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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.
در  اســت.  کتابخانه ای   _ توصیفی  صــورت  به  مقاله  ایــن  در  تحقیق  روش 
و  برنامه  رسانه،  رادیــو،  تعزیه،  مفاهیم  به  گــذرا  نگاهی  با  ابتدا  مقاله  این 
برنامه سازی و همچنین تجمیع آن ها برای انتقال به افراد جامعه خواهیم 
انتقال  و  تجسم  نقش  رسانه،  مانند  نیز  تعزیه  که  درمی یابیم  و  پرداخت 
مفاهیم و معانی زیادی از فرهنگ و آئین را همراه با اطالع رسانی و آموزش 
کــه بــا وجــود  مــی تــوانــد بــه عــهــده داشــتــه بــاشــد. ســـؤال اســاســی ایــن اســت 
 _ شیعی  آئین  و  هنر  ایــن  جایگاه  عاشورایی،  تعزیه  متفاوت  ظرفیت های 
در  مــواردی  و  نکات  با حفظ چه  و  کجاست؟  رادیــو  برنامه سازی  در  ایرانی 
راستای تأثیرگذاری و جذب مخاطب برای این هنر، می توان از آن استفاده 
دانش  گاهی،  آ داشتن  لزوم  که  می شود  مشخص  پژوهش  نتیجه  در  کرد؟ 
برای فعاالن رسانه و مشخصا  و مذهب،  آئین  و  و سواد شناخت مخاطب 

کرد. کمک شایان توجهی خواهد  تهیه کنندگان رادیو، 
گان کلیدی واژ

تعزیه1، رادیو2، رسانه3، برنامه4، برنامه سازی5.

1  T’aziyeh

2  Radio

3  Media

4  Program

5  Programming
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مقدمه
کــه بــه  تعزیــه یــا شــبیه خوانی؛ قالبــی اســت 
گونه هــای نمایــش ایرانی، در  عنــوان یکــی از 
کنش هایی همراه با  شکل تکامل یافته اش از 
کالم منظــوم یا غیــر منظوم به صورت نمایش 
کمــک بازنمایــی رخدادهایــی بــا مرکزیت  بــه 
شــهادت امــام حســین )علیه الســالم( و اهل  
کربــال همراه اســت، بنابراین؛  بیت ایشــان در 
ســیر رخدادهای آن از پیــش برای مخاطبان 
گونه، مخاطب خود در  مشــخص بوده و این 
کنش پی رفتی و نمایشی شریک است و  این 

با آن ارتباط برقرار می کند.
نمایــش  )شــبیه خوانی(  تعزیــه،  آئینــی  هنــر 
کــه در آن تمــام دیالوگ هــا  منظومــی اســت 
و مونولوگ هــا بــه زبــان شــعر بیــان شــده و بــا 
خــاص  دســتگاهی  و  آوازی  موســیقی های 
خــود همراه اســت. الزم به ذکر اســت عبارت 
که به  »تعزیــه عاشــورایی« نیــز؛ عنوانی اســت 
دلیــل ضــرورت پرداختن به بخــش ویژه این 
پژوهش، از دل انواع تعزیه های موجود یعنی: 
»اســتان ها و قصه هــای تاریخــی و مذهبــی، 
و  آداب  و  اعتقــادات  اســاطیر،  و  افســانه ها 
رســوم، تعزیه هــای غم انگیز، شــبیه مضحک 
و شــادی آور، تعزیه های حماســی و عاشــقانه 
و اخالقی، تعزیه های اصلی، تعزیه های فرعی 
گوشــه ها« )فتحعلی بیگی، 1396( انتخاب  یا 

شده است.
در رادیو دو مقوله مرتبط به هم و تا اندازه ای 
مشــابه هم وجود دارد: یکی قالب یا ســاختار 
برنامه ســازی  فرم هــای  دیگــری  و  برنامه هــا 
برنامه ســازی  قالب هــای  مهم تریــن  اســت. 
مســتند،  گفتگــو،  گفتــار،  شــامل:  رادیویــی 
کــه  مجلــه و نمایــش اســت. در قالــب برنامــه 
مشــخصه  ســه  اســت،  برنامــه  ارائــه  نحــوه 
اهمیت دارد: چه ترکیبی از فرم ها در برنامه ها 
کار رفته اســت؟ مدت زمــان برنامه چقدر  بــه 
برنامــه  پخــش  و  ضبــط  کیفیــت  و  اســت؟ 
برنامــه( چگونــه  بــودن  زنــده  و  تولیــدی  )یــا 
اســت؟ در داخــل برنامه هــا از انــواع فرم های 

که بعضی  برنامه سازی نیز استفاده می شود، 
ح  از انــواع فرم هــای برنامه ســازی به این شــر
گزارش، تلفن  گفتار )متن(، موسیقی،  اســت: 
کارشناســی، مســابقه، مصاحبــه،  شــنونده، 
صــدای توده، قطعه نمایشــی، روایت، قصه، 
ســخنرانی، اذان، مداحی، درس، سخنرانی، 

