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بررسی جنبههای حماسی در هنر قصهگوی تصویریِ «پردهخوانی»
مجيد

فدائي

عضو هیأت علمی گروه عکاسی دانشکدۀ هنرهای تجسمی دانشگاه هنر اصفهان ،ایران
تاریخ دریافت1397/9/22 :
تاریخ پذیرش1399/3/29 :

چکيده
پردهخوانی نوعی از قصهگویی حماسی با استففاده از پردههتای نقاشتی است کته روی
پردهها صحنههایی از داسفانهای حماسی ،اسطورهای و مذهبی ترستیم میشتوند تلفیتق
سه عنصر کالم ،تصویر و اجرا (بازیگتری باعت شتده است کته ایتن هنتر متؤثرترین و
نمایشیترین شکل قصتهگوییِ حماستی در میتان هنرهتای ستنفی ایتران بتهشتمار آیتد
پردهخوانی ،با وجود برختورداری از اوصتا منحصتربهفرد ،در مقایسته بتا دیگتر هنرهتای
ایرانی ،بهطور دقیق بررسی نشده اس در این مقاله کوشش میشتود بته مبتاحمی ماننتد
چیسفی ریشههای پردهخوانی و چگونگی اجرای آن و نیز بررسی جنبههای حماستی ایتن
هنر قصهگوی تصویری بپردازد نفتای پتهوهش نشتان میدهتد کته ستابقه و ریشتر هنتر
پردهخوانی به پیش از اسالم و مشخصاً دوران ظهور مانی ،پیامبر نقاش ایرانی ،بتازمیگردد
پس از اسالم و بهویهه در روزگار صفویه ،توجهی فتراوان بته پردهختوانی شتد و ایتن هنتر
توسعه یاف زیرا بهعل ِ برخورداری از جنبههای حماسی ،هنری وحدتبخش تلقتی شتد
براساسِ پهوهشها ،وجه حماستی ایتن هنترِ دیرینته از روای هتای شتاهنامر فردوستی و
حماسههای مذهبی (بهعنوانِ مفون و منابع اصلی روای های پردهخوانان اخذ شده است
حماسر موجود در روای به دو رکن دیگر پردهخوانی یعنتی نقاشتی و بتازیگتری وجهتی
حماسی بخشیده است بهگونتهای کته میتتوان پردهختوانی را هنتر حماستیِ قصتهگوی
تصویری نامید
ی تصویری ،نقاشی ،داسفان
کليدواژهها :پردهخوانی ،روای حماسی ،قصهگوی ِ
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مقدمه
ن هنری دیرینه و حماسی ،از همر مؤلفههای یک هنر سنفی و ملی
پردهخوانی بهعنوا ِ
برخوردار اس تلفیق کالم ،تصویر و اجرا موجب شده اس که پردهخوانی مؤثرترین و
نمایشیترین شکل قصهگویی در میان هنرهای سنفی ایران شمرده میشود همچنین
میتوان آن را تنها «هنر قصهگوی تصویری در جهان اسالم» دانس ادبیات حماسی
(کالم و تأثیر آن بر دو رکن دیگر یعنی نقاشی و اجرا (بازیگری باع شده اس که
پردهخوانی از حماسیترین و مقبولترین هنرهای سنفی در میان ایرانیان باشد
دیدگاههای مخفلف و گاه مفضاد دربارۀ سابقه و ریشر پردهخوانی موجب شده اس که
پهوهشگران دیرینگیِ این هنر اصیل و کهن را نادیده بگیرند و آن را هنری مفأخر و مفأثر
از جریان های سیاسی و مذهبی دو سدۀ اخیر بدانند این تصور نادرس منجر به غفل از
ظرفی های فرهنگی و هنری پردهخوانی شده اس پهوهشگران کمشمار خارجی که
دربارۀ هنرهای ایرانی و بهویهه هنرهای نمایشی ایران پهوهش کردهاند ،در آثار خود عموماً
به اشاراتی دربارۀ پردهخوانی بسنده کرده و آن را هنری معاصر و نشأتگرففه از تعزیه
انگاشفهاند ظاهراً این افراد ،بیشتر مجذوب تعزیه شدهاند تا پردهخوانی و به همین عل
پردهخوانی را هنری در ادامر تعزیه دانسفهاند ممالً پیفر چلکوسکی در مقالر «نقاشی
روایفی و خوانش نقاشی در قاجار ایران» 1مینویسد« :نقاشیهای بزرگ بر روی دیوارها یا
بومها که عمدتاً تصویرگر مضامین شهادتطلبی [حماسی] مذهب شیعه اس و از آنها
بهعنوانِ نقاشیهای ساده و عامهپسند و یا قهوهخانهای یاد میشود ،برخال ادعای
پهوهشگران ایرانی و خارجی که آنها را به اواخر دوره صفویه نسب میدهند ،در واقع
در دورۀ قاجاریه تولید شدهاند» ( Chelkowski,1998: 98این جمله تقریب ًا تنها اظهارنظر
مسفقیم و خاص یک پهوهشگر خارجی دربارۀ پردهخوانی و جذابی های آن اس و
چنانکه مشاهده شد ،شکلگیری پردهخوانی در ایران را به دورۀ قاجاریه (1924 -1779
م نسب میدهد
پهوهشگران داخلی نیز اقبالی چندان به بررسی پردهخوانی نشان ندادند در منابع
فارسی ،بهرام بیضایی در کفاب نمایش در ایران اطالعاتی نسبف ًا دقیق از این هنر ارائه
کرد او ضمن گنجاندن پردهخوانی در بخش مربوط به نقالی و توضیح مخفصر در این
زمینه ،این هنر را نمایشی سنفی در ایران میانگارد (بیضایی 60:1388 ،جهانگیر نصری
اشرفی در کفاب نمایش و موسیقی در ایران دق و تأملی بیشتر صر میکند تمرکز
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وی بر سابقه و ویهگی هنر نقاشی روایفی در پردهخوانی اس هنری که یکی از ارکان
مهم پردهخوانی ایران محسوب میشود نامبرده میکوشد تا پردهخوانی ایران را دارای
ریشه های کهن و برخاسفه از یک سن تصویری و روایفیِ دیرینه بداند او تأکید دارد که
موضوعات و جنبههای مذهبی یکی از وجوه و مضامین اصلی این هنر محسوب میشود و
ی قابل انفقال اس (نصری اشرفی512:1382 ،
تداوم یک سن و نیاز اجفماع ِ
بهروز غریب در مقالر «هنر مقدس صورتخوانی» ،توجه خود را به هنر پردهخوانی
مذهبی یا به تعبیر او ،هنر مقدس صورتخوانی معطو میکند او برای این هنر سه
ی داسفان (محفوا  ،نقتاشی دراماتیک (شمایلنگاری دراماتیک و نقتالی
عنصر اساس ِ
(بازیگری برمیشمارد که هرکدام جنبههای محفوایی و عقیدتی دارند و از منابع دینی
الهام میگیرند (غریبپور 56:1378 ،سهیال نجم نیز در بخشی از کفاب هنر نقالی در ایران،
بیشتر بر پردهخوانی مذهبی ایران تمرکز میکند و به مباحمی مانند رد پای پردهخوانی
در تاریخ ،پردهخوان ،پردۀ نقالی و نحوۀ اجرا در پردهخوانی میپردازد (نجم1390 ،
سید جواد سلیمی در کفاب از پردهخوانی به سینما هنر سنفیِ پردهخوانی و هنر مدرن
سینما را مقایسه میکند او معفقد اس که علیرغم تفاوتهای بنیادین مانند ماهی
