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 جایگاه ظرفیت های تعزیه عاشورایی 
در برنامه سازی رادیو

زهرا�حاجی�احمدی��
کارشناس نمایش و دانشجوی کارشناسی ارشد رشته سردبیری و تهیه کنندگی رادیو، دانشگاه صدا 
و سیما تهران
Zahra1991hajiahmadi@gmail.com

چکید�ه
هدف از این مقاله مطالعه و بررسی »جایگاه ظرفیت های تعزیه عاشورایی در 
برنامه سازی رادیو« بوده است. اساس تعزیه )در اینجا تعزیه عاشورایی(، که 
به برکت خون سید الشهدا )علیه السالم( و اهل بیت ایشان، جهانی شده و 
در ایران مخاطبان و ارادتمندان ویژه خود را دارد، می تواند حاوی تعمیق پیام 

رادیویی و تولید فرم های تازه برنامه سازی در رادیو باشد.
این  به صورت توصیفی- کتابخانه ای است. در  مقاله  این  روش تحقیق در 
مقاله ابتدا با نگاهی گذرا به مفاهیم تعزیه، رادیو، رسانه، برنامه و برنامه سازی و 
همچنین تجمیع آن ها برای انتقال به افراد جامعه خواهیم پرداخت و درمی یابیم 
از  انتقال مفاهیم و معانی زیادی  نیز مانند رسانه، نقش تجسم و  تعزیه  که 
فرهنگ و آئین را همراه با اطالع رسانی و آموزش می تواند به عهده داشته 
باشد. سؤال اساسی این است که با وجود ظرفیت های متفاوت تعزیه عاشورایی، 
با  رادیو کجاست؟ و  برنامه سازی  ایرانی در  آئین شیعی-  این هنر و  جایگاه 
حفظ چه نکات و مواردی در راستای تأثیرگذاری و جذب مخاطب برای این 
هنر، می توان از آن استفاده کرد؟ در نتیجه پژوهش مشخص می شود که لزوم 
داشتن آگاهی، دانش و سواد شناخت مخاطب و آئین و مذهب، برای فعاالن 

رسانه و مشخصا تهیه کنندگان رادیو، کمک شایان توجهی خواهد کرد.
واژگان�کلیدی

تعزیه1، رادیو2، رسانه3، برنامه4، برنامه سازی5.

1  T’aziyeh

2  Radio

3  Media

4  Program

5  Programming
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مقدمه
تعزیه یا شبیه خوانی؛ قالبی است که به عنوان 
شکل  در  ایرانی،  نمایش  گونه های  از  یکی 
کالم  با  همراه  کنش هایی  از  تکامل یافته اش 
به  نمایش  صورت  به  منظوم  غیر  یا  منظوم 
کمک بازنمایی رخدادهایی با مرکزیت شهادت 
امام حسین )علیه السالم( و اهل  بیت ایشان در 
کربال همراه است، بنابراین؛ سیر رخدادهای آن 
از پیش برای مخاطبان مشخص بوده و این گونه، 
مخاطب خود در این کنش پی رفتی و نمایشی 

شریک است و با آن ارتباط برقرار می کند.
هنر آئینی تعزیه، )شبیه خوانی( نمایش منظومی 
است که در آن تمام دیالوگ ها و مونولوگ ها به 
زبان شعر بیان شده و با موسیقی های آوازی و 
دستگاهی خاص خود همراه است. الزم به ذکر 
است عبارت »تعزیه عاشورایی« نیز؛ عنوانی است 
که به دلیل ضرورت پرداختن به بخش ویژه این 
انواع تعزیه های موجود یعنی:  پژوهش، از دل 
»استان ها و قصه های تاریخی و مذهبی، افسانه ها 
و اساطیر، اعتقادات و آداب و رسوم، تعزیه های 
غم انگیز، شبیه مضحک و شادی آور، تعزیه های 
حماسی و عاشقانه و اخالقی، تعزیه های اصلی، 
تعزیه های فرعی یا گوشه ها« )فتحعلی بیگی، 

1396( انتخاب شده است.
در رادیو دو مقوله مرتبط به هم و تا اندازه ای 
ساختار  یا  قالب  یکی  دارد:  وجود  هم  مشابه 
برنامه ها و دیگری فرم های برنامه سازی است. 
مهم ترین قالب های برنامه سازی رادیویی شامل: 
گفتار، گفتگو، مستند، مجله و نمایش است. 
در قالب برنامه که نحوه ارائه برنامه است، سه 
مشخصه اهمیت دارد: چه ترکیبی از فرم ها در 
برنامه ها به کار رفته است؟ مدت زمان برنامه 
برنامه  چقدر است؟ و کیفیت ضبط و پخش 
)یا تولیدی و زنده بودن برنامه( چگونه است؟ 
در داخل برنامه ها از انواع فرم های برنامه سازی 
نیز استفاده می شود، که بعضی از انواع فرم های 
)متن(،  این شرح است: گفتار  به  برنامه سازی 
کارشناسی،  شنونده،  تلفن  گزارش،  موسیقی، 
مسابقه، مصاحبه، صدای توده، قطعه نمایشی، 

درس،  مداحی،  اذان،  سخنرانی،  قصه،  روایت، 
سخنرانی، دعا، تالوت، تواشیح و غیره.