دعا، تالوت، تواشیح و غیره.
همچنیــن بــرای قالب هــای نویــن رادیویــی 
می تــوان از فیچــر و مینی فیچر نام بــرد. البته 
کوتــاه رادیویی؛ یکــی از مفیدترین  پیام های 
شــیوه های آموزشــی در زمینــه مســائل مهــم 
زندگــی  ســطح  بهبــود  یــا  مــردم  اجتماعــی 
آنــان از طریــق تغییر رفتار شــنوندگان اســت. 
که به طور  کوتــاه 20 تا 60 ثانیــه ای  پیام هــای 
و در  برنامه هــای مختلــف  بیــن  متنــاوب در 
فاصله های زمانی پخش می شــود. پیام های 

کوتاه رادیویی قدرت زیادی دارند:
گذری امروز هستند  کوتاه و مناسب مخاطب 
را  زیــادی  اطالعــات  زمــان  کوتاه تریــن  در  و 

منتقل می کنند.
کوتاهــی زمان پخــش، می تــوان به  بــه دلیــل 

کرد. دفعات بسیار پخش 
انعطاف پذیــر  رادیویــی  کوتــاه  هــای  پیــام 
هســتند و بــه صــورت ریتمیــک )شــعرگونه و 
موزون(، نمایشی، ساخته و پخش می شوند.

ارزان و مقرون به صرفه هستند.
کوتــاه  انــواع قالب هــای جدیــد پیام هــای  از 
رادیویــی می تــوان بــه آرم استیشــن، آنونس، 
عمومــی(،  خدمــات  گهــی  )آ پــی اس ای 
ســی اس ای )اطالعیــه خدمــات اجتماعــی(، 
کوالژ اشــاره  پرومــو، جینــگل، دونــات، دمو و 

کرد )اسمعیل نژاد، 1398(.
1. تعزیه

در لغت نامـــه دهخـــدا؛ ذیـــل واژه تعزیـــه آمده 
اســـت؛ تعزیت، ســـوگواری، عـــزاداری. تعزیت 
و برپـــاداری عزای حضرت سیدالشـــهدا )علیه 
الســـالم( در روضه خوانی و شـــبیه ... شبیه به 
که توسط عده ای  هر نمایشـــی اســـت منظوم 
کـــه بعضی مصائب  از اهل فن و با موســـیقی، 
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ســـازند  مصـــور  را  )علیه الســـالم(  بیـــت  اهـــل 
.)1382 )دهخدا، 

بــه  تعزیــه  نمایــش  پیدایــش  دقیــق  تاریــخ 
درســتی معلــوم نیســت، امــا دو نکته مســلم 
کــه تعزیــه محصــول تکامــل  اســت: اول ایــن 
کــه در طــول زمان  تدریجــی و طوالنــی اســت 
گرفتــه اســت و حاصــل خالقیتــی آنــی  شــکل 
و شــکل گیری توســط فــردی معیــن نیســت؛ 
که  که، تقریبا مســلم به نظر می رســد  دوم آن 
نمایــش تعزیــه، نتیجــه تکامل ســایر مراســم 
ســوگواری، مانند روضه خوانی، شبیه سازی، 
فرم هــای  همچنیــن  و  شــمایل گردانی، 

نمایشی، مانند نقالی است.
تعزیــه بــه عنــوان یکــی از نمایش هــای بومــی 
هنــر  بــروز  مصادیــق  از  شــیعی  کشــور های 
اســالمی در هنرهای نمایشــی اسالمی است. 
تشــیع  مذهــب  کــه  اســالمی  کشــورهای  در 
یــا  تعزیــه  نمایــش  دارد،  بیشــتری  پیــروان 
گونــه ای از نمایــش  شــبیه  خوانی بــه عنــوان 
کنــار دیگــر ســبک  های تئاتری بــه فعالیت  در 
نمایش هــای مذهبــی می  پــردازد.  اجــرای  و 
تعزیــه، از ســنت   های آئینــی و رســوم ملــی _ 
کهن و معرف بخشی از هویت  مذهبی نســبتا 
دینــی دیرپــای مردم ایران اســت. بی  شــک، 
این پدیده مانند ســایر پدیده های فرهنگی، 
تحــت تأثیر زمینه  هــا، شــرایط و ظرفیت های 
فرهنگــی و نیازهــا و ضرورت هــای اجتماعــی 
_ تاریخــی پــا بــه عرصــه وجــود نهاده، رشــد و 

کرده است. تطوریافته و دوام و بقا پیدا 
تعزیــه، از ســنت  های آئینــی و رســوم ملــی _ 
کهــن ایــن مــرز و بــوم اســت.  مذهبــی نســبتا 
کــه پیشــینه  های فرهنگی و  تردیدی نیســت 
ســرمایه ها و درون مایه هــای اصیــل فرهنــگ 
غالــب، به ویــژه عناصــر و آمیزه هــای مذهبی 
آن، همــراه تجربیــات رنگارنــگ ایــن ملت در 
فراینــد پرگســتره حیــات تاریخــی _ اجتماعــی 
خویــش، بســتر مناســبی بــرای شــکل گیری، 
آئیــن  ایــن  اشــکال  مســتمر  تغییــرات  و  بقــا 
دیرپا فراهم ســاخته اســت. از منظر ســاختی 