تکنولوژیک و نیز معاصربودن سینما ،این دو هنر از شباه های چندوجهی برخوردار
اس شباه هایی مانند تکیر هر دو بر تصویر ،صدا ،مخاطب و مکانی ثاب برای عرضه و
شکل انفقال پیام همچنین وی معفقد اس که پردهخوانی و سینما دو شکل هنری
داسفانگو و روای گر اس سلیمی سپس به سابقر هنر پردهخوانی میپردازد بهعل ِ
نداشفن اطالعات کافی ،بیشت ِر دادههای او در این بخش به ریشههای نمایشهای سنفی
دیگر ،بهویهه تعزیه ارتباط مییابد (سلیمی 1390 ،چنانکه مشاهده شد ،مطالب ارائهشده
در منابع مزبور و نیز دیگر پهوهشها –که تعدادشان هم زیاد نیس  -ناظر به وجه
ق پیشروی از این لحاظ تازگی دارد در این مقاله سعی
حماسی پردهخوانی نیس و تحقی ِ
شده به این سوال پاسخ دهیم که چگونه روای های حماسی بر هنر پردهخوانی تاثیر
گذاشفه اس ؟ برای پاسخ به این سؤال از روش تحقیق توصیفی -تحلیلی اسففاده شده و
گردآوری دادهها به شیوۀ کفابخانهای و اسنادی انجام شده اس عالوه بر آن ،اطالعات
تکمیلیِ مورد نیاز با شرک در جلسات و مشاهدۀ مسفقیم و بررسی فیلمهای آرشیوی
پردهخوانی به دس آمد که در تحلیل و پاسخ به مسألر پهوهش از آنها اسففاده شده
اس
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بحث و بررسي
 -1سابقة پردهخواني
 -1-1پيش از اسالم
کهنترین و معفبرترین سندِ موجود دربارۀ هنر پردهخوانی اشارهای اس که در
دس نوشفههای مانوی وجود دارد «سن پردهخوانی در مأل عام که تا ادوار بعد از اسالم
در ایران و آسیای میانه ادامه داش  ،ریشه در هنر مانوی دارد این نکفه صراحف ًا در یکی
از نوشفههای مانوی (مفن  M219آمده اس » (اسماعیلپور 41 :1383 ،مانی در سال 228
میالدی الهامات االهی یاف و در سال  240یا  241میالدی دین جدید خود را علنی
کرد دین او ترکیبی از ادیان زردتشفی ،مسیحی ،مهرپرسفی و بودایی بود مانی دینش را
کاملترین شریع و خود را آخرین پیامبر میدانس وی از هنرهای زیبا ،بهویهه نقاشی و
تصویر برای تروی و گسفرش دین خود سود برد او میپنداش که زبان تصویر بهفرین
ابزار برای گسفرش آیین و تأثیرگذاریِ آن بر اقوام و ملل گوناگون اس تعالیم مانوی که
جنبهای اساطیری و حماسی داش (همان 1383 :از راه پردههای نقاشی و روای آنها
برای مخاطبین گسفرش مییاف
اسناد تاریخی نشان میدهد که کمی پیشتر از مانی و یا شاید همزمان با او ،در شرق
امپراطوری ساسانی یعنی در هندوسفان از تصویر برای نقل حکایات و افسانهها اسففاده
میکردند آن پلووسکی دربارۀ قدیمترین کاربرد تصویر در قصهگویی چنین گزارش
ی تصاویر همراه با نقل حکای شده
میدهد« :یادکردی بسیار قدیمی که از نمایش عموم ِ
اس  ،ظاهر ًا در اثری به نام «مهابها سیا» (تقریب ًا  140ق م توسط پاتانجانی اس در این
کفاب ،او به ارائر نمایش افسانر کریشنا به یاری تصاویر پانفومیم و کالم که بهوسیلر
صاحب حیکایهها یا بازیگران صورت میگرف  ،اشاره میکند میان دانشمندان در این
مورد که آیا این کار شامل نقل هم میشده اس  ،اندکی اخفال اس کوماراسوامی،
دانشمند هندی ،بر آن اس که شامل آن [نقل] هم میشده اس باز هم مراجع اندک
اخیرتر از آن وجود دارد که نمایشدهندگان تصاویر به نام یاماپاتاکا را توصیف میکند
این نمایشگران طومارهایی را به نمایش مینهادند که بر آن مجموعر تصاویری که
نمایانگر داسفانها و افسانهها بود ،ترسیم شده بود» (پلووسکی215 :1364 ،
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با توجه به اطالعاتی که پلووسکی از پردههای تصویری هندوسفان ارائه میدهد ،بین
پردههای پردهخوانی در ایران و هند شباه هایی در ابعاد ،کاربرد و نوع موضوع دیده
میشود در ادامه ،به این موارد میپردازیم
الف :ابعاد پرده
ابعاد پردههای قصهگویی در هندوسفان با پردههای پردهخوانی ایران تقریب ًا مشابه
اس ممالً پردۀ ماتانی پاچدی که نوعی پردۀ مذهبی از سائوراشفرا (منطقهای در اسفان
گجرات هند غربی اس  ،دو اندازۀ ثاب و معین دارد« :یکی پردهای به مساح شش
فوت که برای سقف یک معبد کوچک یا عبادتگاه به کار میرود و یکی دیگر پردۀ
مسفطیلشکل که  3/54یا  4/5فوت پهنا و شش فوت درازا دارد» (همان 125 :این
اندازهها تقریباً نزدیک به ابعاد پردههای پردهخوانی ایران اس در ایران پردهها تقریباً پن
فوت پهنا و ده فوت درازا دارد البفه امکان دارد که اندازۀ پردههای ایرانی ،مفناسب با
موضوع حماسه ،کوچکتر و حفا بزرگتر باشد همچنین باید یادآور شد که هر دو نوع
پرده (ایران و هند برخال سایر پردهها در نقاط دیگر جهان ،ازجمله سایر پردههای
سنفی در خودِ هندوسفان ،افقی اس
ب :کاربرد و موضوع
پردههای قصهگویی در هندوسفان عموماً برای بیان قصهها ،حماسهها ،حکایات مذهبی
و افسانهها به کار میرف این کاربرد بهویهه دربارۀ پردههای بودایی و هندو صدق میکند
در ایران نیز  -همانطور که پیشتر گففه شد -مانی برای بیان تعالیم دینی خود از
پردهخوانی اسففاده میکرد همچنین وجود سن کهن نقالی و قصهگویی در ایران که
براساسِ اسناد و مدارک معفبر ،دس کم به روزگار هخامنشیان بازمیگردد (بویس و فارمر،
 50 :1368و بهرهگیری از نقاشی برای بیان وقایع و مخصوص ًا حماسهها ،تعالیم دینی و
پیروزیهای پادشاهان ایرانی در نبردهاشان بیانگر اشفراک کاربرد و نوع مضامین در هر
دو جغرافیای پردهخوانی اس
ی پردهخوانی را در دوران ساسانی نشان میدهد،
سندی دیگر که وجود هنر حماس ِ
سنگنگارۀ شکار خسروپرویز در طاقبسفان کرمانشاه اس
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تصویر  :1نقش برجسفر «شکار خسروپرویز» طاقبسفان ،کرمانشاه( ،عکس از نگارنده اس