همچنین برای قالب های نوین رادیویی می توان 
از: فیچر و مینی فیچر نام برد. البته پیام های کوتاه 
رادیویی؛ یکی از مفیدترین شیوه های آموزشی در 
زمینه مسائل مهم اجتماعی مردم یا بهبود سطح 
شنوندگان  رفتار  تغییر  طریق  از  آنان  زندگی 
است. پیام های کوتاه 20 تا 60 ثانیه ای که به 
طور متناوب در بین برنامه های مختلف و در 
فاصله های زمانی پخش می شود. پیام های کوتاه 

رادیویی قدرت زیادی دارند:
y  کوتاه و مناسب مخاطب گذری امروز هستند

را  زیادی  اطالعات  زمان  کوتاه ترین  در  و 
منتقل می کنند.

y  به می توان  پخش،  زمان  کوتاهی  دلیل  به 
دفعات بسیار پخش کرد.

y  پیام های کوتاه رادیویی انعطاف پذیر هستند
و به صورت ریتمیک )شعرگونه و موزون(، 

نمایشی، ساخته و پخش می شوند.
y .ارزان و مقرون به صرفه هستند

از انواع قالب های جدید پیام های کوتاه رادیویی 
پی اس ای  آنونس،  آرم استیشن،  به  می توان 
)آگهی خدمات عمومی(، سی اس ای )اطالعیه 
خدمات اجتماعی(، پرومو، جینگل، دونات، دمو 

و کوالژ اشاره کرد )اسمعیل نژاد، 1398(.
1. تعزیه

در لغت نامه دهخدا؛ ذیل واژه تعزیه آمده است؛ 
تعزیت، سوگواری، عزاداری. تعزیت و برپاداری 
در  السالم(  )علیه  سیدالشهدا  حضرت  عزای 
روضه خوانی و شبیه ... شبیه به هر نمایشی است 
منظوم که توسط عده ای از اهل فن و با موسیقی، 
را  )علیه السالم(  بیت  اهل  مصایب  بعضی  که 

مصور سازند )دهخدا، 1382(.
تاریخ دقیق پیدایش نمایش تعزیه به درستی 
معلوم نیست، اما دو نکته مسلم است: اول این که 
تعزیه محصول تکامل تدریجی و طوالنی است 
که در طول زمان شکل گرفته است و حاصل 
خالقیتی آنی و شکل گیری توسط فردی معین 
نیست؛ دوم آن که، تقریبا مسلم به نظر می رسد 
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تکامل سایر مراسم  نتیجه  تعزیه،  نمایش  که 
شبیه سازی،  روضه خوانی،  مانند  سوگواری، 
نمایشی،  فرم های  و همچنین  شمایل گردانی، 

مانند نقالی است.
بومی  نمایش های  از  یکی  عنوان  به  تعزیه 
کشور های شیعی از مصادیق بروز هنر اسالمی 
در هنرهای نمایشی اسالمی است. در کشورهای 
اسالمی که مذهب تشیع پیروان بیشتری دارد، 
نمایش تعزیه یا شبیه  خوانی به عنوان گونه ای از 
نمایش در کنار دیگر سبک  های تئاتری به فعالیت 
و اجرای نمایش های مذهبی می  پردازد. تعزیه، از 
سنت   های آئینی و رسوم ملی- مذهبی نسبتا 
کهن و معرف بخشی از هویت دینی دیرپای 
مردم ایران است. بی  شک، این پدیده مانند سایر 
پدیده های فرهنگی، تحت تأثیر زمینه  ها، شرایط 
و ظرفیت های فرهنگی و نیازها و ضرورت های 
اجتماعی- تاریخی پا به عرصه وجود نهاده، رشد 