کارکــردی، تکون هر الگــوی فرهنگی و نظام   _
آئینــی بیــش از هــر چیز به وجــود ظرفیت ها و 
زیرســاخت  های مســتعد یک نظام اجتماعی 
خــرده  و  نظــام  آن  نیازهــای  و  اقتضائــات  و 
پاســخ  دهی  مقــام  در  آن  درونــی   نظام هــای 
مقاطــع  در  ح  مطــر تمنیــات  و  توقعــات  بــه 
مختلف، مســتند است و بقای آن نیز بیش از 
هر چیز، مرهون ایفای نقش در جهت تأمین 

ضرورت  های ایجابی آن است.
۲. رادیو

درام نویس معــروف آلمانی »برتولت برشــت« 
»رادیــو«  بــه  نازی هــا  دســت  از  فــرار  هنــگام 

گفت: چنین 
کــه بــه هنــگام فــرار، تو را  کوچکــی  ای جعبــه 
وجــودت  مبــادا  تــا  می فشــارم،  ســینه ام  بــه 
کم تریــن آســیبی ببینــد؛ من تــو راه بــه همراه 
کشــتی بــه قطار  کشــتی و از  خــود از خانــه بــه 
تــو  از طریــق  بتواننــد  تــا دشــمنانم  می بــرم، 
کنار  در هــر موقعیتــی مــرا بیشــتر بیازارنــد. در 
تخت خوابــم، در اوقــات دردمندی هایــم و تا 
آخرین لحظات شب و از اولین لحظه بیداری 
صبح مدام برایم از پیروزی هایشــان بگویند و 
بدبختی هایــم را بــه رخم بکشــند؛ امــا به من 
گهــان خاموش نشــوی )مک  کــه نا قــول بده 

لوهان، 1377(.
بــه  توجــه  بــا  دنیــا  کشــورهای  از  برخــی  در 
مخاطب شناســی، شــرایط زیســتی _ اقلیمــی 
کارکردهای متفاوتی  و مردم شناســانه، رادیــو 
کارکردهای این رســانه؛ اطالع  دارد. برخــی از 
گاهی بخشــی و برخــی نیز،  رســانی همراه بــا آ
کارکردهــای  از  اســت.  ســرگرمی  و  آمــوزش 
فرهنگــی،  فضــای  بــه  باتوجــه  موجــود 
از  یکــی  می شــود؛  گونــی  گونا اســتفاده های 
که در فرهنگ ایرانی _  عناصر و عوامل جدی 
اســالمی نقش مهمی دارد، تعزیه و پرداختن 

به آن است. 
رادیــو یک وســیله مهم ارتباط جمعی اســت 
که با توجه به شــرایط جغرافیایی و اجتماعی 
وســایل  میــان  در  خاصــی  ارزش  کشــورها، 
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امــواج  قــدرت نمایــی  ارتبــاط جمعــی دارد. 
رادیو، در مقابل امواج تلویزیون و راهپیمایی 
رادیویــی  پیام هــای  لــذا  اســت،  مطبوعــات 
یکــی از پرگیرنده ترین پیام هــای ارزان قیمت 

وسایل ارتباط جمعی است.
کــه رادیــو بــه خــودی خــود،  بــه عــالوه ایــن 
کــه در عناصر ســازنده یک  گی هایــی دارد  ویژ

برنامه نهفته است.
یــک برنامــه رادیویــی، از ترکیــب ســه عنصــر: 
کالم، موســیقی و افکت پدید می آید و نیروی 
بیانــی و ارتباطــی خاصــی را تشــکیل می دهد 
رادیــو  اســت.  متمایــز  رســانه ها  دیگــر  از  کــه 
از لحــاظ ســرعت و وســعت انتشــار و انتقــال 
پیام، برترین وسیله ارتباط جمعی محسوب 

می شود.
3. رسانه

رســانه در لغــت بــه معنای واســطه ای اســت 
بــرای انتقــال پیــام و در اصطــالح بــه ابــزاری 
کــه پیامــی را از یــک منبــع  اطــالق می شــود 
)فرستنده( به یک مقصد )گیرنده( می رساند. 
که  بنابراین هر رســانه دارای، عناصری است 
کیفیت انتقــال پیام و ارتبــاط با مخاطب  بــه 

کمک می کنند.
کارکردهــای ارتباطی  بــا توجــه به ایــن نکتــه، 
هر رســانه نیز از دیگر رسانه ها متفاوت است. 
که وجود  امــا این نکته را نمی توان منکر شــد 
که در تحلیل وضعیت  کارکردها اســت  همین 

آن ها نقش مهمی دارد.
نیازهــای  پاســخگوی  واقــع  در  رســانه ها 
مخاطبیــن بوده انــد، امــا یــک برنامه ســاز بــه 
که در فکر  این مهم دست نمی یابد، مگر این 

غنای هر چه بیشتر برنامه های خود باشد.
رسانه ها به عنوان یکی از نهاد های اجتماعی 
کارکــرد انتقــال میــراث فرهنگــی و اجتماعی و 

ارزش های جوامع را بر عهده دارند.
فراهم کننــده  عنــوان  بــه  رســانه ها 
مخاطبــان،  بــرای  تجربــه  چارچوب هــای 
تفســیر  بــرای  فرهنگــی ای  کلــی  نگرش هــای 
جوامــع  در  جامعــه  افــراد  توســط  اطالعــات 