با دق در این سنگنگاره ،شباه های زیادی در شیوۀ ترکیببندی موضوع و نوع
روای گریِ تصویریِ آن با پردههای پردهخوانی مییابیم همچنین بعضی از نشانههای
موجود بر این سنگنگاره نشاندهندۀ الگوبرداریِ آن از پردههای نقاشی در پردهخوانی
اس یکی از مهمترین و قابل دفاعترین نشانهها ،وجود طنابهای حجاریشده در اطرا
این سنگنگاره اس
ال
اگر به قاب تصویر و حاشیر شکارگاه دق شود ،میبینیم که طنابهایی به شکل کام ً
ناتورالیسفی بر روی سنگ حجاری شده و هنرمند چه دقفی در ارائر این قسم ها از خود
نشان داده و با چه ظراففی این کار را انجام داده اس گویا پردههایی به این شکل در
اندازۀ بزرگ وجود داشفه که روایات و اتفاقات دربار را روی آن نقاشی میکردهاند و برای
برپاکردن و محکمنگهداشفن آن از طناب اسففاده میکردند که بهشکل زیگزاگی از سوراخ
حاشیر پارچه رد میشده و به دیوار یا به چهارچوبی که آن را صا نگه دارد ،نصب
میشده اس (چاواری56 :1389 ،
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تصویر  :2قسمفی از نقش برجسفر «شکار خسروپرویز» ،طاقبسفان ،کرمانشاه( ،عکس از نگارنده اس

