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چکیده
نسخه ها و متن های تعزیه ها  ،یکی از گنجینه های عظیم فرهنگی وادبی ایران است که ازجهات گوناگون شایستتگی برسستی
و جستجوی علمی داسد  .یکی از این وجوه بهره گیری تعزیه از عناصرداستان است ،قبت از نن کته ایتن عناصتر دس بتر بته
سسمیت شناخته شود .نگاسندگان دس این مقاله کوشیده اند با برسسی وتحلی عناصر داستان دس اشعاس مضبوط دس مجلس تعزیته
شهادت حضرت عباس (ع) میزان مطابقت ننها سا با عناصر داستان نویسی دس بر بسنجند و هم چنتین عناصتر ادبتی ننهتاس ا
مطالعه نمایند .سوش تحقیق دس این سساله اسنادی و تحلی محتوااست  ،به این صوست که با مراجعه به منتاب ومخختم موجتود
ونیز نسخه های این مجلس به برسسی ویژگی این اشعاسپرداخته است.فرض نوشتاسبر این است که دسایتن مجلتس بستیاسی از
عناصر یک داستان با مالک های شناخته شده با شدت وضعف قاب استخراج است .اما ازحیث نیرومندی عناصر داستان (طرح
و پیرنگ ،شخصیت پردازی ،زمان ومکان) تفاوت هایی دیده می شود که مربوط به ماهیت قصه بودن ننهاست.
.
واژگان کلیدی :طرح و پیرنگ ،زاویهی دید ،صحنه پردازی ،بحران و حوادث ،شخصیت

مقدمه
تعریف تعزیه :دس دایرة المعاسف عالم تشی تعزیه سا دس لغت به معنی سوگواسی ،برپا داشتتن یتاد عزیتزان از دستت
سفته ،تسلیت ،امر به صبر و پرسیدن از خویشاوندان مرده نوسده است.
دس زمینه ی تعزیه ،پیدایش و تکام نن از سوی صاحب نظران دیدگاه های متفاوت وگاه متناقضی بیان شده است.
ازقدیمی ترین کوشش هایی که فرنگیان عالقه مند به ایرانیان دسباسه نمایش ایتران ناتاسی نوشتته انتد کتتا نمتایش
ایرانی به زبان فرانسه توسط الکساندس خودزکو است.اوکه دس اواخر حکومت فتحعلی شتاه واوایت برتختت نشستتن
محمدشاه قاجاس0089میالدی دسایران بته سترمی بترد تعتداد88مجلتس از تعزیته سا جمت نوسی وبتاخود بته فرنتگ
بردشخصیت دیگر ،کنت دو گوبینو فرانسوی بود که او نیز دسنن سوزگاس از ایران دیداس کتردو دسبتاسه تعزیته مطتالبی
نوشت کنت دو گوبینودس کتا «دین ها وفلسفه هادسنسیای مرکزی»برای اولین باسدسباسه مراستم متمهبی وتعزیته بته
طوسدقیق وکام سخن می گوید.اما تنها ایرانشناسی که به طوس مفص دس این خصوص به تحقیق و جستتجوپرداخت
پرفسوس پیتر چلکوفسکی است که از ایرانشاسان بنام نمریکاست.
از بین تمام نااسی که به تعزیه پرداخته اند هیچ کدام ازمنظرتحلی عناصر داستان به متون تعزیه نپرداخته انتد وبیشتتر
بخش نمایشی نن موسد توجه قراس گرفته است.این مقاله دس پی پاسخ دادن به این سوال است که کدام یتک از عناصتر
داستان دس تعزیه با عناصر داستان های معاصر همخوانی داسد؟
نگاهی به متن :خالصه ودرون مایه داستان شهادت حضرت عباس (ع)
اهمیت تعزیه حضرت عباس:تعزیه شهادت عباس ازلحاظ ادبی و نمایشی از بنی ترین و بهترین نسخه ها است.این
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حسن امتیاز ازنن سوست که دسبین تعزیه های اصلی شهادت (وقای کربال) تعزیته شتهادت عبتاس دس طتول تتاسیخ
تعزیه خوانی از تعزیه های دیگتر بیشتترخوانده واجراشتده استت.زیراعباس (ع) باداشتتن صتفات وخصتا لی چتون
جوانمردی ،شجاعت وازهمه مهم تر وفاداسیش به امام  ،سخت موسدعالقه مردم کشتوس متابوده وهستت .دس واقت از
قهرمانان ممهبی ،تاسیخی وملی ما به شماس می نید.
تعزیه شهادت حضرت عباس (ع) سا از نظر کلی می توان به سه بخش تقسیم کرد:
مقدمه متن:
شام مناجات امام  ،حضرت عباس ،علی اکبر وگاهی سایر اه حرم وزبان حال وگفتگوی ننان بایکتدیگر ،مضتمون
زبان حالها وگفتگوها مطابق سسم وشیوة معمول تعزیه گله وشکایت از سوزگتاس وجتوس وستتم اشقیاستت.ننگاه امتام
دستوس می دهد اه بیت به خوا سوند وعباس (ع) پاسداسی وکشیک حترم سا برعهتده گیترد.دس نن لحظتات چنتد
واقعه کوچک سوی می دهد؛از نن جمله بی تابی واظهاستشنگی اه حرم ون خواستن ننان بته ویتژه (سقیته) دختتر
خردسال امام.
بخش دوم وقایع متن:
نمدن شمر از کوفه به کربال ودیداس وگفتگوی او با ابن سعداست وستپس سفتتن وی پشتت خیمته حضترت عبتاس
واعالم واظهاس خویشی خود با او تا شاید بتواند حضرت سا از یاسی وپشتیبانی امام باز داسد .ولی وعده های او بترای
فریفتن حضرت عباس مؤار واق نمی شود وباز می گردد.دس واق حضرت عباس اینجتا مظهتر وفتاداسی نستبت بته
حقیقتی است که به نن ایمان داسد.
زمینه وقوع داستان شب است  ،واین تعزیه نامه خصوصا از جهت توصیف وخلق نتمسفر ونقاشی شتب ظلمتانی دس
ابتدای متن جالب است .براین زمینه داستان سه مرحله خود (پیش واقعه  ،واقعه  ،نتیجه) سا می گماسند؛پیش واقعته از
گفتاسی یک نفری شمر  ،سپس مکالمه چند نفری سرداسان  ،وحرکت شمر وخواندن حضترت عبتاس بترای گفتگتو
تشکی شده است.واقعه سراسر گفت وگوی دونفری شمر وحضرت عباس است ،ودس نتیجه گفتاس یکنفتری کوتتاهی
است از حضرت عباس.
دس قسمت اعظم نمایشنامه که گفت وگو دونفری است ،اشعاس طوسی است که یک سیر منطقتی از شتروع وپیشترفت
تا اوج ونزول دس نن است.