امروزی ایجاد می کنند. رســانه ها شیوه هایی 
کرده،  کــه افــراد زندگــی اجتماعی را تفســیر  را 
را  می دهنــد  نشــان  کنــش  وا آن  بــه  نســبت 
کمــك نظــم دادن بــه تجربــه مــا از زندگــی  بــا 

اجتماعی، قالب ریزی می کنند. 
کــه رســانه های جمعی  کــرد  نمی تــوان انــکار 
گونی از اطالعــات و محتوا )به ویژه  گونا انــواع 

هنجارها و ارزش ها( را انتقال می دهند.
4. برنامه

یــک برنامــه رادیویــی، از ترکیب چهــار عنصر: 
کالم، موسیقی و افکت و سکوت پدید می آید 
و نیــروی بیانــی و ارتباطــی خاصی را تشــکیل 
که از دیگر رســانه ها متمایز اســت.  می دهــد، 
و  انتشــار  وســعت  و  ســرعت  لحــاظ  از  رادیــو 
انتقــال پیــام، برترین وســیله ارتبــاط جمعی 

محسوب می شود.
وقتــی شــنونده یــک برنامــه بــه موضوعــی در 
حــس  یــک  از  )چــون  می کنــد  توجــه  رادیــو 
اســتفاده می کند( نیاز به تمرکــز دارد بنابراین 
کوچک ترین مزاحمت موجب به هم خوردن 
آن و در نتیجــه فهــم و درک ناقــض مطلــب 
کاربــردی رادیــو در برقراری  می شــود. قــدرت 
ارتباط عمیق با مردم، زمانی معلوم می شــود 
کارگران در هنــگام مطالعه  کــه دانشــجویان و 
کارگاه هــا و بعضــی دیگر بــرای ایجاد  کار در  یــا 
یــک دنیــای دیگــر، بــه شــنیدن رادیــو روی 
می آورنــد و قــدرت ذاتی اطالع رســانی لحظه 
گزارش ها  که پخش  به لحظه آن ســبب شده 
یــا اطالعات مــورد نیاز مــردم، موجب تقویت 

آن شود )خجسته، 1396(.
5. برنامه سازی

ح اصول تهیه برنامه رادیویی الزم  قبــل از طر
کلــی، از تهیه کننده  اســت تعریفــی، هــر چنــد 

ارائه شود:
کننده معمــوال، مدیر، ســازمان دهنده  تهیــه 
بــا  کــه  اســت  مــادی ای  عوامــل  مســئول  و 
عوامــل  کارگیــری  بــه  و  آن هــا  از  بهره گیــری 
معنــوی و فرهنگــی و نیروهــای انســانی الزم 
و بــه مــدد تکنیک هــای خــاص رادیویــی بــه 
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خلــق یــک اثر جذاب و شــنیدنی، نایل شــود 
)برخوردار، 1381(.

کارگیری این  در نتیجه شــناخت، رعایت و به 
کار را تضمین می کنــد. در امر  اصــول، توفیــق 
کارگیری وســایل ارتبــاط جمعی عمومی و  به 
رادیو و تلویزیون خصوصا ضروری است قبل 
از هــر اقدامــی، از اصــول و قواعــدی بهره مند 
کــه مکــررا در بوتــه آزمایــش قرارگرفتــه و  شــد 

درستی آن ها ثابت شده است.
یــا  گســتردگی  برنامــه،  نــوع  بــا  متناســب 
محدودیت و شــکل و زمــان برنامه، پاره ای از 
ایــن اصول قابل حذف اســت و امکان اضافه 

کردن اصولی مشابه وجود دارد.
تهیــه  اصــول  اصلی تریــن،  و  عمومی تریــن 
طــور  بــه  می تــوان  را  رادیویــی  برنامه هــای 

خالصه نام برد:
	 هدف برنامه )موضوع و ایده( 
	 تحقیق در زمینه برنامه 
	 بــا   آن  تناســب  و  برنامــه  نــوع  بــه   توجــه 

وسیله )رادیو(
	 ح نامه  طر
	 برآورد مالی و فنی 
	 آمادگی و تمرین 
	 ضبط و اجرا 
	 کنترل )برخوردار، 1381(.  بازشنوی و 

کــه در عصــر گفــت  هــر صــورت می تــوان   در 
چندرســانه ای و ارتباطــات مســتقیم، رادیــو 

گسترده ای دارد. هنوز جایگاه 
که از فرســتنده رادیویی،  کلی آنچه را  به طور 
شــنیده  رادیویــی  گیرنــده  توســط  و  پخــش 
بــه  می گوینــد.  رادیویــی  برنامــه  می شــود، 
عبــارت دیگر برنامه رادیویی عبارت اســت از: 
مجموعــه ای از صداهــای جمــع آوری شــده، 
که به قسمی تهیه و ارائه شوند تا بتوانند فکر 

یا احساس خاصی را به شنونده برسانند.
شــنیده  رادیــو  از  کــه  صدایــی  هــر  بنابرایــن 
که از قبــل تنظیم  می شــود، برنامــه ای اســت 
شده اســت. بر اساس آنچه طراحی، تنظیم، 
برنامه هــای  می گــردد،  عرضــه  و  تدویــن 