این سند و نقاشیهای دیواریِ باقیمانده از دیگر بناهای ساسانی مانند نقاشیهای
ایوان کرخه ،حاجیآباد ،حصار ،تصاویر طرحگونر تخ جمشید ،بقایای دیوارنگارههای
شوش و دورا اروپوس در سوریه (پاکباز 28 :1383 ،و نقاشیهای دیواری پنجکن سمرقند
در تاجیکسفان امروزی که شامل صحنههایی حماسی از داسفانهای کهن و شخصی های
حماسی و باسفانی ایران ازجمله صحنههای حماسی سوگ سیاوش اس  ،همگی
نشاندهندۀ احفمال وجود سن نقاشی بر پردههای بزرگ در دوران ساسانی اس
 -2-1پس از اسالم
بعضی از نگاره های موجود در کفب ادبیِ اسالمی که البفه تعدادشان نیز زیاد نیس ،
نمایشگر نوعی قاب بندی و تقطیع صحنه از یک داسفان و روای اس این صحنهها و
قابها نقاط عطف یا حوادث مهم را نشان میدهد در این تقسیمبندی ،به شیوۀ پردههای
پردهخوانی ،حادثه و واقعر اصلی بهصورت بزرگتر در وسطِ نگاره و حوادث فرعی و مرتبط
با حادثر اصلی در اطرا و حاشیر کاد ِر نگاره تصویرگری شده اس چون این روش
ترکیببندی در همر نگارهها تکرار نشده ،میتوان نفیجه گرف که وجود چنین شیوهای
در بعضی از نگارههای پس از اسالم تح تأثیر نقاشیهای پردهخوانی و شیوۀ روای گری
و تقسیمبندی حوادث داسفان در پردهخوانی رای آن دوران بوده اس
در این باره باید از نگارههای حماسر دینی خاوراننامه یاد کرد این منظومه در وزن
مفقارب (وزن شاهنامر فردوسی سروده شد و موضو ِع آن شرح زندگی علی بن ابیطالب
اس نگارههای خاوراننامه از لحاظ محفوایی و سبک اجرایی ظاهراً مفأثر از پردهخوانی و
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سبک نقاشی آن اس ابنحسام خوسفی این کفاب را در سال 830هجری قمری سرود و
ی مصورِ آن مابین سالهای  854تا  891قمری فراهم آمد
نسخر تزئین ِ
دربارۀ پردهخوانیِ بعد از اسالم تا دورۀ صفویه (حک  1101 -880ق که تشیع در
ایران بهعنوانِ مذهب رسمی اعالم شد ،هیچ گزارش یا سندی وجود ندارد پس از این
ن
تاریخ گزارشهایی دربارۀ پردهخوانی وجود دارد یکی از بهفرین و روشنترینِ اسناد از آ ِ
میلکه ممیره ،سفیر ونیز (ایفالیا اس او که در سال  945ق ( 903ش در تبریز حاضر
بود ،مینویسد« :صوفیان پیکرههایی نظیر پیکرۀ علی تصویر کردهاند و به او تعظیم و
تکریم میکنند در میدان ،شماری از شعبدهبازان ایرانی روی قالی مینشینند آنها
مقواهای دراز را با تصویر پیکرهها در دس دارند و با یک چوبدسفی به هر یک از این
پیکرهها اشاره میکنند و داسفانهایی را دربارۀ هر یک از آنها باز میگویند و هر کس
بهقدر وسع خود پولی به آنها میدهد افراد دیگری نیز هسفند که کفابی در دس دارند
و نبردهای علی و شاهزادگان باسفانی و شاه اسماعیل را برای مردم میخوانند و از
مسفمعان پول میگیرند» (آژند37 :1385 ،
این جمالت در کفاب نمایش در دورۀ صفوی آمده اس مؤلف در ادامه میگوید:
«ظاهراً از این زمان به بعد اس که نقاشی به خدم تبلیغ دربار در مأل عام درمیآید و
شماری از تصویرگران به کشیدن شمایل ائمه و شمایلهای اولیا میپردازند این کار روی
مقوا و تخفه صورت میگیرد و بعدها که در اواخر دورۀ صفوی رنگ و روغن و بوم نقاشی
نیز مفداول میشود ،بر پردههای بوم نقاشی میشود و جریانی به نام پردهخوانی را به بار
میآورد (همان37 :
پیفرو دالواله نیز در سفرنامر خود ،هنگامی که در اصفهان بهسر میبرده ،آورده اس :
«همهروزه یکی از مالیان هنگام ظهر در میدان اصفهان به منبر میرود و برای زن و
مردِ بسیار که ایسفاده و نشسفه گرد منبر حلقه زدهاند ،روضه میخواند [او] گاهگاه به
تناسبِ مطالبی که میگوید ،پردهها و تصاویری به شنوندگان نشان میدهد» (فلسفی،
 8 :1353این گزارشها و شواهد دیگر حاکی از آن اس که سن و هنری مانند
پردهخوانی نمیتواند ناگهانی و بدون زمینر قبلی در دورۀ صفوی ظهور یابد ،بلکه میتوان
گف پیشتر بهصورت پنهانی یا در مناطق خارج از نظارت حکوم وجود داش اما در
روزگار صفوی بهعل ِ سیاس حاکمان در ایجاد وحدت ملی و نیز آزادی تبلیغ دینی و
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بهویهه آزادی و تروی فعالی های مذهب شیعر جعفری (سفاری 21 :1370 ،بهصورت علنی
و در مأل عام آشکار میشود
در این دوران ،پیرو سن هزاران سالر نقاشی دیواری در ایران ،ترسیم تصاویر ائمه و
اولیا بهویهه از حادثر کربال در حسینیهها رواج مییابد شاهان و درباریان صفوی بدین
موضوع دسفور میدهند یا از آن حمای میکنند (آژند 97 :1378 ،از سوی دیگر،
شکلگیری مکانهایی به نام قهوهخانه در این دوره تحولی قابل تأمل را در پردهخوانی
حماسی ایران ایجاد میکند نیاز به وحدت ملی و ایجاد شور حماسی و پهلوانی در بین
ایرانیان برای تأسیس یک حکوم مقفدر در مقابلِ بیگانگان باع شد تا شاه اسماعیل،
مؤسس سلسلر صفوی ،عالقه و توجهی ویهه به شاهنامه و شاهنامهخوانی از خود نشان
دهد «از زمان او شاهنامهخوانی مورد اسفقبال بیشتر جامعر ایرانی قرار گرف بابای
اصفهانی از شاهنامهخوانان معرو زمان او بود نقاالن در شرب خانهها -که بعدها
قهوهخانه نامیده شد و در زمان شاه عباسِ اول اعفبار اجفماعیِ خاص یاف  -داسفانهای
شاهنامه را با آواز برای حاضران میخوانتدند و روح میهنپرسفی و دالوری را در وجود
آنها برمیانگیخفند» (پارسادوس  754 :1381 ،بلوکباشی نیز دربارۀ نقش قهوهخانهها از
دورۀ صفوی به بعد معفقد اس « :کار نقالی و سخنوری و نقاشی در قهوهخانهها چنان
رونق گرف که بسیاری از اسفعدادهای ادبی و هنری را از میان تودۀ مردم به خود جذب
کرد نقاالن از راه داسفانسرایی و شاهنامهخوانی و نقاشان قهوهخانه از طریق بهتصویر
درآوردن نقشهای قهرمانان حماسی و مذهبی و وقایع اسطورهای و تاریخی نقش بزرگ
و مهمی در آشناکردن مردم با میراث فرهنگی و ادبی ایران از دورانهای باسفانی و
اسالمی داشفند» (بلوکباشی11 :1375 ،
ي پردهخواني و هویت ملي
 -2هنر حماس ِ
هنر حماسیِ پردهخوانی جزء مهمترین هنرهای سنفی ایران اس بررسی دقیق
پردهخوانی حماسی نشاندهندۀ حضور پررنگ عناصر سازندۀ هوی ملی ایرانیان در این
هنر اس و میتوان گف که پردهخوانی بر پایر این عناصر هویفی بنا شده اس این
عناصر و عوامل اساسی مفشکل از چهار موردِ سرزمین ،تاریخ ،میراث سیاسی و میراث
فرهنگی معرفی شدهاند ( احمدی382-5 :1388 ،
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 -1-2سرزمين
سرزمین از مفاهیم و موضوعات مهم در روای های پردهخوانی اس پردهخوانان در
پردههای حماسی به حفظ و پاسداری از سرزمین مادری و مرزهای جغرافیایی آن توجه
و حساسیفی ویهه نشان داده ،همواره به حفظ و پاسداری از آن تأکید و توصیه میکنند
البفه روشن اس که بخشی مهم از این حساسی و توجه ،از ادبیات حماسی به
پردهخوانی وارد و بهعنوانِ یک خواسفه و آرزوی اصلی در روای های پردهخوانی ماندگار
شده اس چنین موضوعی در بسیاری از روای های حماسی که پردهخوانان اجرا
ال میتوان به ابیاتی از فردوسی یا منسوب به او
میکنند ،بهخوبی قابل مشاهده اس مم ً
اشاره کرد که ورد زبان عوام یا ساخفه و پرداخفر ذهن نقاالن و پردهخوانان اس این
ابیات در آغاز یا پایان هر مجلس پردهخوانی حماسی بهصورت یک خواسفه و آرزو یا دعا
بر زبان پردهخوان جاری میشد در ادامه ،یکیدو نمونه ذکر میشود:
نگهدار

ایران

و

شیران

منم!