و تطوریافته و دوام و بقا پیدا کرده است.
تعزیه، از سنت  های آئینی و رسوم ملی- مذهبی 
نسبتا کهن این مرز و بوم است. تردیدی نیست که 
پیشینه  های فرهنگی و سرمایه ها و درون مایه های 
اصیل فرهنگ غالب، به ویژه عناصر و آمیزه های 
مذهبی آن، همراه تجربیات رنگارنگ این ملت 
در فرایند پرگستره حیات تاریخی- اجتماعی 
خویش، بستر مناسبی برای شکل گیری، بقا و 
تغییرات مستمر اشکال این آئین دیرپا فراهم 
ساخته است. از منظر ساختی- کارکردی، تکون 
هر الگوی فرهنگی و نظام آئینی بیش از هر چیز 
به وجود ظرفیت ها و زیرساخت  های مستعد یک 
نظام اجتماعی و اقتضائات و نیازهای آن نظام 
و خرده  نظام های درونی آن در مقام پاسخ  دهی 
به توقعات و تمنیات مطرح در مقاطع مختلف، 
مستند است و بقای آن نیز بیش از هر چیز، 
مرهون ایفای نقش در جهت تأمین ضرورت  های 

ایجابی آن است.
۲. رادیو

برشت«  »برتولت  آلمانی  معروف  درام نویس 
هنگام فرار از دست نازی ها به »رادیو« چنین 

گفت:

ای جعبه کوچکی که به هنگام فرار، تو را به 
کم ترین  وجودت  مبادا  تا  می فشارم،  سینه ام 
از  خود  همراه  به  راه  تو  من  ببیند؛  آسیبی 
خانه به کشتی و از کشتی به قطار می برم، تا 
دشمنانم بتوانند از طریق تو در هر موقعیتی 
در  تخت خوابم،  کنار  در  بیازارند.  بیشتر  مرا 
اوقات دردمندی هایم و تا آخرین لحظات شب 
از  برایم  مدام  بیداری صبح  لحظه  اولین  از  و 
پیروزی هایشان بگویند و بدبختی هایم را به رخم 
بکشند؛ اما به من قول بده که ناگهان خاموش 

نشوی )مک لوهان، 1377(.
به  توجه  با  دنیا  کشورهای  از  برخی  در 
و  اقلیمی  زیستی-  شرایط  مخاطب شناسی، 
مردم شناسانه، رادیو کارکردهای متفاوتی دارد. 
برخی از کارکردهای این رسانه؛ اطالع رسانی 
همراه با آگاهی بخشی و برخی نیز، آموزش و 
سرگرمی است. از کارکردهای موجود باتوجه به 
فضای فرهنگی، استفاده های گوناگونی می شود؛ 
یکی از عناصر و عوامل جدی که در فرهنگ 
و  تعزیه  دارد،  مهمی  نقش  اسالمی  ایرانی- 

پرداختن به آن است. 
است  جمعی  ارتباط  مهم  وسیله  یک  رادیو 
که با توجه به شرایط جغرافیایی و اجتماعی 
کشورها، ارزش خاصی در میان وسایل ارتباط 
جمعی دارد. قدرت نمایی امواج رادیو، در مقابل 
امواج تلویزیون و راهپیمایی مطبوعات است، لذا 
پیام های رادیویی یکی از پرگیرنده ترین پیام های 

ارزان قیمت وسایل ارتباط جمعی است.
به عالوه این که رادیو به خودی خود، ویژگی هایی 
دارد که در عناصر سازنده یک برنامه نهفته است.

یک برنامه رادیویی، از ترکیب سه عنصر: کالم، 
موسیقی و افکت پدید می آید و نیروی بیانی و 
ارتباطی خاصی را تشکیل می دهد که از دیگر 
رسانه ها متمایز است. رادیو از لحاظ سرعت و 
وسعت انتشار و انتقال پیام، برترین وسیله ارتباط 

جمعی محسوب می شود.
3. رسانه

رسانه در لغت به معنای واسطه ای است برای 
اطالق  ابــزاری  به  اصطالح  در  و  پیام  انتقال 
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می شود که پیامی را از یک منبع )فرستنده( به 
یک مقصد )گیرنده( می رساند. بنابراین هر رسانه 
دارای، عناصری است که به کیفیت انتقال پیام و 

ارتباط با مخاطب کمک می کنند.
با توجه به این نکته، کارکردهای ارتباطی هر 
اما  است.  متفاوت  رسانه ها  دیگر  از  نیز  رسانه 
این نکته را نمی توان منکر شد که وجود همین 
کارکردها است که در تحلیل وضعیت آن ها نقش 

مهمی دارد.
رسانه ها در واقع پاسخگوی نیازهای مخاطبین 
این مهم دست  به  برنامه ساز  اما یک  بوده اند، 
نمی یابد، مگر این که در فکر غنای هر چه بیشتر 

برنامه های خود باشد.
اجتماعي  نهاد هاي  از  یکي  عنوان  به  رسانه ها 
و  اجتماعي  و  فرهنگي  میراث  انتقال  کارکرد 