جنبه استثنا ی این تعزیه نامه ننست که حاداه فوق العاده ای دس نن نمی گمسد ودس نتیجه هیچ متاجرای تکتان دهنتده
ای (از قبی کشتاسهایی که دس تعزیه معمول است) سوی صحنه اتفاق نمی افتد ،و اصوال ستراینده یتک واقت گرایتی
داخلی سا دس اارش حفظ کرده است.
وقوع وبروز حوادای که مقت نویس نن ها سا به هم پیوند داده است ،به صوستی است که اندک اندک هیجان خواننده
سا افزایش می دهد و نن سا به اوج می سساندو سرانجام ،با اندوهی بزسگ ،دس میان شیون وزاسی بترادس بته پایتان متی
سسد.
بخش سوم گفتگوهای متن:
گفتگوی امام باعباس واه بیت با یکدیگر وسرانجام سفتن عباس (ع) به جنگ اشقیا وشهادتش.
همه ی حوادث شگفت انگیز و پرتحرک داستان نتیجه وزاییده ی طرح استواس قبلی است که نویستنده توانتا دس نبتاز
فراهم نوسده است.
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مختصات محتوای داستان
-6
بررسی طرح وپیرنگ داستان
طرح داستان ساده است وپیچیدگی خاصی نداسد ضمناً از نن جایی که ویژگی شخصیت ها برجسته تتر از حاداته هتا
می باشد ،این طرح  ،طرحی سوشنگر وپیرنگ نن پیرنگی باز است زیرا داستان براساس نظم طبیعی حوادث پیش متی
سود وبه نقطه ی اوج وگره گشایی می سسد.
گره داستان:
گره دس مجلس شهادت حضرت عباس با ن

نوسدن حضرت عباس برای کودکان امام حسین (ع)  ،افکنده می شود.

کشمکش:
کشمکش دساین داستان سا به سه صوست می توان دید.
کشمکش جسمانی
حضرت عباس (ع) :
دوتیر نمد از فرقۀ مشرکین یکی از یساسو یکی از یمین
بیک تیر ،شدن مشکم برون بیک تیر ،شدن چشمم برون
نباشدکنون ،دست-برتن مرا بزانوکشم ،این زمان-تیر سا
کشمکش ذهنی
زمانی که شمر تصمیم می گیرد تا شبانه به خیمه حضرت عباس برود واو سا بفریبدترس دس وجودش سخنه متی کنتد
بطوسیکه ذهنش نشفته می شود .
اگر از جانب چپ سوکنم ،قاسم شودبیداس
اگر ازساست سونسم یقین ننجابود اکبر
چگونه جان برم بیرون ز دست زادة حیدس؟
ندانم از چه هردم لرزه برجان من است امشب؟
تنم لرزان ز بیم این شبیخون بردن است امشب؟
زمانی مشوست ای شمربا خود کن دس این صحرا
(مجلس امان نامه آوردن شمر برای حضرت عباس)
کشمکش عاطفی
زمانی که امام حسین (ع) می نید تا جسم پاسه پاسه حضرت عباس سا به خیمه ها باز گرداند حضرت عباس از اینکته
نتوانسته است برای کودکان ن بیاوسد خجالت زده است.
حضرت عباس (ع) :
مرابه خیمه مبر تا که حالتی داسم
که من ز سوی سکینه خجالتی داسم
سکینه ن ز من خواست پاسه شدجگرم
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نشد که قطرة نبی برای او ببرم
تعلیق یا هول وال
دس این مجلس وقتی که امام حسین (ع) حضرت عباس سا به فرات می فرستد تا برای کودکانش ن بیتاوسد خواننتده
نمی داند نیا حضرت عباس موفق به انجام این ماموسیت می شود یا نه؟
حضرت عباس (ع) :
ای قوم بدانید به صد نیه وبرهان
هدهد صفت نیم زصبا ،نزدسلیمان
فرمودحسین (ع) :ن براونی که چودسیاست
نخر که همین ن  ،زمهریۀ زهرا (س) است
گرجرعۀ نبی بدهید ،عین صوا است
اطفال حسین (ع) سا ،ز عطش سینه کبا است
شمر:ای قاصد سلطان بریبان ،مطلب ن
کاین ن  ،بود بهر شما گوهر نایا
هان می حسین گر که به این ن مزید است
اُمّید ،دس این مرحله بیعت به یزید است
(مجلس شهادت حضرت عباس (ع))
نقطهی اوج یا بزنگاه
باالترین نقطه ی داستان از نظر حاداه سازی نقطه ی اوج است باید اوج دس خواننده عالقه ایجاد کند.دس ایتن مجلتس
شهادت حضرت عباس و از اسب افتادن او ونرساندن مشک ن به خیمه ها اوج این داستان است.
زاویه ی دید
زاویه ی دید به شیوه ی نق وبیان داستان گفته می شود.
دسنق داستان های تعزیه ،مقت نویس ،داستان سا از زبان سوم شخص (زاویه دید بیرونی) نق کرده استت و داستتان
به صوستی طبیعی ونسان برای خواننده جلوه گر گردیده است.
نویسنده دس معرّفی اشخاص داستان خویش به جای معرّفی مستقیم شخصّتیت ،از سوش بیتر مستتقیم استتفاده کترده
است.بدین صوست که اشخاص داستان گاه از زبان خود وگاه به سوش گفت وگو – که سوشتی بیرمستتقیم استت –
خصوصیات دسونی وبیرونی خود سا نشکاس می کنند واین کاس حتی پیش از وسودقهرمتان یتا قهرمانتان بته صتحنه ی
داستان ،به وسیله ی گفت و گوهای اشخاص  ،انجام گرفته است.همانند این صحنه که شمر برای معرفی ختود ابتتدا
به معرفی حضرت عباس می پردازد.
شمر:ای فروزان گهر یثر وبطحا ،عبّاس
شیر دل ،صف شکن عرصه هیجا ،عباس
کوس مردانگیت ،کوفته بربام فلک
وز بمت ،زلزله دس کشوس دلها عباس
شیر صفِ نن قوم وسگ این دسگاه
دان بندةتو ،شمر بُوَم ای عباس
(مجلس:امان نامه نوسد شمر برای حضرت عباس (ع) ص)840
استفاده ازاین شیوه به مقت نویس کمک می کند که دس مواق مناسب به شکلی هنرمندانه جلوه گر شود و مطالب
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خویش سا دس تحلی اشخاص وحوادث ونقد ننها بیان کند.حضوسی که نه تنها برای خواننده بیرطبیعی وعجیب
نیست بلکه باعث می شود خواننده هم دس جریان داستان خود سا هم نوا با مقت نویس بیابد.
دس نق داستان به شیوه ی سوم شخص به دلی ننکه مقت نویس به همه ی حوادث و ماجراها و اشتخاص اشتراف و
نگاهی کام داسد دس پرداخت داستان وجزییات نن دقیق وباسیک بین است وبیان دقیق ماجرا ،جز بدین شیوه مناستب
نیست.
لحن وگفت وگو
دس معرفی اسکان د استان دسباسه ی لحن گفته شد که لحن یک اار تحت تتثایر حتاالت مختلتف سوحتی نویستنده بته
صوست های گوناگون بیان می شود و ننچه که لحن موجود دس اار سا می سساند می تواند زبتان ،معنتی ،موستیقی و...