به هر جای پش

دلیران منم!

(فردوسی341/8 :1375 ،

یا:
چو ایران نباشد تن من مباد
بیا تا همه تن به کشفن دهیم
دریغ اس ایران که ویران شود

بدین بوموبر زنده یکتن مباد
مبادا که کشور به دشمن دهیم
کنام پلنگان و شیران شود
(گردآفرید1387 ،

پردهخوان براساسِ روایات حماسیِ خود ،در پیشدرآمد یا گریزهایی که به داسفانهای
فرعی میزند و بهویهه در پایان و نفیجهگیری ،برای حفظ و تداوم سرزمین مادری و
دوربودن دس دشمنان از خاک و سرزمین اجدادی دس به دعا و نیایش بر میدارد
«مفهوم مرز و حفاظ از آن که تعیینکنندۀ چهارچوبهای جغرافیایی سرزمین ایران
بوده اس  ،از دورۀ اساطیری تا دوران معاصر در کانون توجه دول های ایرانی قرار داشفه
اس از اینجاس که هوی ملی ایران با جغرافیا و سرزمین پیوند خورده اس » (احمدی،
382 :1388

 -2-2تاریخ
تاریخ از پایههای هوی ملی ایرانیان بهشمار میرود «تاریخ تجلیگاه حضور انسان
ایرانی اس زیرا در تاریخ اس که انسان ایرانی با همر آنچه دارد ،تجلی مییابد عنصر
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ایرانی همواره با اسفمرار و پایداری در عرصر تاریخ حضور داشفه و گذشفر تاریخی خود را
در تاریخ حال و آیندهاش احیا کرده اس » (بهرامی1 :1381 ،
گذشفر ایران به دو بخش عمدۀ اساطیری و تاریخی تقسیم میشود این دو بخش در
مفون ادبی و تاریخی ایران بهخوبی بازتاب یاففه و بیان شدهاند قسم اساطیری در
بازسازی سیاسی و تداوم سرزمینی و تاریخی کشور نقش اساسی دارد شاهنامه منبع
خ ایران از ابفدای شکلگیری تا
اصلی پردهخوانان حماسی ایران اس این اثر شامل تاری ِ
ل این بازه در دو بخش اساطیری و تاریخی قرار میگیرد حال ،باید
حملر اعراب اس ک ّ
توجه داش که داسفانها و روای های پردهخوانی حماسی که اقفباسی از حماسههای
اساطیری و تاریخیِ شاهنامه هسفند ،لحن و محفوای اساطیری و تاریخی دارند
عالوه بر شاهنامه ،پردهخوانان بعضی از داسفانها را از منابع دیگر بهویهه کفب تاریخی
و روای های شفاهی اقفباس و نقل میکنند عنصر تاریخ در این دسفه از روایات نقش
پُررنگ و اهمی بسیاری دارد از سوی دیگر ،تاریخ نقش اصلی را در پردهخوانی مذهبی
ایفا میکند ممالً حادثر تاریخی صحرای کربال و شهادت امامحسین که حماسر مذهبی
مهمی در فرهنگ شیعیان تلقی میشود ،از موضوعات و روای های عمده در پردهخوانی
مذهبی اس چون مذهب شیعه بخشی مهم از هوی دینی ایرانیان را تشکیل میدهد،
داسفانها و روای های مذهبیِ پردهخوانی نیز بهعنوانِ عنصر تاریخی و دینی در گففمان
هوی ملی ایران مطرح اس
 -3-2ميراث سياسي و نهاد دولت
در اندیشر انسان ایرانی ،سلطن امری االهی و شاهنشاه در ایران مظهر قدرت و ارادۀ
مل بهشمار میرف (مشکور 1 :1345 ،دول که درواقع همان شاه و حاکم اس  ،وظیفر
پاسداری و حفظ سرزمین را بر عهده دارد اوس که امنی و صلح و پیشرف را به
ارمغان میآورد ،درمقابلِ دشمنان کشور را حفظ میکند و با برقراری عدال در میان
مردم باع اسفحکام وحدت اجفماع و پیشرف میشود (االهی1387 ،
توجه به نهاد دول و اندیشر سیاسی در روای های پردهخوانی حماسی و حفا مذهبی
نیز وجود دارد نمونههای این توجه در جلسات پردهخوانی یا طومارهای نقالی شاهنامه
(شریف گلی 1397 ،که مورد اسففادۀ پردهخوانان حماسی اس  ،بهخوبی مشاهده میشود
در واقع ،چون پردهخوانان بهصورت غیرمسفقیم تح تأثیر مضامین شاهنامه بودند ،بر
اهمی وجود حکوم و شاه (بهعنوانِ پاسدار و محافظ حاکمی ایرانی و سرزمین ایران
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تأکید میکردند باید افزود که چون در روای های حماسی و شفاهی ایران ،پهلوانان و
قهرمانان همواره حامی شاه عادل بودهاند ،در روای های پردهخوانان نیز لزوم احفرام به
شاه و حکوم و اطاع از آنها وجود داشفه اس
 -4-2ميراث فرهنگي
میراث فرهنگی و معنوی ایرانیان یکی دیگر از ارکان هوی ملی آنهاس این میراث
دارای ارکان و مؤلفههای زیر اس  :آیین و رسوم ،زبان ملی ،هنرهای سنفی ،ادبیات و
فلسفه و سرانجام ،دین یا میراث معنوی (احمدی 88 :1388 ،موارد باال در پردهخوانی نیز
حضور دارد و شالودۀ اصلی این هنر ملی را تشکیل میدهد
 -1-4-2آداب و رسوم
بعضی از این آداب و رسوم ایرانی از عهد باسفان تا امروز باقی ماندهاند این مؤلفه در
ابعاد مخفلف در پردهخوانی نیز بازتاب یاففه اس و شماری از آداب و رسوم جزء اصلی و
ذاتی کار و اجرای حرفر پردهخوانی محسوب میشوند ،مانند آداب و اخالق عملی در نقالی
و پردهخوانی ،نحوۀ اجرای مجالس از سوی پردهخوان و نیز احفرام او به مخاطبان و احفرام
مخاطبان به وی که در ففوتنامر سلطانی مشهود اس (کاشفی 1350 ،نقاشان پرده نیز
مفأثر از روای ها و طومارهای 2پردهخوانان ،آداب و رسوم حماسی (ملی یا دینی را در
نقاشیهای خویش انعکاس دادند و بهنوعی حامل این آداب و رسوم بودند ممالً نوع لباس
و پوشش شخصی ها و نیز ژس ها و حال های نقاشیهای پرده همگی تح تأثیر آداب
ی روای ها و داسفانهای حماسی اس و معموالً از طریق این
و رسوم سنفی و اخالق ِ
روای ها در دو رکن دیگر پردهخوانی یعنی نقاشی و بازیگری (اجرا تعریف میشود
(اردالن8:1388 ،