رادیویــی را از لحــاظ نحوه عرضــه می توان به 
گروه عمده تقسیم بندی نمود: دو 

	 برنامه های زنده 
	 برنامه های تولیدی 

برنامه هــای رادیویــی از نظــر مــکان و نحــوه 
تولید نیز به دو دسته تقسیم می شوند:

	 تولید در داخل استودیو 
فنــی 	  عوامــل  و  امکانــات  از  اســتفاده  بــا 

کافی انجام می شود. مفصل و با زمان 
معرفــی 	  بــرای  قبلــی،  طراحی هــای  بــا 

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

تهیه کننده انجام می شوند.
	 ج استودیو  تولید در خار

تولیــد در بیــرون اســتودیو بــا اســتفاده از 	 
امکانــات و عوامل معیــن و زمان محدود 

انجام می شود.
بــرای شناســاندن ایده هــای غیرمألوف، 	 

صــورت  ناشــناخته  مســائل  و  فضاهــا 
می پذیرد.

کارهــا تا حــدودی برنامه ریزی می شــوند 	 
و بــا مرکزیــت مجــری، شــکل می پذیرنــد 

)برخوردار، 1381(.
کــه بــا توجه به  امــا یافته هــای ایــن پژوهــش 

نکات ذکر شده به آن می پردازیم:
عاشــورایی،  تعزیــه  ظرفیت هــای  زمینــه  در 
کــه به هر  گفت  ســخن های زیــادی می تــوان 

کرد: یك از آن ها اشاره خواهیم 
الف( آموزش

تعزیه هرچند در ابتدا رســانه ای آموزش محور 
نیســت، امــا نقــش مهمــی در این زمینــه ایفا 
کــه از جنبه هــای مختلــف می تــوان  می کنــد 

بدان پرداخت:
نخست از منظر آموزه های تاریخی و مذهبی؛ 
که تأثیر فراوان مشــاهده و  کس نیســت  هیچ 
عینیــت را در باورمنــدی بــه مســائل تاریخــی 
میــان  حقیقــت  .در  کنــد  انــکار  مذهبــی  و 
دیــدن و شــنیدن، دیــدن و خوانــدن، دیدن 
کــردن و ... فاصلــه بســیاری اســت.  و خیــال 
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کــه تعزیه بــه عنوان رســانه ای  تأثیــر شــگفتی 
تصویــری بــر روح و جــان مخاطبــان خویــش 
کــردن وقایــع تاریخــی و  می گــذارد، ملمــوس 
که  تصویرســازی از آن هــا در بــاور مردم اســت 
موجــب افزایــش یقین و درك مذهبی ایشــان 

می شود
به عقیده »گوســتاو لوبــون«، توده ها فقط به 
کمك تصاویر  توسط تصاویر فکر می کنند و به 
نیــز تحــت تأثیر قــرار می گیرند. فقــط تصاویر، 
ایشــان را می رمانند یا وسوسه می کنند و تنها 
تصاویر، انگیزه رفتار آن ها هستند. به همین 
که تصویر  که نمایش های تئاتری  دلیل است 
را در واضح ترین شــکل آن ارائــه می دهند، بر 
توده ها همیشــه تأثیر می گذارند )بلوکباشــی، 
1383(. تعزیه خوانــان، خــود نیــز بــرای درك 
بیشــتر واقعــه عاشــورا و دیگر وقایــع تاریخی، 
بایــد بــه مطالعــه، تأمــل و پژوهــش بپردازنــد 
گســترش فرهنــگ انسان ســاز  تــا بتواننــد بــه 

کنند. کمکی شایان  عاشورا، 
که  از منظــر آموزه هــای هنــری؛ آشــکار اســت 
بهــره  مختلــف  هنرهــای  از  تعزیه خوانــان 
می برند و در این راســتا مجموعه ای از شــعر و 
موســیقی و نمایش و هنرهای تجســمی را در 
معرض دید مخاطبان خویش قرار می دهند. 
کودکــی فنــون مختلف  شــبیه خوانان بایــد از 
ســوارکاری،  بدیهه گویــی،  خطاطــی،  آواز، 
حفظ اشــعار، حس گیری، فن بیان، استفاده 
از انواع سالح های رزمی مانند شمشیر و نیزه 
گیرنــد و به تدریج از  گــرز و خنجــر و ... را فرا  و 
یــك »طفل خوان« به یك »شــهادت خوان« یا 

»امام خوان« تبدیل شوند.
کارکرد رســانه ای  جایــگاه »آموزشــی تعزیــه« و 
شــد  خواهــد  برجســته تر  زمانــی،  هنــر  ایــن 
کــه وجــود رســانه های آموزشــی را در ســطح 
امــروزی، پیــش رو آوریــم و آن را بــا زمانــی نــه 
که تعزیه رونقی فراوان داشــت و  چنــدان دور 
از رسانه های مدرن آموزشی نیز خبری نبود، 
که در  کنیــم. بــا این مقایســه اســت  مقایســه 
می یابیــم این هنر مقــدس در صحنه آموزش 

کــودکان و نوجوانــان و در پــی آن،  و پــرورش 
عامه مردم نقش قابل توجهی داشته است و 
کــه هیچ گونه برنامه ریزی  این در حالی اســت 
کالن بــرای این امر صــورت نگرفته  در ســطح 
بــود  کــه »تعزیــه« هنــری مردمــی  بــود؛ چــرا 