باشد ونویسنده از همه ی ننها برای ایجاد لحن اار استفاده می کند.هم چنین تنظتیم و ترکیتب کلمتات وجملته هتا ،
انتخا لغات  ،نهنگ وساختمان جمالت  ،تشبیهات ،استعاسه ها ،نمادها ،نشانه ها ،عباست های ادبی وتتاسیخی همته
می توانند دس ایجاد لحن مؤار باشند.با این مقدمه  ،مقوله ی لحن سا دس مجلس شهادت حضترت عبتاس (ع) برسستی
می کنیم.قب از پرداختن به این عنصر دس داستان یادنوس می شویم که مقت نویس دس پرداخت این داستان به مسئله ی
لحن توجه ویژه ای داشته است وبا دس نظر گرفتن تثایر و نفوذ نن دس خواننده ،دس بیان عواطف مختلف انسانی چتون
مهر وکین وخشم و دس مسایلی چون سزم و بزم و اندوه وشادی  ،دس کالم خود زبانی خاص داسد.
لحن شخصیت ها دس مجلس شهادت حضرت عباس (ع) این طوس استنباط می شود.
حضرت عباس (ع) :زمانی که شمر برای حضرت عباس امان نامه می نوسد حضرت عباس لحنی جسوسانه همتراه بتا
تفاخر داسد.
به داس گوش ای لعین به وصف بی مثال من
شنو تو از هزاس ویک ،امیری و جالل من
حجازیان محیّر دو ابروی هالل من
نزاده هیچ مادسی پسر دگر  ،مثال من
ما پنج برادسیم واز یک پشتیم
بردیدة سوزگاس ،پنج انگشتیم
چون طاق شویم  ،هریکی چون علمیم
چون جم شویم ،بر دهن ها مشتیم
(مجلس:امان نامه نوسدن شمر برای حضرت عباس)
شمر:لحنی نرم ومالیم ودسوبین وسیاکاسانه دس تربیب حضرت عباس (ع) برای بیعت بایزید و پشت کتردن بته ستپاه
امام حسین (ع) داسد.
شمر :مکن تندی  ،مکش خنجر ،مران از دس یکی من  ،از بالمانم
حضرت عباس (ع)  :بود مکر وبود حیله ،بود تزویرمی دانم
شمر :بتو خویشم  ،مرا عرضی است گویم با دوصد تشویش
حضرت عباس:مگوخویشم ،بیا پیشم مکن اظهاسِ عرضِ خویش
شمر :که شمرم ،نمدم نگاهت از هر خیر وشر سازم
حضرت عباس:چه مطلب داسی ای ظالم؟که از سوی تو بیزاسم
شمر:بتو عرض سالم از خولی وبن سعد واسزق ،باد
حضرت عباس:چه مطلب باشد ایشان سا ،به عباس ای جفا بنیاد
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شمر:دهندت مملکت ها ،از سی وسوم وفرنگ و چین
حضرت عباس:به چه مطلب؟به چه مقصد؟بگو ای کافر بی دین
شمر:کشی دست از حسین ،سرداس باشی برهمه اعدا
حضرت عباس:زبان بربند زین گفتن ،معاذاهلل معاذاهلل
شمر:بیا دس لشکر ما ،می شوی قاسون زگنج زس
حضرت عباس:نمی اسزد همه عالم ،به یک موی علی اکبر
شمر:بیا دس لشکرما  ،جمله لشکر دس تب و تابند
حضرت عباس:برادسزاده های من همه دس خیمه ،دس خوابند
شمر:حسین دس خوا وشب  ،تاسیک بخرام از حرم بیرون
حضرت عباس:حسین مهمان و لب تشنه؟عجب داسم زبیرحمیِ این گردون
شمر:تو چون از مادسی خویشی بیا بشنو کالم من
لحن حماسی کالم مقت نویس دس همه جای این داستان دیده می شود و نن چنان که دیدیم گفتاسها ،کرداسها ،مبالغته
ها ،تشبیهات ،توصیفات همه وهمه سنگ و بوی حماسی داسند.
استفاده از انواع موسیقی (دسونی وبیرونی) دس ابیات جهت انسجام بخشیدن و استحکام دادن کالم حماستی و کتاسبرد
موسیقی وتوجه به ساختاس قافیه ها جهت تثایر گماسی بیشتر والقای نواهای مشخص به وسیله ی نهنگ های قافیه از
ویژگی های منحصربه فرد میرانجم است.هماهنگی حروف (واج نسایی)  ،تکراس اصوات مشابه ،پیاپی نوسدن اوصتاف
دساز نهنگ ،به بیان او لحنی حماسی وپرهیبت می بخشد.
موسیقی بیرونی«:وزن»
«دسجاهایی که زمینه های سزمی وحماسی اولیاخوانان مطرح است بحر متقاس بیشترین کاسبرد سا داسد واشتعاسی کته
به هنگام پیکاسجویی ومباسزه خوانی نباز تعزیه وهمچنین به هنگتام ستالح پوشتی متی خواندنتد دس اوزانتی بیتراز
متقاس سروده شده اند و گاه دس ساختن اشعاس دیگر نیز که مضمون ننها بتم انگیتز بتود از ایتن وزن استتفاده شتده
0
است».
ببیننتتد متتردم زبتتتتاال وپتتتتتست تن بی سری سر گرفته به دستتتت
زخنجتتر کشد ناله با شوسو شین که ای شیعیان من حسینم حتتتسین
به یتک دست قنداقه ی اصغرش به یتک دستت سأس علی اکبترش
(حضرت عباس (ع) دس تعزیه شهادت حضرت عباس (ع))
موسیقی دسونی:
واج نسایی
«تکراس صامت های مشابه باعث می شود که دس شعر نوعی موسیقی دسونی به وجود نید.واگر مناسب با فضتا وزمینته
ی موضوعی وعاطفی شعر باشد ،بسیاس مؤار می افتد».
از جمله واج هایی که دس القای حزن تاایر بسزایی داسند می توان به مواسد زیر اشاسه کرد.
نه نه این است قربانی دشت کربال من بمیرم دست او سا از بدن کردن جدا
(امام حسین (ع) دستعزیه شهادت حضرت عباس (ع))
که اگر خود«نه» دس مقام قافیه قراس گیرد اوج حزن واندوه سا می سساند:
 .0عنایت اله شهیدی ،پژوهشی دس تعزیه وتعزیه خوانی ،از نباز تاپایان دوسه قاجاس دس تهران.798-790:

تحلیل عناصر داستان در متون تعزیه 7 /

شتتتتاه جوانتتان ای نتتتازنین متتاه ازدوسیتتتتتتتتتتتتت داداز فرقتتتتتتتت نه
دس قافیه مصوت بلند«ن» ونرمش«س» که به دنبال نن می نید شعر سا بمناک و نکنده از نه وحسرت می کند.