 -2-4-2زبان ملي (فارسي)
زبان فارسی بهعنوانِ شاهکلید هوی ملی ایرانیان مطرح اس « :ما ملی  -یا شاید
بهفر باشد بگوییم هوی ملی خودمان -را از برک زبان و در جانپناه زبان فارسی نگه
داشفیم با وجود پراکندگی سیاسی در واحدهای جغرافیایی مفعدد و فرمانروای عرب،
ایرانی و ترک» (مسکوب 10 :1385 ،فارسیزبان پردهخوانیِ ایرانی بوده اس یکی از علل
اصلیِ چنین امری اسففادۀ پردهخوانان از شاهنامر حماسی فردوسی و روای ها و قصههای
عامیانه و شفاهی فارسی و حماسههای مذهبی حملر حیدری ،خاوراننامه و روضهالشهداء
در پردهخوانی اس بر این اساس ،اندیشر ایرانی که در مفون حماسی و دیگر میراثهای
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ادبی ایران وجود دارد ،از راه زبان فارسی بهعنوانِ حامل اصلی این اندیشه ،به هنر
پردهخوانی منفقل میشود
 -3-4-2هنرهای سنتي و ملي
پرده خوانی ترکیبی از هنرهای مخفلف تصویری ،روایفی و ادبی ایران اس جهانبینی
و اندیشر انسان ایرانی در این هنرها و مفعاقب ًا در پردهخوانی نیز بازتاب یاففه اس اعفقاد
به نبرد خیر و شر مهمترین گزارۀ این جهانبینی و اندیشه تلقی میشود این گزاره
درونمایر بنیادینِ بسیاری از اساطیر و حماسههای ایرانی بهویهه شاهنامه اس (طالبیان و
همکاران1 :1386 :

 -4-4-2دین (ميراث معنوی)
دین در پردهخوانی نقش اساسی و مهمی دارد در این هنر با دو نوع نگاه دینی و
معنوی مواجه هسفیم :نگاه باسفانی که مربوط به قبل از اسالم و مبفنی بر دین زرتش
اس و نیز نگاه اسالمی بینشِ نخس عموم ًا در پردهخوانی حماسی و بینش دوم در
پردهخوانی مذهبی دیده میشود البفه پردهخوانان در موارد بسیاری با مهارت و بهصورت
تحسینبرانگیزی این دو بینش را به یکدیگر نزدیک کرده ،تلفیقی معنوی و خاص از آن-
ها به وجود آوردهاند چنین تلفیقی بیانگر تداوم اندیشر دینی از دین باسفانی ایرانیان به
دین جدید اس پردۀ «گذر سیاوش از آتش» نمونر جالبی از این تلفیق اس