ارزش هاي جوامع را بر عهده دارند.
چارچوب هاي  فراهم کننده  عنوان  به  رسانه ها 
کلي  نگرش هاي  مخاطبان،  ــراي  ب تجربه 
فرهنگي اي براي تفسیر اطالعات توسط افراد 
جامعه در جوامع امروزي ایجاد مي کنند. رسانه ها 
شیوه هایي را که افراد زندگي اجتماعي را تفسیر 
کرده، نسبت به آن واکنش نشان مي دهند را با 
کمک نظم دادن به تجربه ما از زندگي اجتماعي، 

قالب ریزي مي کنند. 
نمي توان انکار کرد که رسانه هاي جمعي انواع 
گوناگوني از اطالعات و محتوا )به ویژه هنجارها و 

ارزش ها( را انتقال مي دهند.
4. برنامه

یک برنامه رادیویی، از ترکیب چهار عنصر: کالم، 
موسیقی و افکت و سکوت پدید می آید و نیروی 
بیانی و ارتباطی خاصی را تشکیل می دهد، که از 
دیگر رسانه ها متمایز است. رادیو از لحاظ سرعت 
برترین وسیله  پیام،  انتقال  انتشار و  و وسعت 

ارتباط جمعی محسوب می شود.
وقتی شنونده یک برنامه به موضوعی در رادیو 
استفاده  حس  یک  از  )چون  می کند  توجه 
می کند( نیاز به تمرکز دارد بنابراین کوچک ترین 
مزاحمت موجب به هم خوردن آن و در نتبجه 
قدرت  می شود.  مطلب  ناقض  درک  و  فهم 

با  عمیق  ارتباط  برقراری  در  رادیو  کاربردی 
مردم، زمانی معلوم می شود که دانشجویان و 
کارگران در هنگام مطالعه یا کار در کارگاه ها 
و بعضی دیگر برای ایجاد یک دنیای دیگر، به 
شنیدن رادیو روی می آورند و قدرت ذاتی اطالع 
رسانی لحظه به لحظه آن سبب شده که پخش 
گزارش ها یا اطالعات مورد نیاز مردم، موجب 

تقویت آن شود )خجسته، 1396(.
5. برنامه سازی

قبل از طرح اصول تهیه برنامه رادیویی الزم است 
تعریفی، هر چند کلی، از تهیه کننده ارائه شود:

و  سازمان دهنده  مدیر،  معموال،  کننده  تهیه 
مسئول عوامل مادی ای است که با بهره گیری 
از آن ها و به کارگیری عوامل معنوی و فرهنگی 
و نیروهای انسانی الزم و به مدد تکنیک های 
خاص رادیویی به خلق یک اثر جذاب و شنیدنی، 

نایل شود )برخوردار، 1381(.
در نتیجه شناخت، رعایت و به کارگیری این 
امر  در  می کند.  تضمین  را  کار  توفیق  اصول، 
و  ارتباط جمعی عمومی  وسایل  کارگیری  به 
رادیو و تلویزیون خصوصا ضروری است قبل از 
هر اقدامی، از اصول و قواعدی بهره مند شد که 
مکررا در بوته آزمایش قرارگرفته و درستی آن ها 

ثابت شده است.
متناسب با نوع برنامه، گستردگی یا محدودیت 
و شکل و زمان برنامه، پاره ای از این اصول قابل 
حذف است و امکان اضافه کردن اصولی مشابه 

وجود دارد.
عمومی ترین و اصلی ترین، اصول تهیه برنامه های 

رادیویی را می توان به طور خالصه نام برد:
هدف برنامه )موضوع و ایده(

تحقیق در زمینه برنامه. 1
توجه به نوع برنامه و تناسب آن با وسیله . 2

)رادیو(
طرح نامه. 3
برآورد مالی و فنی. 4
آمادگی و تمرین. 5
ضبط و اجرا. 6
بازشنوی و کنترل )برخوردار، 1381(.. 7
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عصر . 8 در  که  گفت  می توان  صورت  هر  در 
چندرسانه ای و ارتباطات مستقیم، رادیو هنوز 

جایگاه گسترده ای دارد.
به طور کلی آنچه را که از فرستنده رادیویی، 
پخش و توسط گیرنده رادیویی شنیده می شود، 
برنامه رادیویی می گویند. به عبارت دیگر برنامه 
رادیویی عبارت است از: مجموعه ای از صداهای 
جمع آوری شده، که به قسمی تهیه و ارائه شوند 
تا بتوانند فکر یا احساس خاصی را به شنونده 