چرا سیزدزبادامم به گ برگ ،ن ناس امشب مگرنیلوفری می گرددم باد بهاس امشب
مگر فردا شود زنجیر بر بازوی من بسته که می پیچد مسلس گیسویم زنجیرواس امشب
(حضرت زینب«س»دستعزیه شهادت حضرت عباس (ع))
نسایش های لفظی (دس این مجلس وسایر مجالس تعزیه) بالباً نه به عنوان زینت بلکه به صوست نتوعی ضتروست بته
کاس سفته است و خواننده بدون توجه وبی ننکه منتظر برخوسد با صنعت باشد ،دسطّی کتالم شتاعر بتا نن مواجته متی
ش ود.صنعت کالم میرانجم ،از انظاس مخفی نگه داشته شده است وچنتان مقبتول ومتثنوس استت کته گتویی شتاعر از
نوسدن نن گریزی نداشته و چیز دیگری هم به جای نن نمی توانسته است بیاوسد.از همین سوست که اگر شما سراسر
اشعاس تعزیه سا جستجو کنید ،حتی یک بیت نمی یابید که دس نن صنعت موشح یا تصحیف ومقلو یا التزام وحتمف
وامثال نن که دس واق نوعی«بازی با الفاظ »شمرده می شود ،وجود داشته باشد.
مجازها و استعاسه های میرانجم دس کمال زیبایی و عظمت است و دس عین حال قوّت تناسب و وضوح عالیق وقرینته
ها به خوبی سعایت شده است.
ای نسمان به ماه دو مشرق نظاسه کن از هر نظاسه دیده ز بم پر ستاسه کن
(حضرت عباس دستعزیۀ شهادت حضرت عباس (ع))
«ماه» استعاسه مصرحه از حضرت عباس (ع) قمربنی هاشم« ،ستاسه»استعاسه مصرحه از اشک است.
مجاز به عالقه ی مجاوست:
یعنی ذکر واژه یی که به سبب مجاوست واژه ی دیگری سا به ذهن تداعی کند.
ای صیت تو بر شده زما هی تا ماه سرداس سپاه شاه استتتالم پنتتاه
(شمر دستعزیه شهادت عباس (ع))
«ماهی »مجازاً زمین که به جهت اینکه دس مجاوست زمین به سر می برد و«متاه» مجتازاً نستمان ،کته بته جهتت قتراس
گرفتنش دس نن جایگاه است.
ننچه بیش از هر لحن دیگر همه جای این مجلس دیده می شود ،لحن حماستی کتالم مقتت نتویس استت.از گفتتاس
تاکرداس ،از توصیف ساده تاتشبیه وابراق ومبالغه ،از مجلس بزم تاسوگواسی ومرایه ،همه وهمه سنگ وبتوی حماستی
داسند .
همانگونه که قبالً گفته شد ،گفت وگو یکی از عناصر مهم داستان است.یکی بدان دلی که استفاده از شتیوه ی گفتت
وگو دس معرّفی شخصیت ها ،صحنه هاو ...دس تثایر گماسی داستان نقش مهمی داسد ،دیگر ننکه گفت وگتو وظیفته ی
توصیف شخصیت ها سا برعهده داسد وعالوه برنن دس ایجاد استباط بین اشخاص وپیش بردن وقای داستان وگستترش
طرح داستان اهمیت ویژه ای داسد.
منظوس از گفت وگو شیوه ی مکالمات میان اشخاص داستان است وهمچنین زبان خاص ّ هر شخصیّتی استت کته دس
داستان بدان وسیله سخن می گویدویا کاسکردها و وظایفش توصیف می شود.
دسمسئله ی گفت و گو ننچه که حا ز اهمیت است توجه به ایتن نکتته استت کته گفتاسهتا بایتد منطبتق بروضتعیت
واحواالت وویژگی های شخصیت ها (مانند موق و مقام و سنّ ودانتش و )...باشتد.به دیگتر عبتاست گفتتاس وزبتان
هرشخص باید متناسب با شخصیت او باشد.
گفت وگو دس داستان (یا داستانهای تعزیه) مطابق باصحنه وفضا واشخاص داستان مطرح وپرداختت شتده وبراستاس
منطق دسونی داستان ودس جهت کمال بخشیدن به سیرقصّه به کاس گرفته شده است وهم چنتان کته دس برسستی لحتن
دیدیم ،دسخدمت به تصویر کشیدن لحن های مختلف قصّه تثایر داستان سا برخواننده دوچندان کرده است.
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نکته ی دیگر (دس گفت وگوهای تعزیه) یگانگی احساس مقتت نتویس وقهرمتان قصّته استت.مقت نتویس دس اکثتر
دیالوگ ها چون ناظری بی طرف فقط نق ویا نقد نمی کند  ،بلکه دقیقاً دس قالب قهرمتان فترو متی سود واز زبتان او
حرف می زند و«حس» او سا به خود می گیرد وبا او یگانته متی شتود ونن گتاه بیتان و زبتان او سا بته خواننتده متی
سساند.این شاید مهم ترین دسک هنری مقت نویس دس عنصر دیالوگ باشد.
اکنون به اختصاس برجسته ترین گفت وگوهای مجلس شهادت حضرت عباس (ع) سا برای نمونه ذکر می کنیم:
اولین گفتاسی که دس نباز مجلس شهادت حضرت عباس (ع) نمده است ،واگویه وحدیث نفس حضترت عبتاس بتاخویش است.
شد وقت ننکه  ،تیغ براعدای دین کشم
خم نوسم به ابرو وچین برجبین کشم
یاقاهرالعدو ویا والی الولی
یامظهرالعجایب ویامرتضی علی (ع)
دومین گفت وگوی داستان ،گفت وگوی حضرت عباس با شمراستت.دس ایتن گفتت وگتولحن شتمر پتراز تهدیتدوگستاخی ونمرانه امالحن حضرت عباس (ع) لحنی جسوسانه است.
حضرت عباس (ع) :
هرننکس شناسد ،شناسد مرا هرنن ،ناشناسد ،شناسد مرا
مرا ،نام عباس شیراوژن است سرسرکشان ،دسکمند من است
شمر:
ای قاصد سلطان بریبان ،مطلب ن
کاین ن  ،بود بهر شما -گوهر نایا
هان می حسین گر که به این ن مزیداست
اُمیّد ،دس این مرحله – بیعت به یزید است
حضرت عباس:
الل شو ،ای جفازاده – باش از بهر جنگ نماده
شه الفتی – یاعلی (ع) یا علی (ع)  ،توبحر سخا
یاعلی (ع) یا علی (ع)
از جمله دلکش ترین ومؤارترین گفتاسها دس این مجلس ،وداع نخر امام حسین (ع) با حضرت عباس (ع) است هتمچنین طوالنی ترین گفت وگو دس این مجلس است.