تصویر  :3گذر سیاوش از آتش تصویر از کفاب نقاشی قهوهخانه (سیف36 :1378 ،

در این پرده ،شاهزاده ایرانی از میان آتشی که برای آزمون گناهکاریاش برپا شده
اس  ،به سالم میگذرد در حالی که پرچم «نصر من اهلل و ففح قریب» را به دس
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دارد ماجرای سیاوش به گذشفه های بسیار دور و زمان اساطیری تعلق دارد و در دیگر
سوی ،مفن این پرچم بخشی از آیر قرآن (صف 13 /و از شعارهای معرو مسلمانان اس
ن زمان این دو موضوع باع شد که برخی بر این پرده و تابلو خرده بگیرند
تطابق نداشف ِ
حسین قوللر آقاسی ،پیشکسوت نقاشی قهوهخانهای ،در این باره میگوید« :خیلی از
باسوادها ،گوشهوکنار ،به ما ایراد میگرففند که شما چون سواد درس وحسابی ندارید ،با
این کارتان اصال شاهنامه را بر هم میزنید سیاوش چرا باید پرچم «نصر من اهلل و ففح
قریب» را بر دوش بکشد؟ قصر سیاوش مالِ خیلی پیشتر از مسلمانشدن ماهاس غافل
از آنکه اگر سیاوش این پرچم را بر دوش نمیکشید ،نه مردم قبولش داشفند و نه به
اعفقاد من ،میتوانس ممل یک دسفهگل بهراحفی از آتش بگذرد» (سیف31 :1378 ،
کارکرد حماسی پردهخوانی در طول تاریخ باع شد تا بهعنوانِ هنری وحدتآفرین و
هوی ساز برای ایرانیان مطرح باشد هنری که ترکیبی از هنرهای سنفی ایران و شامل
مهمترین عناصر هوی بخش ایرانیان اس
 -3سبکپردازی حماسي در پردهخواني
شیوۀ روای در پردهخوانی مفناسب با ساخ و بنیان داسفانها و محفوای اسطورهای
و حماسی اس یعنی موضوع و محفوای حماسی در شیوۀ روای گری و سبکپردازی این
هنر تأثیر مسفقیم دارد چون حماسه آمیزهای از اسطوره ،افسانه ،فولکلور و تاریخ اس ،
در بین انواع ادبی از تمامی و جامعیفی قابل تأمل و بیرقیب برخوردار اس
 -1-3متن و داستان حماسي
داسفان و مفن از ارکان مهم پردهخوانی و به عبارتی ،رکن اصلی و نخس آن شمرده
میشود زیرا دو رکن دیگر یعنی نقاشی و روای گری (بازیگری مفأثر از این عنصرند
داسفانهای پرده خوانی به دو نوع حماسیِ ملی و دینی قابل تقسیم اس داسفانهای
ی ملی و پهلوانی موضوعات مورد توجه ایرانیان در طول تاریخ بوده اس شاهنامر
حماس ِ
فردوسی منبع اصلی این روایات و داسفانها اس شاهنامه نقشی بسیار مهم در
پردهخوانی دارد و مردم ایران همواره به داسفانهای آن عشق میورزند و احفرام
میگذارند
با نگاهی به پردههای نقاشی و روای های پردهخوانی که پردهخوانان روای میکردند،
به این نفیجه میرسیم که چون تقریب ًا همر پردهخوانان طومارهای خود را بر مبنای
شاهنامر فردوسی ترتیب دادهاند ،داسفانها و روایات پردهخوانی نیز جنبر حماسی
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یاففهاند در اینجا نباید دو نکفه را از یاد برد نخس  ،پردهخوانان در طومارها و
روای های برگرففه از شاهنامه ،ضمن حفظ روای اصیل و حوادث اصلی ،مفناسب با
امکانات بیانیِ هنر پردهخوانی و عالقه و توان روای گری خویش ،روای های ویهۀ خود را
ی
نیز خلق میکردند ثانیاً و عالوه بر نکفر قبل ،پردهخوانان از روایات و داسفانهای شفاه ِ
رای در میان مردم بهره میبردند داسفانهایی که در شاهنامه نیس
بنا بر موارد یادشده ،روای های پردهخوانانِ مخفلف تفاوتهایی با یکدیگر دارند این
تفاوتها بیشتر در داسفانهای فرعی دیده میشود و بیانگر آن اس که پردهخوانان و
طومارنویسان ،ضمن وفاداری به اصل موضوع ،تخیالت و تحلیلهای خود را مفناسب با
زمان و مسائل اجفماعیِ روز یا بر مبنای عالقه و خواس مخاطبان در طومارها و روایات-
شان دخال می دادند همین مسأله موجب تنوع و گاه نو شدن داسفان و حماسر اصلی
میشد
دربارۀ نوع دوم مفنهای اسففادهشده در پردهخوانی ،یعنی داسفانهای حماسیِ دینی
و مذهبی باید اذعان داش که چنین داسفانهایی سبب شکلگیریِ پردهخوانی مذهبی و
دینی در ایران شده اس عالوه بر قرآن کریم ،سه کفاب روضهالشهداء ،خاوراننامه و
حملر حیدری حماسههای مذهبی و منابع اصلیِ بازتابیاففه در هنر پردهخوانی اس
از میان سه تألیف اخیر ،روضهالشهداء جایگاهی ویهه و ارجمند دارد زیرا مهمترین
منبع برای داسفانهای پردهها و تعزیهنامهها محسوب میشود مالحسین واعظ کاشفی
این اثر را در قرن نهم قمری تألیف کرد (غریبپور 57 :1377 ،او کفابش را به بازنویسی و
بازآفرینی داسفانهای دینی بهویهه حادثر کربال منحصر کرد بررسی داسفانهای
روضهالشهداء و نیز خاوراننامه و حملر حیدری که در دو اثر اخیر از زندگی و نبردهای
حماسی امام اول شیعیان سخن میرود ،نشان میدهد که صاحبان این سه کفاب مفأثر از
شیوههای بیانی شاهنامه هسفند «ظهور شاهنامه در ادبیات فارسی مایر پیداشدن نهض
خاصی گش که هنوز از میان نرففه و آن نهضفی اس در نظم داسفانهای حماسی و یا
حماسههای دینی و تاریخی که از قرن پنجم تا قرن چهاردهم هجری بهصورتهای
گوناگون ادامه یاف » (صفا 215 :1352 ،حماسیبودن موضوعات و روای های پردهخوانی
تأیید میکند که این هنر مطابق با طبیع  ،نوع جهانبینی ایرانی و نیز اقفضائات تاریخی
و جغرافیایی تمدن ایران اس (مخفاری21 :1368 ،
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چون داسفان یا محفوا در هنر پردهخوانی ساخفار و محفوایی حماسی و اسطورهای
دارد ،بنابراین نحوۀ بیان یا طرح آن نیز ویهگی اسطورهای و حماسی به خود میگیرد که
مففاوت با الگوی رای ارسطویی (بعداً به آن اشاره میشود اس به عبارتی دیگر ،موضوع
محفوا در شیوۀ روای های پردهخوانی نیز تأثیر دارد بعضی از مشخصههای این شیوه در
ادامه بررسی میشوند
 -1-1-3روایت قصهدرقصه
در هنر پردهخوانی راوی با اسففاده از روش قصهدرقصه یا گریز از یک داسفان و واقعه
به داسفان و واقعر دیگر (فرعی باع ایجاد عنصر تعلیق میشود داسفانهای فرعی و
تبعی نقشی مهم در هنر پردهخوانی دارد این برخال نظر ارسطو در فن شعر اس
ارسطو داسفانهای فرعی و تبعی را حوادث یا داسفانهای غیرضروری و حضور آنها را
نشانر خامی و تازهکاربودن نویسنده میداند (ارسطو 1365،حال آنکه در هنر پردهخوانی
قصههای فرعی نقشی مهم و تعیینکننده دارد روای در پردهخوانی سیر خطی ندارد،
بلکه روای های مخفلف در کنار همدیگر معنای روای اصلی را تعیین میکند روای در
این هنر ،ساخفاری اسطورهای و دایرهوار دارد و مففاوت از ساخفار ارسطویی اس
 -2-1-3روایت مرکب
پردهخوان بهعنوانِ راوی گاهی روای را از زبان خود بیان میکند و گاه از زبان
شخصی هایی که روی پردۀ نقاشی تصویر شدهاند این شیوۀ داسفانگویی که «روای
مرکب» نام دارد ،نوع منحصربهفردی از روای گری را در این هنر ایجاد کرده اس
ریشههای چنین شیوهای را باید در ماهی اسطورهای و حماسی داسفانها و روای های
پردهخوانی که خود مفأثر از شعر حماسی هسفند ،جس وجو کرد «یکی از راههای
جداشدن درام و حماسه از زمان ارسطو تا به امروز ،مسألر زبان آنها بوده اس در شعر
حماسی ،شاعر به طریق رواییِ مرکب سخن میگوید پارهای از شخص خود سخن
میگوید و پارهای ،کاراکفرهای خود را وا میدارد که سخن بگویند ،اما در درام ،شاعر در
پسِ کاراکفرهایش پنهان میشود» (مخفاری 24 :1368 ،چنانکه در قول اخیر مشاهده
شد ،توضیحات مخفاری از سبک «روایی مرکب» همان اس که در پردهخوانی نیز وجود
دارد و مؤید اسطورهای و حماسیبودن ریشر روایات پردهخوانی اس
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 -2-3نقاشي حماسي
نقاشی پردهخوانی براساسِ روای های حماسی ملی و مذهبی شکل گرففته است ایتن
نقاشی مبفنی بر محفوای داسفانیِ روای هاس  ،بخشی از بیان روایت را بتر عهتده دارد و
تکمیلکنندۀ جریان روای گری در پردهخوانی اس
یکی از ویهگیهای نقاشی پردهختوانی عینی بخشتیدن بته شخصتی های حماستی و
تاریخی اس پردۀ پردهخوانی محل حضتور قهرمانتان اصتلی ماننتد رستفم و ستهراب در
روای های حماسی ملی و اولیا و اشقیا و افراد مقدس در حماسههای مذهبی اس حضور
این شخصتی ها در پترده مهمتترین موضتوع نقاشتی پترده محستوب میشتود «نقاشتان
قهوهخانهای [و پردهخوانی] طبیع سازی در مفن صحنههای رزمی [حماستی] را دوست
ندارند از نظر آنها ،انسان بهویهه انسان قهرمان گرچه جزئی از طبیع اس  ،جزئی اس
ارزنده و شایسفه آن که خود نقطر عطف و گتاهی همتهچیز تتابلو باشتد اوست کته بته
طبیع معنا میدهد و مسیر تاریخ را معین میکند» (مهاجر159 :1378 ،
حضور قهرمانان بر پردۀ نقاشی ناشی از ساخفار اسطورهایِ روایت در ایتن هنتر است
سبک ترسیم و چهرهپردازی در نقاشیِ پردهخوانی نیتز مطتابق بتا ویهگیهتای حماستی و
اسطوره ای قهرمانان اس چهرۀ قهرمانان ملی و متذهبی معمتوالً آرام و مطمتتن ترستیم
میشود گویی هرگز ترسی از نبرد ندارند و اینکه به فرجام سرنوش خویش آگاهند و به
آن تن میدهند چنین نوعی از تصویرگری بیشک مفأثر از ویهگیهای قهرمانان حماستی
ایران اس « :یک قهرمان حماسی ،تقدیری ویهۀ خویش دارد که برایش تدارک دیده شتده
اس و خود نیز در تدارکش سهیم اس آنچه اتفاق میاففد ،همان اس که باید بیففد و
بهضرورت نیز اتفاق میاففد ضرورتی که قهرمان نیز آن را پذیرففه اس » (مخفتاری:1368 ،
 20نقاشی پردهخوانی با همین دیدگاه ،شخصتی ها و قهرمانتان حماستههای ختود را در
حالفی مطمتن و با آرامشی خاص به نمایش میگذارد و آنها را به قهرمانانی ازلی تبتدیل
میکند
در چهرهسازی و تصویرسازیِ شخصی های منفی مطالب بند بتاال رعایت نمیشتود و
نقاش پردهخوانی به گونهای دیگر عمل میکند در چهرۀ افراد ضدقهرمان یا آنفیگونیس
آثار ترس ،خشم ،خشون  ،ددمنشتی و نگرانتی تصتویر میشتود در ترکیببنتدی نقاشتیِ
پردهخوانی تأکید اصلی بر شخصی هاس و قهرمانتان و ضتدقهرمانان بتیشتترین فضتای
کادر را به خود اخفصاص میدهند در واقع ،نقاش آنها را بتهعنوان نماینتدگان نیروهتای
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خیر و شر (روشنی و تاریکی در کانون توجته قترار میدهتد ستایر شخصتی ها در ابعتاد
کوچک و در اطرا و حاشیههای کادر تصویر میشوند این نوع ترکیببندی به پردهخوان
کمک میکند تا داسفان ختود را حتول مبتارزۀ دو شخصتی اصتلی کته در مرکتز توجته
بینندگان قرار دارند ،بیان کند و در مواقع لزوم هم به شخصی ها و حوادث فرعی بپردازد
در واقع«عظم حماسر ملی ایران ،بیش از هر چیز ،در روح پهلوانی و تمرکز رویدادهتای
آن حول یک محور قهرمانی مفبلور اس » (همان33 :