برسانند.
بنابراین هر صدایی که از رادیو شنیده می شود، 
برنامه ای است که از قبل تنظیم شده است. بر 
اساس آنچه طراحی، تنظیم، تدوین و عرضه 
می گردد، برنامه های رادیویی را از لحاظ نحوه 
عرضه می توان به دو گروه عمده تقسیم بندی 

نمود:
برنامه های زنده. 1
برنامه های تولیدی. 2

برنامه های رادیویی از نظر مکان و نحوه تولید نیز 
به دو دسته تقسیم می شوند:

تولید در داخل استودیو. 1
y  با استفاده از امکانات و عوامل فنی مفصل و با

زمان کافی انجام می شود.
y  با طراحی های قبلی، برای معرفی ایده های

معین انجام می گردد.
y  همه چیز بر محور برنامه ریزی و با مرکزیت

تهیه کننده انجام می شوند.
تولید در خارج استودیو. 2
y  تولید در بیرون استودیو با استفاده از امکانات

و عوامل معین و زمان محدود انجام می شود.
y  برای شناساندن ایده های غیرمألوف، فضاها و

مسائل ناشناخته صورت می پذیرد.
y  کارها تا حدودی برنامه ریزی می شوند و با

مرکزیت مجری، شکل می پذیرند )برخوردار، 
.)1381

اما یافته های این پژوهش که با توجه به نکات 
ذکر شده به آن می پردازیم:

عاشورایی،  تعزیه  ظرفیت های  زمینه  در 
سخن هاي زیادي مي توان گفت که به هر یک 

از آن ها اشاره خواهیم کرد:
الف( آموزش

آموزش محور  رسانه اي  ابتدا  در  هرچند  تعزیه 
نیست، اما نقش مهمي در این زمینه ایفا می کند 
که از جنبه هاي مختلف می توان بدان پرداخت:

نخست از منظر آموزه هاي تاریخي و مذهبي؛ هیچ 
کس نیست که تأثیر فراوان مشاهده و عینیت را 
در باورمندي به مسائل تاریخي و مذهبي انکار 
کند .در حقیقت میان دیدن و شنیدن، دیدن 
فاصله   ... و  کردن  خیال  و  دیدن  خواندن،  و 
بسیاري است. تأثیر شگفتي که تعزیه به عنوان 
مخاطبان  جان  و  روح  بر  تصویري  رسانه اي 
خویش مي گذارد، ملموس کردن وقایع تاریخي و 
تصویرسازي از آن ها در باور مردم است که موجب 

افزایش یقین و درک مذهبي ایشان می شود
به  فقط  توده ها  لوبون«،  »گوستاو  عقیده  به 
توسط تصاویر فکر مي کنند و به کمک تصاویر 
تصاویر،  فقط  مي گیرند.  قرار  تأثیر  تحت  نیز 
ایشان را مي رمانند یا وسوسه می کنند و تنها 
همین  به  آن ها هستند.  رفتار  انگیزه  تصاویر، 
دلیل است که نمایش هاي تئاتري که تصویر را 
در واضح ترین شکل آن ارائه مي دهند، بر توده ها 
)بلوکباشی، 1383(.  مي گذارند  تأثیر  همیشه 
تعزیه خوانان، خود نیز براي درک بیشتر واقعه 
عاشورا و دیگر وقایع تاریخي، باید به مطالعه، 
تأمل و پژوهش بپردازند تا بتوانند به گسترش 

فرهنگ انسان ساز عاشورا، کمکي شایان کنند.
است  آشکار  هنري؛  آمــوزه هــاي  منظر  از 
بهره  مختلف  هنرهاي  از  تعزیه خوانان  که 
مي برند و در این راستا مجموعه اي از شعر و 
موسیقي و نمایش و هنرهاي تجسمي را در 
مي دهند.  قرار  خویش  مخاطبان  دید  معرض 
شبیه خوانان باید از کودکي فنون مختلف آواز، 
خطاطي، بدیهه گویي، سوارکاري، حفظ اشعار، 
حس گیري، فن بیان، استفاده از انواع سالح هاي 
رزمي مانند شمشیر و نیزه و گرز و خنجر و ... را 
فرا گیرند و به تدریج از یک »طفل خوان« به یک 

»شهادت خوان« یا »امام خوان« تبدیل شوند.
رسانه اي  کارکرد  و  تعزیه«  »آموزشي  جایگاه 
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این هنر زماني، برجسته تر خواهد شد که وجود 
رسانه هاي آموزشي را در سطح امروزي، پیش 
که  دور  چندان  زماني نه  با  را  آن  و  آوریم  رو 
تعزیه رونقي فراوان داشت و از رسانه هاي مدرن 
آموزشي نیز خبري نبود، مقایسه کنیم. با این 
مقایسه است که در مي یابیم این هنر مقدس 
در صحنه آموزش و پرورش کودکان و نوجوانان 
توجهي  قابل  نقش  مردم  عامه  آن،  پي  در  و 
داشته است و این در حالي است که هیچ گونه 
برنامه ریزي در سطح کالن براي این امر صورت 
نگرفته بود؛ چرا که »تعزیه« هنري مردمي بود 

