كه سرياحان اروپرايى و اروپاييران مقريم دهم آغاز مىحسين ] ا[(. اين مجاوبيت، درواقع، از سده شانز

انگيز كرربال ررر در ايران، نوشتن گزارشهاى مفصل از نمايش شكوهمند و پيوسته رو به رشد يادكرد واقعه غم

خوانند(، نواده محمد ]ص[ پيامبر خردا، محرم هر سال رر را آغاز كردند. حسين ] ا[ )كه او را حُسَين نيز مى

هجرى در مصافى خونين در دشت كرربال كشرته شردند.  19ز اعوان و انصارش در دهم محرم سال و جمعى ا

حسراب بخرش برهاين كشته شدن در نظر شيعيان شهادتى به اعلى درجه شكوهمند و عملى مقدس و رهايى

م آيد. در آغاز سده شانزده ] ميالدى[، شاهان صفوى تشيع را ماهب رسرمى كشرور اعرالم كردنرد: مراسرمى

 باختن حسين ] ا[، كه نمايش تعزيه از دل آن پديد آمد، مورد حمايت دربار واقع شد.ساالنه جان

از نيمه سده نوزدهم كوششهايى براى مطالعه پديده تعزيه، تنها نمايش بومى جهان اسالم، به عمل آمد. 

تر، تعزيه، در مجمروا، برراى به اين شكل از تئا 7ولى با وجود عالقه كسانى چون كنت دوگوبينو يا مثيو آرنلد

خواسرتند كارشناسان نمايش و تئاتر تقريباً ناشناخته مانده است. پس از جنگ جهانى دوم، كسرانى كره مرى

تئاتر را از تطاول مداوم سينما و تلويزيون به قلمرو آن مصون دارند، با اقتباس از شكلهاى آسيايى براى رهايى 

ستارشان ايران را ناديده انگاشتند. تعزيه حتى در كشرور خرود، ايرران، در تئاتر به آسيا روى آوردند، اما در ج

جريان سده بيستم از جانب بسيارى كسان مورد توجه قرار نگرفت و، آيينى فاقد ارزش و نمايشى خام تعبيرر 

 شده است.

م، به منظور جبران اين نقر  و در عرين حرال نجرات  9181ش/  9511جشن هنر شيراز در تابستان 

المللى تعزيه را به مديريت فرر  غفرارى تشركيل داد. برا توجره بره يه از نسيان، همايش )سمپوزيوم( بينتعز

كننردگان، منقردان، و كارشناسران، اندركاران تئاتر نظير كارگردانان، تهيرهتنها دستپيچيده بودن موضوا، نه

                                                           
1  .Mattew Arnold 2211(، آثار بسيارى از وى بر جاى مانده كه از آن جمله 2281شاعر و منقد انگليسى، استاد كرسى دانشگاه آكسفورد ) 2222ـ

 ( را نام برد )م(.2281) منظومه نمازخانه راگبىو ايزالده و داستان تريسترم ه . ش(،  2338)ترجمه فارسى، تهران  رستم و سهرابتوان منظومه طوالنى مى
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 84دگان تاريخ هنر از چندين كشور از شناسان و نويسننگاران، جامعهشناسان، موسيقيدانان، تاريخبلكه مردم

 براى تبادل نظريات و اطالعات گرد هم آمدند. 9181اوت  81ـ82/  9511شهريور  2مردادر 

اين كتاب، ثمره كوششهاى آن كنفرانس است كه من افتخار رياست آن را داشتم. افزون بر مباحثرات و 

مدت ده روز در حسينيه مشير و روستاى كوچك  قرائت مقاالت، بهترين گروههاى تعزيه از مناطق مختل  به

كفترك، نزديك شيراز، نمايش دادند. نمايشگاهى نيز از موضوعات مرتبط با تعزيه، نظير طرحها و عكسرهايى 

خوانيهرا و اشريا  ها، فيلمهايى از مراسم محررم و تعزيرهها(، البسه، وسايل بازى، نسخهخانه)نمايش« تكايا»از 

روغن گرفت نيز برپا گرديد. نقاشيهايى با رنگسم در تظاهرات محرم مورد استفاده قرار مىالرمختلفى كه على

 7داد.طور سيار آنها را نشان مىهاى مختل  واقعه كربال وجود داشت كه يك نفر بهنيز از صحنه

هاى كنندگان به اين نتيجه رسيدند كه وجود نهادى كه به ماندگارى هنردر پايان همايش، همه شركت

اجرايى بومى ايران توجه داشته باشد ضرورى است. متعاقب اين جريان، مركز نمايش هنرهاى سنتى و آيينى 

 به وجود آمد.

اند، پيدايش مراسم سوگوارى ماه محرم را تا سطح نمايش و تئراتر كامرل مقاالتى كه در اين كتاب آمده

هاى ماقبل اسالمى تعزيه، در حالى يافتن ريشه كنند. بخشهايى از كتاب، پژوهشهايى هستند براىرديابى مى

كننرد يرا در اروپرا مقايسره مرى 2كه ساير بخشها تعزيه را با نمايشهاى قرون وسطايى مصايب حضرت مسريح

قاره هند و پاكستان ررر را شرر  برگزارى تعزيه امام حسين] ا[ در كشورهاى همجوار ايران رر تركيه، و شبه

 دهند.مى

فارسى، انگليسى و فرانسه ارائه شدند. اين كتاب، كه چاپ انگليسى خالصره مباحثرات  مقاالت مزبور به

مجمع است، حاوى دو مقاله به زبان فرانسه است كه بعداً چاپ فارسى آن نيز منتشر خواهد شد. فصول مزبور 

اى هرا ترا انردازهوكاسرت، منتكرماز نظر كيفيت و برداشت با هم تفاوت بسيار دارند؛ با اين همه، همه آنها بى

 اند.يافته، ارائه شدهويرايش

و نيز جان كرى.  91و  98، 99،  8هاى ، به خاطر ترجمه فارسى به انگليسى مقاله6از آقاى جى آر. كروك

، كه در كمرك بره چراپ ايرن 5گليسو نيز خانم اليزابت آر. دال 5و  2هاى براى ترجمه مشابه مقاله 4نيوتون

براى يارى ايشران  3كنم، همچنين از آقاى پيتر زرنيساند تشكر مىتحمل گرديدهكتاب زحمات بسيارى را م

 نويسى ممنونم.در حرف
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2 .  European Passion 
3 .  Jay R. Crook 
4 .  John K. Newton 
5 .  Elizabeth R. Dalgliesh 
6 .  Peter Zirnis 