)باهنر، 1387(.
ب( ارشاد 

که هم ســرایندگان آن  تعزیه رســانه ای اســت 
کنندگان و مخاطبان آن،  و هم بانیــان و اجرا
اشــخاصی باورمنــد و معتقــد بوده و هســتند 
.خلــوص نیت از شــرایط اجــرای تعزیه بوده و 
یکی از رموز تأثیرگذاری بی مانند شبیه خوانی 
نیز همین اســت. شــیعیان برگــزاری مجالس 
می داننــد  اخــروی  اجــر  موجــب  را  تعزیــه 
نوعــی  کــه  را  امــر  ایــن  نیــز  شــبیه خوانان  و 
تعظیــم شــعائر اســت، عبادتــی بــرای خویش 

می شمارند.
که چون از  تعزیــه، هنــری پاك و خالص اســت 
دل بــر می آیــد، بــه راحتی مقبــول دل و ذهن 
مخاطبان خویش می گردد. سرایندگان تعزیه 
کارکرد  کنون می کوشیدند تا از این  از دیرباز تا
مهــم غفلت نکنند و شــبیه خوانی را بســتری 
گســترش ارزش هــای اخالقی در جامعه  برای 
نمایند .آموزه های ارشــادی و اخالقی، وقتی 
در قالــب یــك نمایــش هنرمندانــه بــه تصویــر 
پذیرفتنی تــر  و  دارد  مانــدگار  اثــری  درآیــد، 
ظلم ســتیزی،  چــون  آموزه هایــی  می شــود. 
حق طلبــی، صداقــت، ایثار، شــهادت طلبی، 

وفاداری و ...
و  تعزیــه  مجالــس  کــردن  پــا  بــر  »خوتســکو« 
شــرکت و حضــور در آن هــا را »خشــت هایی« 
کــه شــخص »در ایــن دنیــا می پــزد  می دانــد 
کاخ خویش را بســازد«  تــا در آخــرت بــا آن هــا 

)خوتسکو، 1369(.
آرزوی دســت یابی بــه شــفاعت سیدالشــهدا 
)علیــه الســالم( در قیامــت، مطلبی آشــکار در 

نسخ تعزیه است.
ج( سرگرمی

کــردن اوقــات فراغت در  کارکــرد ســرگرمی و پر 
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این رســانه دینی، قابل تأمل اســت .چنانچه 
در تعریف ســرگرمی، انبســاط خاطر و شــادی 
کارکرد بدانیم،  معنــوی را مقصود اصلی ایــن 
کــه  ایــن رســانه ســنتی بــا بیــان یــك تــراژدی 
تمامــی صحنه هــای آن مملو از حــزن و اندوه 
و تأســف است، نمی تواند ســرگرم کننده تلقی 
گــر مقصــود اصلــی ســرگرمی را بــه  شــود، امــا ا
احســاس لــذت معنوی اعــم از شــادی یا غیر 
کنیــم، بــا توجه به  آن، در ایــام فراغــت تعبیــر 
که جنبه های ســازنده و بالنده هنرهای  این 
که قابلیت مهم یك  نمایشــی سنتی اســالمی 
برنامه سرگرم کننده دینی به شمار می آید، در 
کارکــرد مذکور جایــگاه ویژه  آن مــوج می زنــد، 
خود را در این رسانه پیدا می کند و اجرای آن 
کردن اوقات  می تواند زمینه مناسبی برای پر 

فراغت باشد )باهنر، 1387(.
تعزیــه در جامعــه شــیعی ایران در ســده های 
گــذران  بــرای  وســیله  مناســب ترین  اخیــر، 
که هم از عیوب  اوقات فراغت بوده است چرا 
و نواقــص رســانه های جدیــد مبرا بــوده و هم 
کــردن مــردم )بــه خصــوص  کنــار ســرگرم  در 
جنبه هــای  نوجــوان(  و  جــوان  نســل های 
آموزنده فراوانی داشــته اســت .این امر باعث 
گاه ساعت ها  می شده که مردان و زنان شیعه  
بــرای تماشــای مجالــس تعزیــه، آفتــاب داغ 
تابستان و سرمای سوزنده زمستان را تحمل 
کننــد و مخاطبــان پــر و پا قرص شــبیه خوانی 

باشند.
گســترش رســانه های مدرن و  امروز با رونق و 
کارکرد سرگرم کنندگی  تفریحات جدید، شــاید 
تعزیه چندان به کار نیاید مگر آن که رویکردی 
دیگــر بــه ایــن مســئله داشــته باشــیم. تعزیه 
بــرای مخاطبــان امروزیــن، به عنــوان میراثی 
افتخارآمیــز و آئینی به جای مانده از روزگاران 
کرده و  کهــن جاذبه دارد و قشــرهای تحصیل 
فرهنگ دوست می کوشند تا آن را پاس دارند 

ج نهند. و ار
کارکردهــای دیگری نیز  بــرای تعزیــه می تــوان 
کارکردها بین  که البته برخی از آن  متصور شد 

این رســانه و دیگر رســانه های ســنتی جامعه 
شیعی، مشترك است.