)باهنر، 1387(.
ب( ارشاد 

تعزیه رسانه اي است که هم سرایندگان آن و هم 
بانیان و اجراکنندگان و مخاطبان آن، اشخاصي 
باورمند و معتقد بوده و هستند .خلوص نیت 
رموز  از  یکي  و  بوده  تعزیه  اجراي  شرایط  از 
همین  نیز  شبیه خواني  بي مانند  تأثیرگذاري 
است. شیعیان برگزاري مجالس تعزیه را موجب 
اجر اخروي مي دانند و شبیه خوانان نیز این امر 
را که نوعي تعظیم شعائر است، عبادتي براي 

خویش مي شمارند.
تعزیه، هنري پاک و خالص است که چون از 
ذهن  و  دل  مقبول  راحتي  به  مي آید،  بر  دل 
مخاطبان خویش مي گردد. سرایندگان تعزیه 
از دیرباز تاکنون مي کوشیدند تا از این کارکرد 
مهم غفلت نکنند و شبیه خواني را بستري براي 
گسترش ارزش هاي اخالقي در جامعه نمایند 
.آموزه هاي ارشادي و اخالقي، وقتي در قالب یک 
نمایش هنرمندانه به تصویر درآید، اثري ماندگار 
چون  مي شود. آموزه هایي  پذیرفتني تر  و  دارد 
ظلم ستیزي، حق طلبي، صداقت، ایثار، شهادت 

طلبي، وفاداري و ...
»خوتسکو« بر پا کردن مجالس تعزیه و شرکت 
و حضور در آن ها را »خشت هایي« مي داند که 
شخص »در این دنیا مي پزد تا در آخرت با آن ها 

کاخ خویش را بسازد« )خوتسکو، 1369(.
آرزوي دست یابي به شفاعت سیدالشهدا )علیه 
السالم( در قیامت، مطلبي آشکار در نسخ تعزیه 

است.
ج( سرگرمي

کارکرد سرگرمي و پر کردن اوقات فراغت در 
این رسانه دیني، قابل تأمل است .چنانچه در 
تعریف سرگرمي، انبساط خاطر و شادي معنوي 
را مقصود اصلي این کارکرد بدانیم، این رسانه 
سنتي با بیان یک تراژدي که تمامي صحنه هاي 
آن مملو از حزن و اندوه و تأسف است، نمي تواند 
سرگرم کننده تلقي شود، اما اگر مقصود اصلي 
از  اعم  معنوي  لذت  احساس  به  را  سرگرمي 
شادي یا غیر آن، در ایام فراغت تعبیر کنیم، 
با توجه به این که جنبه هاي سازنده و بالنده 
هنرهاي نمایشي سنتي اسالمي که قابلیت مهم 
یک برنامه سرگرم کننده دیني به شمار می آید، 
در آن موج می زند، کارکرد مذکور جایگاه ویژه 
خود را در این رسانه پیدا می کند و اجراي آن 
مي تواند زمینه مناسبي براي پر کردن اوقات 

فراغت باشد )باهنر، 1387(.
سده هاي  در  ایــران  شیعي  جامعه  در  تعزیه 
اوقات  گذران  براي  وسیله  مناسب ترین  اخیر، 
فراغت بوده است چرا که هم از عیوب و نواقص 
رسانه هاي جدید مبرا بوده و هم در کنار سرگرم 
و  جوان  نسل هاي  خصوص  )به  مردم  کردن 
نوجوان( جنبه هاي آموزنده فراواني داشته است 
.این امر باعث مي شده که مردان و زنان شیعه  گاه 
ساعت ها براي تماشاي مجالس تعزیه، آفتاب داغ 
تابستان و سرماي سوزنده زمستان را تحمل کنند 

و مخاطبان پر و پا قرص شبیه خواني باشند.
و  مدرن  رسانه هاي  گسترش  و  رونق  با  امروز 
تفریحات جدید، شاید کارکرد سرگرم کنندگي 
تعزیه چندان به کار نیاید مگر آن که رویکردي 
دیگر به این مسئله داشته باشیم. تعزیه براي 
مخاطبان امروزین، به عنوان میراثي افتخارآمیز 
و آئیني به جاي مانده از روزگاران کهن جاذبه 
دارد و قشرهاي تحصیل کرده و فرهنگ دوست 