حضرت امام حسین (ع) :
چه سان به خیمه سوکنم؟شکایت از عدوکنم؟
کجاست جستجوکنم ،برادسم ،برادسم
حضرت عباس (ع) :وعدة ن  ،داده ام – سکینه دختر ترا
وه که چه ن می برم!؟برادسم – برادسم
حضرت امام حسین (ع) :
زده که؟ زخم بر سرت – که چاک چاک کرده پیکرت؟
حضرت عباس (ع) :
بخشا تو جرمم نقا
خفتن اد نباشد ،دس نزد سلطان
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کن پاک – خون سا ،از سوی چشمم
حضرت امام حسین (ع) :
برخیز برادس  ،که علمداس -نداسم.من یاس – نداسم
خندان شده اعدا ،که سپهداس – نداسم
حضرت عباس (ع) :
مرابه خیمه مبر – موال – تا که حالتی داسم
که من  ،زسوی سکینه خجالتی داسم
سکینه ن زمن خواست – پاسه شد جگرم
نشد که قطرة نبی ،برای اوببرم
سوم کنون زشرف ،جانب سسول ا...
اقول اشهد ان ال اله اال اهلل
باسدیگر اهمیت این گفتاسها سا به لحاظ یکی شدن مقت نویس با قهرمانان داستان و احساس یگانگی بتی نظیتر او بتا
قهرمان یا قهرمانان داستان سا ،که از جمله ی مهم ترین هنرهای مقت نویس دس این عنصر داستانی است ،یتادنوس متی
شویم .
شخصیت
اهمیت اشخاص وقهرمانان داستان وشخصیت پردازی داستان گاه بدان دلی است که حتوادث واشتخاص داستتان سا
نمی توان از یکدیگر جداکرد.این دوعام دس یکدیگر تنیده می شوند واین تنیدگی بتدین ختاطر استت کته حتوادث
واشخاص از یکدیگر تثایرپمیری داسند.شخصیت ها و طرح داستان نیز استباط وپیوندی محکم داسنتد بتدین صتوست
که انگیزه های اشخاص به حاداه منتهی می شود وحاداه به انگیزه واعمال شخصیت های داستان از طریتق عواطتف،
خواست ها و عادت ها ودلواپسی های شخصی ننها به حوادث پی دسپی منجر می شود وهمین عام از عمده تترین
عوام کشش خواننده به سوی خواندن داستان وایجاد سببت دس او می شود وهم این که وسود اشتخاص بته داستتان
دسجهت تقویت ونیرومند ساختن طرح اصلی داستان می شود.
دس این داستان پنج شخصیت وجود داسد.حضرت عباس (ع) وشمرشخصیت های اصلی می باشتند وشخصتیت امتام
حسین وحضرت سکینه وحکم بن طفی شخصیت های فرعی حکایت محسو می شوند.
شخصیت های داستان دس ک ساده ،اابت ،ایستا هستند ،یعنی شخصیت هایی هستند که دس طول داستتان هتیچ گونته
تغییری دس سفتاس وخلقیات ننان به وجود نمی نید.
شخصیت حضرت عباس (ع) یک شخصیت اسزشی است اما شخصیت شمر وحکم بن طفی (علیه اللعنۀ) شخصتیت
های بیراسزشی هستند.
شخصیت حضرت عباس  ،یک شخصیت قهرمان است وشخصیت شمر یک شخصتیت مختالف وضتد قهرمتان کته
دسمقاب حضرت عباس می ایستد.
شخصیت حضرت عباس ،شخصیت ممهبی وتاسیخی ومعروف وشناخته شده است.
شخصیت حضرت عباس داسای کرامت ومتعالی است .دسنهایت همه شخصیت ها فاقد هرگونه پیچیدگی می باشند.
ننگونه که از داستان برداشت می شود ویژگی وصفات شخصیت ها از قراس زیر است:
شخصیت شمر( :اه خونریزی ،اه خصومت ودشمنی  ،پلید وبد ذات)
شخصیت حضرت عباس (شجاع بودن ،با وفا بودن ،دوسبودن ازخصومت ،مردانگی داشتن ،مطی بودن دس برابر امام)
حکم بن طفی ( :قات حضرت عباس ،پیرو باط )
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مقت نویس ،نقش های اصلی وفرعی هرشخصیت سا مشخص می کندوصفات ومشخصات اوسا بیان می کند وترتیتب
اجرای نقش و وسود به صحنه ،پیوستن به دیگر اشخاص  ،جدا شدن از متن داستان وپایان حضوس قهرمان یا قهرمانان
سا به شیوه ای هنری می پردازد.
ازجمله نکات دیگر این است که میرانجم دس حفظ حدود کرداس وگفتتاس شخصتیت هتا وسعایتت تناستب دس مقتداس
توصیف وشرح صحنه ها به گونه ای دقیق وهنری عم کرده است.بدین صوست که میرانجم شخصیت های داستتان
سا به یکباسه (به صوست مستقیم) معرفی نمی کند بلکه دسونیات اشخاص سا بنا به مقتضیات داستان خود مخفتی نگته
می داسد واندک اندک شخصّیت های ننها سا (به صوست بیرمستقیم) به شیوه های مختلف مشخص می کند.
نکته ی جالب توجه دیگر دس شخصیّت پردازی میر انجم این است که میرانجم ،که خود شاعری نتازک دل وحسّتاس
است ،به قهرمانا ن داستان خویش عشق می وسزد.وبه همین خاطر است که دس شادی ها و سوگ های ننان صمیمی و
خالصانه به سخن دس می نید واحوال دسونی وعواطف انسانی ننان سا بته نیکتوترین شتکلی توصتیف متی کنتد وبته
خواننده منتق می کند.ونتیجه این کاس نن است که خواننده نیز باجریان داستان حرکت می کند وبه پیش می سود و او
نیز دس شادی ها وبم های پهلوانان خود سا شریک می بیند.نویسنده دس داستان پردازی خویش نن چنتان از مردانگتی
واحساس و کوشش قهرمانان اظهاس قوت ونیرو می کند که گویی خود برجای ننتان بتوده استت ،و نن چنتان میتدان
جنگ سا تصویر می کند که گویی خود با دشمن برابر نمده است.
بحران ها وحوادث
مراداز حاداه به دنبال هتم نمتدن وقتای واتفاقتاتی استت کته پیکرقصّته سا متی ستازد ونن سا خوانتدنی وگیترا متی
سازد.هرقصّه دس حقیقت مجموعه ای از حاداه هاست که وقتی به دنبال هتم نهتاده متی شتوند ،قصّته سا متی ستازند
وجدال نیز نقطه ی اوج این حاداه هاست.
بدین ترتیب یک داستان خو از بهم پیوستن حوادای گوناگون پدید می نیتد و دس واقت قستمت اصتلی وحستاس
داستان همین حوادث اند که به داستان جهت می دهند وبه پروسش موضوع کمک می کنند.
مجلس شهادت حضرت عباس (ع) نیز از مجموعه ی حوادث گوناگونی تشکی شده است که نویسنده ننها سا چنتان
نرم ونسام وتدسیجی پیش برده است که هر سویداد ،طبیعی ومنطقی به نظر می سسد.از این حوادث گروهتی حتوادث
اصلی وبرخی حوادث فرعی هستند.حوادث فرعی برکشش داستان می افزاید ودسعین حال پیش بینی فرجتام داستتان
سا دشواستر می کند.