کارکردها اشــاره  در زیــر، بــه چند مــورد از این 
می کنیم:

داشتن  نگه  زنــده  و  دینی  معارف  تبلیغ  د( 
خاطره وقایع مذهبی

در تاریخ پر فراز و نشیب اسالم و ایران، وقایع 
که عامه مردم از  بی شــماری روی داده اســت 
آن  ها بی خبر هستند یا اطالع دقیق و درستی 
که بســیاری از شــیعیان، نه  ندارنــد؛ حال آن 
تنها بــا رویدادهایی همچــون واقعه غم انگیز 
گاه از جزئیات آن  عاشورا آشــنا هستند، بلکه 
گاهــی دارنــد .ایــن همــه از برکت  وقایــع نیــز آ
رســانه هایی مردم پســند چــون تعزیــه و منبر 
است. نقش تعزیه در تبلیغ تشیع و باوراندن 
عقایــد دینــی، قابــل توجــه اســت .در تحلیل 
این نقــش باید فقدان رســانه هایی همچون 
جاذبه هــای  گرفــت.  نظــر  در  را  تلویزیــون 
کوچــه و بازار، نقش  شــبیه خوانی برای مردم 

تبلیغی آن را پررنگ تر و غنی تر می کرد.
توجــه بــه جنبه هــای عاطفــی و برانگیزاننده 
گاهی بخشــی و آمــوزش از  کنــار آ مذهــب، در 
اهمیــت زیــادی برخــوردار اســت. تشــیع، بــه 
عنــوان مذهبــی پویا و حرکت آفریــن در طول 
تاریــخ، نماینــده اســالم انقالبــی و ظلم ســتیز 
بــوده و هســت. در ایــن مذهــب، مبــارزه بــا 
کژی هــا و انحرافــات وظیفه آحاد مردم اســت 
و دفــاع از عدالت و حقیقت، جایگاهی عظیم 

دارد.
بــه  می تــوان  تعزیــه،  مهــم  کارکردهــای  از 
گونه ای  کرد بــه  انگیــزش قدرتمنــد آن اشــاره 
که در مخاطبان خویش برای قیام علیه ظلم 
و دفاع از عدل، شــور و شوقی بی مانند ایجاد 
کــه از دیدن  می کنــد. »گوبینــو« بــه هیجانــی 
تعزیــه  بیننــدگان  و  تعزیه خوانــان  بــه  تعزیــه 
دســت می داده، اشــاره می کند و می نویســد: 
گر خون ســرد  آدمــی بــا دیــدن ایــن وقایــع »ا
بمانــد، دیگــر انســان نیســت، چــون در قبال 
ســنگ دلی و ســتم بی احســاس اســت و نیــز 
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مســلمان نیســت، چــون اهــل بیــت پیامبــر 
اســت«  نداشــته  پــاس  را  الســالم(  )علیهــم 

)گوبینو، 1369(.
کین یونی«  یکی از تعزیه پژوهان به نام »فول 
نیــز هــدف از تعزیه خوانــی را »برانگیختــن یك 
گریــه،  ماننــد »خنــده،  پــاال«  کنــش درون  وا
خشــم، جنــب و جــوش و هیجــان« در مردم 

می داند )بلوکباشی، 1383(.
ه( تحکیم و همبستگی وحدت ملی

در برپایــی تعزیــه، همــه نیروهــا و امکانــات و 
گــرد می آینــد  اهــداف بــرای هدفــی مقــدس 
کیفیــت  بــا همــکاری یکدیگــر،  و می کوشــند 
دســت یابی بــه هــدف را بهبــود بخشــند .در 
تعزیــه، هیــچ فاصلــه ای بیــن نقش آفرینــان و 
گروه  مخاطبــان نیســت؛ همــه از یك ســلك و 
عیــن  در  نیــز  »شــمرخوان«  حتــی  هســتند؛ 
بیــت  اهــل  بــر مصائــب  نقــش خــود  اجــرای 

)علیهم السالم( می گرید. 
که مشــارکت همگان  تعزیه، رســانه ای اســت 
را می طلبد؛ عامی و روشــنفکر، مرد و زن، پیر 
کــودك و بزرگســال، دارا و ندار. همه  و جــوان، 
و همه در یك جهت؛ بزرگداشــت حماســه ای 
باشــکوه به نام عاشــورا و تجلیــل از قهرمانان 
ایــن حماســه جــاودان یعنــی امــام حســین 

)علیه السالم( و یاران با وفایش.
حفظ وحدت اجتماعی و تحکیم آن، همواره 
کیــد رهبــران و پیشــوایان مســلمان  مــورد تأ
بــوده اســت و از ایــن روی، نبایــد نســبت بــه 

کرد. نقش وحدت آفرین رسانه تعزیه غفلت 
و( تسکین آالم

آرامــش بخشــی  کارکردهــای تعزیــه،  از دیگــر 
بــا  و تســکین آالم اســت .توده هــای معتقــد 
اطهــار  بیــت  اهــل  مصائــب  و  آالم  مشــاهده 
مظلومیــت  بــر  گریســتن  و  الســالم(  )علیهــم 
ایشــان، دردهــا و رنج هــای زندگــِی خویــش را 
بــه قدرتــی شــگفت در  و  ناچیــز می شــمارند 
گرفتن  تحمل سختی ها دست می یابند. الگو 
از صبــر و شــکیبایی حضرت زینب )ســالم اهلل 
علیهــا( و امــام ســجاد )علیــه الســالم( و دیگــر 