مي کوشند تا آن را پاس دارند و ارج نهند.
نیز  دیگري  کارکردهاي  مي توان  تعزیه  براي 
کارکردها  آن  از  برخي  البته  که  شد  متصور 
بین این رسانه و دیگر رسانه هاي سنتي جامعه 
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شیعي، مشترک است.
اشاره  کارکردها  این  از  مورد  چند  به  زیر،  در 

مي کنیم:
د( تبلیغ معارف دیني و زنده نگه داشتن 

خاطره وقایع مذهبي
در تاریخ پر فراز و نشیب اسالم و ایران، وقایع 
از  مردم  عامه  که  است  داده  روي  بي شماري 
آن  ها بي خبر هستند یا اطالع دقیق و درستي 
ندارند؛ حال آن که بسیاري از شیعیان، نه تنها با 
رویدادهایي همچون واقعه غم انگیز عاشورا آشنا 
هستند، بلکه گاه از جزئیات آن وقایع نیز آگاهي 
دارند .این همه از برکت رسانه هایي مردم پسند 
چون تعزیه و منبر است. نقش تعزیه در تبلیغ 
تشیع و باوراندن عقاید دیني، قابل توجه است 
رسانه هایي  فقدان  باید  نقش  این  تحلیل  .در 
همچون تلویزیون را در نظر گرفت. جاذبه هاي 
نقش  بازار،  و  کوچه  مردم  براي  شبیه خواني 

تبلیغي آن را پررنگ تر و غني تر می کرد.
توجه به جنبه هاي عاطفي و برانگیزاننده مذهب، 
اهمیت  از  آموزش  و  بخشي  آگاهي  کنار  در 
زیادي برخوردار است. تشیع، به عنوان مذهبي 
نماینده  تاریخ،  طول  در  آفرین  حرکت  و  پویا 
اسالم انقالبي و ظلم ستیز بوده و هست. در این 
مذهب، مبارزه با کژی ها و انحرافات وظیفه آحاد 
مردم است و دفاع از عدالت و حقیقت، جایگاهي 

عظیم دارد.
از کارکردهاي مهم تعزیه، مي توان به انگیزش 
در  که  گونه ای  به  کرد  اشــاره  آن  قدرتمند 
مخاطبان خویش براي قیام علیه ظلم و دفاع 
از عدل، شور و شوقي بي مانند ایجاد مي کند. 
به  تعزیه  دیدن  از  که  هیجاني  به  »گوبینو« 
تعزیه خوانان و بینندگان تعزیه دست مي داده، 
اشاره مي کند و مي نویسد: آدمي با دیدن این 
وقایع »اگر خون سرد بماند، دیگر انسان نیست، 
چون در قبال سنگ دلي و ستم بي احساس است 
و نیز مسلمان نیست، چون اهل بیت پیامبر 
)علیهم السالم( را پاس نداشته است« )گوبینو، 

.)1369
یکي از تعزیه پژوهان به نام »فول کین یوني« نیز 

هدف از تعزیه خواني را »برانگیختن یک واکنش 
درون پاال« مانند »خنده، گریه، خشم، جنب و 
جوش و هیجان« در مردم مي داند )بلوکباشي، 

.)1383
ه( تحکیم و همبستگي وحدت ملي

در برپایي تعزیه، همه نیروها و امکانات و اهداف 
براي هدفي مقدس گرد مي آیند و مي کوشند 
با همکاري یکدیگر، کیفیت دست یابي به هدف 
را بهبود بخشند .در تعزیه، هیچ فاصله اي بین 
نقش آفرینان و مخاطبان نیست؛ همه از یک 
سلک و گروه هستند؛ حتي «شمرخوان» نیز 
در عین اجراي نقش خود بر مصائب اهل بیت 

)علیهم السالم( مي گرید. 
تعزیه، رسانه اي است که مشارکت همگان را 
مي طلبد؛ عامي و روشنفکر، مرد و زن، پیر و 
جوان، کودک و بزرگسال، دارا و ندار. همه و همه 
باشکوه  حماسه اي  بزرگداشت  جهت؛  یک  در 
به نام عاشورا و تجلیل از قهرمانان این حماسه 
جاودان یعني امام حسین )علیه السالم( و یاران 

با وفایش.
حفظ وحدت اجتماعي و تحکیم آن، همواره 
مورد تأکید رهبران و پیشوایان مسلمان بوده 
نقش  به  نسبت  نباید  روي،  این  از  و  است 