باسی ،مجلس شهادت حضرت عباس (ع) پس از اسا ه ی مقدمه ای که موضوع ومحتوا وفضا وکلیت داستان سا بترای
خواننده ایجاد می کند با دسخواست امام حسین از برادسبا ن نوسدن از فرات برای کودکتان ،نبتاز متی شتود.وبدین
ترتیب اولین ودومین حاداه اصلی دس این داستان که باعث حادث شدن وقای بعدی دس داستان می شود ،به وقوع می
پیوندد.
حضرت عباس (ع) :
شدوقت ننکه ،تیغ براعدای دین کشم
خم نوسم به ابرو-و -چین بر جبین کشم
شمر:عباس ،دلت به سینه – تنگ است
البته تراهوای جنگ است
گرکشته شوی به نامرادی
از بهر من  ،این مقوله –ننگ است

تحلیل عناصر داستان در متون تعزیه 66 /

وقتی فریاد العطش کودکان سا شنید ،مشک ونیزه خود سا برگرفت وبراسب سواسشد وبه سوی فرات سفت.چهتاسهزاس
نفر از سپاه دشمن که برفرات گماسده شده بودند او سا محاصره کردند وهدف تیرقراس دادند.عباس (ع) ننها سا پراکنتده
کرد وهشتاد نفر از ننها سا کشت تا واسد فرات شد این سومین حاداه اصلی داستان است.
وقتی خواست مشتی ن بنوشد یاد تشنگی حسین (ع) و اه بیتت وکودکتانش اوسا از نوشتیدن ن بازداشتت ایتن
چهاسمین حاداه ی اصلی دس این داستان است.
مشک سا از ن پرکرد وبر شانه ساست خود انداخت وساهی خیمه ها شد.لشکر کوفه ساه سا براو بستتند واز هرطترف
او سا محاصره کردند ،عباس باننها پیکاس کرد.پنجمین حاداه ی اصلی داستان است.
حوادث مجلس شهادت حضرت عباس (ع) منحصربه حوادث ذکر شده نیست بلکه حوادث و وقتای مختلفتی دسنن
میان وجود داسد که هرکدام از ننها دس پیشبرد حوادث داستان وتکوین وبه اوج سساندن ماجرا نقشی به سزا داسنتد.این
حوادث ،حوادث فرعی داستان هستند که نسبت به حوادث اصلی ذکر شده اهمیت کمتتری داسنتد وفاصتله ی میتان
حوادث اصلی سا پر می کنند وزمینه سا برای ظهوس حاداه ی بزسگ دیگتری نمتاده متی ستازند.نقش حتوادث فرعتی
(گسترش دهنده) دس داستان موجب پیوند وقای گمشته و نینده می شوند و زمینه سا برای ایجاد صحنه ای تازه فراهم
می نوسند.
از جمله حوادث فرعی دس مجلس شهادت حضرت عباس (ع)  ،امام نامه نوسدن شمر برای حضرت عباس است.
صحنهپردازی (توصیف) ،زمان و مکان
صحنه پردازی ،یکی از ابزاسهای مهم و مؤارّی است که نویسنده دس خلتق داستتان دس اختیتاس داسد.نویستنده اتفاقتات
داستان خود سا دس محیطی می سیزد که هم بیانگر زمان است وهم مکان .دسواق صحنه پتردازی  ،زمینتۀ بتروز وقتای
وحوادث وسفتاسهای شخصیت های داستان است.
دسصحنه پردازی مقت نویس باید به صوستی سویدادها سا مجسّم کند که خواننتده ختود سا شتاهد وقتای و حتوادث
داستان بداند.حتی گاه نشان دادن جزییات حوادث به حدّی داسای اهمیت است که دس صتوست ضتعف نن  ،دس ستیر
وپیشرفت داستان کمبودی نشکاس به چشم می خوسد.
دس این قسمت نمونه هایی برای صحنه پردازی (توصیف) دس هنر داستان پردازی میرانجم ذکر می شود:
 توصیف نسایش نظامی وبه کاسبردن اصطالحات سزمینظر کن پهن دشت کربال بین فوج لشکر سا ستاده منتظر از بهر امرشهریاس امشب
(ابن سعد دس تعزیه شهادت عباس (ع))
 توصیف پوشش جنگی:سواسان سا بگوبرتن پوشند نهنین خفتان نظام نظم سا برپامیان دوست ودشمن کن
(شمر دستعزیه حضرت عباس (ع))
 از جمله شگردهای گفتاسی میرانجم دس این داستان این است که قهرمانان از زبان یکدیگر وصف می شوند واصوالًانواع توصیفات بیشتر دس گفتاسهایی که میان اشخاص داستان می سود ،بیان شده است.این گونه توصتیف باعتث متی
شود که صحنه ها ،اشخاص  ،اعمال ابزاسها واشیاءِ متعلق به اشخاص بهتر تجسم یابد ودس ذهن تداعی شود.
حشمت وشهزادگی واص ونجابت نقش به سیمای اوست موج به عمان
(شمر دستعزیه شهادت حضرت عباس (ع))
شاعر دسمصراع اول چهاس موضوع ؛حشمت ،شهزادگی ،اص و نجابت سا از زبان شمر دس توصتیف حضترت عبتاس
بیان می کند.
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 توصیف میرانجم ،از نسایش وحرکت لشکر ،وتوجه به پوشش جنگی توصتیفی زنتده ،پویتا وپرتحترّک استت وبتهمقتضای کالم  ،سنگ وبوی حماسه داسد:
بگیریتتتتتتتد برکتتتف عمتتتتتود وستتتتتتنان
ایتتتتتا نامتتداسان وجنتتگ نوسان
نما یتتتتتتتتد نسایتتتتتتتش خویتتتتتتتتتتتتشتن
همتتته خود برستتر زسه دس بدن
ستتتپر پشتتت بتردستتتتتت تیتتروکتتتتمان
همتته برکمتر تیتغ برکتف ستنان
همتته تاج هتتای مکلتتت بتتتته ستتتتتر
همته ختتود بتترستتر زدیبای زس
 گاه به زبان کنایه به وصف قهرمانان می پردازند.حضرت زینب دس توصیف حضرت عباس (ع) :مگرنیلوفری می گرددم بادبهاس امشب
چرا سیزد زباد امم به گ برگ ن ناس امشب
(حضرت زینب دستعزیه شهادت حضرت عباس (ع))
 وگاه قهرمانان به زبان کنایه به وصف خویشتن می پردازند.ای نسمان به ماه دومشرق نظاسه کن از هرنظاسه دیده ز بم پرستاسه کن
(حضرت عباس دستعزیه شهادت حضرت عباس (ع)
زمان و مکان:
دس داستان های سنتی عنصر زمان ومکان چندان پایگاه و اسجی نداسد برعکس دس داستان های مدسن عالوه بتر اینکته
زمان ومکان به عنوان عنصر داستان مهم هستند باید دس داستان طوسی طراحی شوند که برای خواننده کتامال ملمتوس
باشد.