کربــال، خصلــت پســندیده حلــم و  قهرمانــان 
گســترش می دهد  بردبــاری را در افراد جامعه 
و آمادگی رویارویی با امواج بال و آزمایش را در 
آن ها ایجاد می کند. این مهم، بی تردید یکی 
از علل ایســتادگی و مقاومت مردمی شیعیان 
در مقابــل زیــاده خواهی هــا و بیدادگری های 
اســت.  بــوده  مختلــف  قــرون  در  اســتکبار 
که امروز آثــار و برکات آن را در جای  مقاومتــی 

جای عالم می توان دید و ستود.
ز( حفظ میراث فرهنگی و قومی

تعزیــه،  کارکردهــای  مهم تریــن  از  یکــی 
حفاظــت از میــراث فرهنگــی و قومــی اســت. 
کشــور،  مختلــف  نقــاط  در  تعزیه ســرایان 
گویــش محلــی مــردم به  متناســب بــا زبــان و 
ســرودن تعزیه هــا می پردازنــد و بدیــن ترتیب 
که برخاســته  گویش های مختلف را  زبان ها و 
کنار ایران  گوشــه و  کنان  از فرهنــگ و باور ســا
اســت، پــاس می دارنــد و بــه نســل های بعــد 
منتقل می کنند. امروز نســخه های متعددی 
گیلکــی،  ترکــی،  گویش هــای  و  زبان هــا  بــه 
کــه به عنوان  مازندرانــی و عربــی وجود دارد، 
گذشتگان در دسترس  میراث ارزشــمندی از 

ما است.
نتیجه گیری

که تعزیه یک نمایش آئینی _ ســنتی و  از آنجا 
مناسبتی اســت، می توان در ایام و دهه های 
)علیــه  الشــهدا  ســید  عــزاداری  یــا  مختــص 
الســالم( و یارانــش، مخاطبــان خــاص خــود 
باشــد.  کشــور داشــته  ج  و خــار را در داخــل 
کــه در رادیو، بســیار  بــا توجــه بــه قــوه تخیــل 
کمک کننده است؛ مخاطب به راحتی  بســیار 
می توانــد بــا ایــن مقولــه ارتبــاط الزم را برقــرار 

سازد.
یــک مجلــس تعزیــه نیــز می توانــد از تمامــی 
امکانــات یــک نمایــش رادیویــی و در بعضــی 
مــوارد نیــز حتــی، یــک برنامــه رادیویــی بهره 
که اشــخاص و دیگر عوامل  ببــرد و از آنجایــی 
کامل تر و ثابت تر از یک  در تعزیه مشــخص تر، 
نمایش رادیویی ساده هستند، بالتبع نسبت 
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به آن و در مقایسه با آن نیز از لحاظ موسیقی، 
افکــت، صــوت، حتــی فضاســازی و بازیگــران 
کــه در حقیقــت نقــش خواننــد برتــری یابند.
یــک  اینجــا در پوشــش  کــه  تعزیــه  گر  تماشــا
شــنونده ظاهر می شــود نیز به تخیــل و تصور 
صحنه ها و بازی ها می پردازد، مطمئنا در هر 
که باشد یک بار در تکایا و مراسمات  ســنینی 
مختــص خود به عنــوان بیننده ایــن نمایش 

زنده حضور داشته است.
که ســاند افکت و موســیقی  بــا توجــه به ایــن 
یکــی از مهم تریــن عناصــر در برنامــه رادیویی 
و نمایــش رادیویــی بــرای انتقال هــر چه بهتر 
حــواس هســتند، موســیقی تعزیه نیــز طوری 
که خــود فضاســاز و تکمیل کننــده این  اســت 
نمایــش آئینــی خواهــد بــود، ورود و خــروج، 
تغییــر زمــان و مــکان و ... بــه راحتــی بــا بیان 
کالم شبیه خوانان چه در نقش اولیا و چه در 
نقش اشــقیا منتقل کننده این آشنایی زدایی 
کاتارســیس در بیننــده قدیمــی و شــنونده  و 

جدید خواهد بود.
و با توجه به قومی، ملی و در ســطوح بعدی؛ 
جهانــی و بین المللــی بــودن ایــن رســانه و در 
گرفتــن مخاطبین ایــن رســانه مقدس،  نظــر 
کــه: »جهانی فکر  ایــن نکتــه را نباید از یاد برد 

کنیم«.  کنیم و منطقه ای عمل 
کنـــار؛  در  می توانـــد  نیـــز  تعزیـــه  نتیجـــه،  در 
گـــزارش، مصاحبـــه، میزگرد،  گفتار، موســـیقی، 
ســـخنرانی، مسابقه، تواشـــیح، تالوت، ادعیه، 
قصـــه،  روایـــت،  خوانـــی،  نوحـــه  مداحـــی، 
یـــا  دینـــی  برنامه ســـازی  قالـــب  در  نمایـــش، 

گیـــرد. مناســـبتی رادیویـــی قـــرار 
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