وحدت آفرین رسانه تعزیه غفلت کرد.
و( تسکین آالم

و  بخشي  آرامش  تعزیه،  کارکردهاي  دیگر  از 
تسکین آالم است .توده هاي معتقد با مشاهده 
آالم و مصائب اهل بیت اطهار )علیهم السالم( و 
گریستن بر مظلومیت ایشان، دردها و رنج هاي 
زندگِي خویش را ناچیز مي شمارند و به قدرتي 
مي یابند.  دست  سختي ها  تحمل  در  شگفت 
الگو گرفتن از صبر و شکیبایي حضرت زینب 
)سالم اهلل علیها( و امام سجاد )علیه السالم( و 
دیگر قهرمانان کربال، خصلت پسندیده حلم و 
بردباري را در افراد جامعه گسترش مي دهد و 
آمادگي رویارویي با امواج بال و آزمایش را در 
آن ها ایجاد مي کند. این مهم، بي تردید یکي از 
علل ایستادگي و مقاومت مردمي شیعیان در 
مقابل زیاده خواهي ها و بیدادگري هاي استکبار 
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در قرون مختلف بوده است .مقاومتي که امروز 
آثار و برکات آن را در جاي جاي عالم مي توان 

دید و ستود.
ز( حفظ میراث فرهنگي و قومي

یکي از مهم ترین کارکردهاي تعزیه، حفاظت از 
میراث فرهنگي و قومي است .تعزیه سرایان در 
نقاط مختلف کشور، متناسب با زبان و گویش 
و  مي پردازند  سرودن تعزیه ها  به  مردم  محلي 
بدین ترتیب زبان ها و گویش هاي مختلف را که 
برخاسته از فرهنگ و باور ساکنان گوشه و کنار 
ایران است، پاس مي دارند و به نسل هاي بعد 
منتقل مي کنند. امروز نسخه هاي متعددي به 
زبان ها و گویش هاي ترکي، گیلکي، مازندراني و 
عربي وجود دارد، که به عنوان میراث ارزشمندي 

از گذشتگان در دسترس ما است.
نتیجه گیری

از آنجا که تعزیه یک نمایش آئینی- سنتی و 
دهه های  و  ایام  در  می توان  است،  مناسبتی 
مختص یا عزاداری سید الشهدا )علیه السالم( 
و یارانش، مخاطبان خاص خود را در داخل و 
خارج کشور داشته باشد. با توجه به قوه تخیل 
است؛  بسیار کمک کننده  بسیار  رادیو،  در  که 
مخاطب به راحتی می تواند با این مقوله ارتباط 

الزم را برقرار سازد.
یک مجلس تعزیه نیز می تواند از تمامی امکانات 
یک نمایش رادیویی و در بعضی موارد نیز حتی، 
یک برنامه رادیویی بهره ببرد و از آنجایی که 
تعزیه مشخص تر،  در  عوامل  دیگر  و  اشخاص 
کامل تر و ثابت تر از یک نمایش رادیویی ساده 
با  مقایسه  و در  آن  به  بالتبع نسبت  هستند، 
آن نیز از لحاظ موسیقی، افکت، صوت، حتی 
فضاسازی و بازیگران که در حقیقت نقش خوانند 

برتری یابند.
تماشاگر تعزیه که اینجا در پوشش یک شنونده 
ظاهر می شود نیز به تخیل و تصور صحنه ها و 
بازی ها می پردازد، مطمئنا در هر سنینی که باشد 
یک بار در تکایا و مراسمات مختص خود به عنوان 

بیننده این نمایش زنده حضور داشته است.
با توجه به این که ساند افکت و موسیقی یکی 

از مهم ترین عناصر در برنامه رادیویی و نمایش 
رادیویی برای انتقال هر چه بهتر حواس هستند، 
موسیقی تعزیه نیز طوری است که خود فضاساز 
و تکمیل کننده این نمایش آئینی خواهد بود، 
ورود و خروج، تغییر زمان و مکان و ... به راحتی 
با بیان کالم شبیه خوانان چه در نقش اولیا و چه 
در نقش اشقیا منتقل کننده این آشنایی زدایی و 
کاتارسیس در بیننده قدیمی و شنونده جدید 

خواهد بود.
با توجه به قومی، ملی و در سطوح بعدی؛  و 
جهانی و بین المللی بودن این رسانه و در نظر 
گرفتن مخاطبین این رسانه مقدس، این نکته 
و  کنیم  فکر  »جهانی  که:  برد  یاد  از  نباید  را 

منطقه ای عمل کنیم«. 
در نتیجه، تعزیه نیز می تواند در کنار؛ گفتار، 
موسیقی، گزارش، مصاحبه، میزگرد، سخنرانی، 
مداحی،  ادعیه،  تــالوت،  تواشیح،  مسابقه، 
قالب  در  نمایش،  قصه،  روایت،  خوانی،  نوحه 
برنامه سازی دینی یا مناسبتی رادیویی قرار گیرد.
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