دس مجلس شهادت حضرت عباس (ع)  ،که دس زمان یزید سوی می دهد ،ومکان کربالست.واین وجه شتباهتی استت
که بین تعزیه با داستان های مدسن است.
توضیحات
عنوان
امام حسین (ع) از حضرت عباس دسخواست می کند تا از فرات برای کودکان ن بیاوسد ولتی بتا
طرح
سپاه دشمن سوبه سو میشود و مان از این کاس می شوند ودو دست حضرت عباس سا قط می کنند
و سپس او سا به شهادت می سسانند.
نوع پیرنگ باز
پیرنگ
به علت وجود سوابط علت ومعلول میان حوادث پیرنگ کام وقوی.
حاداه اصلی کشته شدن حضرت عباس
حاداه
زاویتتتتته زاویه دید بیرونی
واز زبان سوم شخص بیان شده است وساوی دانای ک است.
دید
شخصیت این داستان  ۵شخصیت داسد .شخصیت اصلی حضرت عباس و بقیته جتز شخصتیت هتای فرعتی
هستند .به دو شیوه مستقیم و بیرمستقیم برای پرداخت شخصیت ها استفاده شده است.
زمان 70هجری
صحنه
مکان کربال
لحن حضرت عباس جسوسانه ی حماسی
لحن
لحن شمر همراه با فریب ومکر وحیله گری
گفتگوی بیرونی
گفتگو
گفت وگوی متقاب  ،دوسویه و دوطرفه
مقایسه ی عناصر داستانی مجلس شهادت حضرت عباس (ع) با عناصر داستان های معاصر
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مقایسه طرح
دس موسد طرح مجلس شهادت حضرت عباس وتفاوت نن با طرح دس داستان مدسن این استت کته دس داستتان متدسن
مقدمه ای که به عنوان براعت استهالل باشد وجود نداسد واگر باشد به عنوان یک عیب و ایراد می باشد ننچته کته دس
ابتدای داستان متناسب با حوادث  ،دس داستان مدسن می نید کلمات یا عباساتی است که خواننده سا بتا فضتای داستتان
ی کت داستتان باشتد ،امتا دس مجلتس
می خواهد نشنا سازد نه فضا سازیی مث داستان سنتی که حتاکی از طترح کلت ِ
شهادت حضرت عباس (ع) مقدمه ای است که به عنوان یکی از زیباترین براعت استهالل ها محسو می شودو بعتد
از خواندن داستان می توان حوادث داستان سا بااین اشاساتی لطیف دس این براعت استهالل تطبیق داد.
مقایسه زاویه دید
داستان های سنتی چون سوایتی می باشند معمو ًال باید از زاویه دید ستوم شتخص اسا ته شتوند.تمام داستتان هتا چته
اسطوسه ای و چه پهلوانی ویا تاسیخی همه قب از میر انجم اتفاق افتاده است و مردم هم کم و بیش با این داستان هتا
نشنایی داسند اما دس داستان امروزی چون داستان زا یده ی تخّی داستان نویس است و داستان نویس می توانتد ختود
سا دس قالب یکی از شخصیت ها بگماسد و حتی خود داستان نویس قهرمتان وشخصتیت اصتلی باشتد بته ایتن دلیت
داستان می تواند از زا ویه ی اول شخص (من) سوایت شود.دس مجلس شهادت حضرت عباس (ع) داستان از زاویه ی
دید سوم شخص سوایت میشود.
مقایسه دیالوگ و گفتگو
می دانیم که موضوع داستانهای تعزیه حماسه ودلیری است .دس حماسه قهرمان و شخصیت های داستان باید دس تقاب
هم قراس گیرند و دس نااس داستانی حماسی قب از نبرد قهرمان ها بوستیله دیتالوگ همتدیگر سا وسانتداز و تحقیتر متی
کردند و هر یک به طریقی قدست خود سا به سخ دیگری می کشند.پس ابتدای نبترد دیتالوگی متی کردنتد ونبردهتای
دیالوگی دس تخریب شخصیت سوانی حریف کامالً مؤار بود و حتی گاهی اوقات با همان دیالوگ ها نتیجه ی داستتان
برای خواننده مشخص می شد مثالً دس دیالوگ حضرت عباس و شمر وقتی حضرت عباس از شمر سوال می کند.
حضرت عباس  :نام خود ،اظهاس کن بمن سیاهی
شمر:ای عباس!
شعاس من
خبا ثم بود عیان  ،ز ظلمت عماس من
بکن تفکّری ،شها ز تیغ نبداسِ من
(مجلس:امان نامه نوسدن شمر برای حضرت عباس)
برای خواننده  ،این نبرد مث یک تصویر نقاشی می ماند وهمه چیز سا انگاس به چشم خود می بیند سته تتا از عناصتر
داستان که جز ذات داستان حماسی می باشد دیالوگ ولحن وفضا است ،یعنی داستان حماسی بدون لحن ودیالوگ و
فضای حماسی شک حماسه نمی گیرد.
نکته ی دی گر ننکه دیالوگ بین قهرمانان سا بالحن خاص حماسی و فضای متناسب با نن حاداه بیان متی کنتد.دیالوگ
های میر عزا دس جهت پیشرفت ساختاس و محتوای داستان های حماسی می باشتد؛یعنی دیتالوگ دس ختدمت اعتتالی
داستان است هرچند دیالوگ دس داستان های مدسن به عنوان یک عنصر می باشد اما توفیقی به اندازه ی داستتان هتای
حماسی نداسد.
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ضمناً حجم دیالوگ دس داستان های حماسی هم از دیگر داستان های سنتی و هتم از داستتان متدسن بتاالتر و بیشتتر
است.تمام تعزیه دیالوگ بین اشخاص و قهرمانان می باشد.
دیالوگ دسداستان های تعزیه مث داستان های مدسن به صوست حدیث نفس  ،نمایشی و تک گویی وجتود داسد و از
این نظر شباهت داسند.
دس ک دیالوگ دس مجلس شهادت حضرت عباس (ع) از داستان مدسن قوی تر و زیباتر است.و از میان عناصر داستان
 ،تنها عنصر دیالوگ  ،برتری نسبی نسبت به داستان مدسن داسد و شاید علت این امر ،موضوع وساختاس حماسته نن سا
ایجا می کند.چون داستان حماسی  ،یعنی تقاب دواندیشه دس قالب چند شخصیت وبرتری یکی بردیگری است.
مقایسه لحن
از ننجایی که لحن طرز برخوسد نویسنده به موضوع وشخصیت های داستان است ایجا می کنتد کته لحتن داستتان
های تعزیه حماسی باشد ،شخصیت ها دس داستان های حماسی چون خلق و خوی پهلوانی داسند لحن ننها دس تقابت
و دیالوگ ها معموالً حماسی است مثال نن جا که حضرت زینب به عنوان مباسز  ،کاس پهلوانی انجام می دهد ،دیالوگ
های وی هم حماسی می باشند.دس مقاب  ،داستان های مدسن دس یک داستان چند شخصیت اصتلی و چنتد شخصتیت
فرعی هست که هر شخصیت متناسب با عم و وظیفه ای که داسد باید همان لحن سا داشته باشد.
حضرت زینب یک لحن زنانه ی حماستی داسد و شتمر لحتن مستتبد حماستی حضترت عبتاس (ع) لحتن فتاخر و
شکوهمند حماسی داسد اما دس داستان های مدسن هر شخصتیت یتک لحتن مخصتوص بته ختود سا داسد و همته ی
شخصیت ها نباید از یک لحن پیروی کنند.
مقایسه فضا و رنگ
فضا سازی دس داستان سنتی عاشوسا از طریق افعال استت امتادس داستتان متدسن امتروزی از طریتق کلمتات ستاده دس
عباسات می باشد.
دس میان عناصر داستان ،فضا و سنگ از جمله ی عناصری استت کته هتم دس داستتان ستنتی و هتم دس داستتان متدسن
وجودش الزم اس ت ،چون داستان بدون فضا و سنگ  ،گیرایی نداسد وتثایر مناسب برخواننده نمتی گتماسد و چنانچته
فضا متناسب با موضوع و مضمون داستان نباشد نمی توان انتظاس شوق و ذوق از خواننتده ی داستتان داشتت.با ایتن
توضیح تثایر و گیرایی فضا و فضا سازی دس داستان مدسن از داستان سنتی بیشتر مشهود است بتا یتک نگتاه کلتی بته
چند سمان مدسن امروزی مث گیله مرد از بزسگ علوی ،بوف کوس از صادق هدایت و سووشون از سیمین دانشوس متی
بینیم که با یک باس خواندن فضای هرکدام از این داستان ها متناسب با موضوع قاب کشف است امتادس داستتان هتای
سنتی تعزیه ابلب یک فضای حماس ی وتکراسی بر ک داستان ها حاکم می باشد و اگر بتوان فضا سازی سا که میرعزا
دس ابتدای داستان نوسده است به عنوان فضا وسنگ به حسا نوسد چیزی نیست که هر خواننده ای به ساحتتی بتوانتد
فضای داستان سا تشخیص دهد ،بلکه بعد از خواندن داستان می توان سد وپای فضتا وسنتگ سا دس مقدمته کته همتان
براعت استهالل است کشف کرد.
براعت استهالل دس واقعه ی عاشوسا به صوست سمزی و تمثیلی بیان شتده استت تنهتا دس میانته ی داستتان بتا افعتال
حماسی  ،فضای داستان بیشتر سنگ حماسی می گیرد.دس داستان مدسن فضای داستان به وسیله ی کلماتی که دس همته
جای داستان ،هم ن باز هم دس میانه و هم دس پایان داستان پراکنده شده است وفضای همه ی داستان سا دس برمی گیترد
و این فضا کامالً متناسب با پیام و موضوع داستان است.
مقایسه زمان ومکان
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مکان دس داستان سنتی بی مکان است ولی دس داستان مدسن کشوس ،شهر یا سوستا هم مشخص می باشد.دس ک می
توان مهم ترین وجه شباهت زمان و مکان دس مجلس شهادت حضرت عباس و داستان های مدسن سا دس مشخص
بودن زمان و مکان دانست.مکان کربال و زمان 70هجری است.
یکی از مسا لی که مربوط به زمان ومکان می باشد  ،محدود و اندک شدن فاصله زمانی و مکانی است همانند نقاشتی
سنتی ایران ک ه همه چیز دس دسون و برون با یک وضوح و فاصله با نگرنده ،ترسیم می شود مثالً :امام حستین (ع) دس
قتلگاه زیر تیغ دشمنان دین است دس همان لحظه به هند سفر می کند وسلطان قیس سا از مرگ می سهاند.
مقایسه شخصیت
یکی از شگردهای نویسنده دس معرّفی شخصیت های داستان ،توصیف صفات و خصایص و دسونیات به صوست بیتر
مستقیم است.بدین معنی که نویسنده دس حوادث مختلف داستان ،به ویژه هنگامی که حوادث فرعی اتفاق می افتد بتا
اعمالی که اشخاص و قهرمانان داستان انجام می دهند وسخنانی که برزبان می نوسند ،ننان سا به ما معرفی متی کنتد.از
این گونه است مع رفی شخصیت شمر وابن سعد دس گفتاس و کرداس تند و پرختاش جویانته ی ننتان و . ...ایتن شتیوه
باعث می شود که سفتاس و گفتاس بعدی که به شخصیت ها محوّل می شود ،دس نظر خواننده طبیعتی جلتوه کنتد ،زیترا
خواننده دیگر ننان سا می شناسد ،به طرز فکرشان نگاهی داسد وهر عملی سا که از چنان کسان ببیند ،طبیعتی و عتادی
بر می شماسد.شخصیت دس داستان های سنتی ایستا می باشد و قهرمان یا خو است یابد و حد وسطی وجود نتداسد،
برعکس دس داستان های مدسن شخصیت متحول و پویا می باشد و می توان سیر تکام و تنزل یتک شخصتیت سا دس
داستان مدسن به وضوح دید.
نتیجه گیری
حاص برسسی عناصر داستانی دس مجلس حضرت عباس (ع)
طرح داستان ساده وباوسکردنی وپیچیدگی خاصی نداسد.پیرنگ نن پیرنگی باز است.زیرا داستان براساس نظم طبیعتیحوادث پیش می سود وبه نقطه اوج وسپس به گره گشایی می سسد.حاداه اصلی شهادت حضرت عباس است.
زاویه دید به صوست سوم شخص است.از نظر زاویه دید دسونی و بیرونی بلبه برزاویه دید بیرونی است که دس ایتنداستان مقت نویس تمام حاالت و اعمال شخصیت ها سا از بیرون گزاسش می دهد.همچنین دس داستان های تعزیه بتا
زاویه دید دانای ک مواجه می شویم که دس این نوع زاویه دید ساوی همه چیزدان است.
شخصیت یکی از عناصر مهم و سازنده دس این مجلس است.پردازش شخصیت ها به دو شیوه مستقیم و بیرمستتقیمشک میگیرد که بلبه به شیوه بیرمستقیم است.زمان و مکان مشخص و مربوط بته 70هجتری استت.این نکتته قابت
یادنوسی است که سه تا از عناصر داستان که جزذات داستان های حماسی می باشتد لحتن ودیتالوگ وفضتا دس ایتن
مجلس به خوبی نمایان است.گفتگوها عمدتابیرونی ،متقاب  ،دوسویه هستند و دس معرفتی بیرمستتقیم شخصتیت هتا
ودادن اطالعات به مخاطب موارند.
باتوجه به ننچه نمد ،دساین مجلس همه ی عناصرداستان مدسن سا می توان یافت اما از حیتث عناصتر داستتان (طترح
وپیرنگ ،شخصیت پردازی ،زمان و مکان) از داستان های مدسن و معاصر ضعیف تراست.
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