تصویر  :4جنگ بین مارد بن صدیف و حضرت عباس تصویر از کفاب مرشدان پردهخوان
(اردالن12 :1388 ،

 -3-3اجرای حماسي
با دق در شیوههای اجرایی و نمایشتی پردهخوانتان ،دو شتیوۀ اجرایتی و نمایشتی در
پردهخوانی قابل تشخیص اس در روش نخس  ،پردهخوان با حرکات و بازی واقعگرایانته
و عینی به صورتها و نقوش روی پرده که بیشتر براساسِ مفون داسفانی حماسی تصتویر
شدهاند ،عینی و زندگی میبخشد این کار مؤثرترین شیوۀ نمایشی و بتازیگتری است و
سبب جلب توجه مخاطبین و درک سریعتر روایت از ستوی آنتان میشتود (همتان 8 :در
اینجا پردهخوان با دس یا با مطراق 3به شخصی های روی پرده اشاره میکند و رففارهتا
و حال های آنها را بهصورت واقعگرایانه نمایش میدهد در نفیجه ،او مفهتوم متورد نظتر
مفن را کامل میکند
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دومین شیوۀ نمایش بدین صورت اس که پردهخوانان با اجرای حرکتات تجریتدی یتا
حرک های خاصی ممل تکاندادن سر ،چرخش و دیگر حرکات ابفکتاری میکوشتد تتا بته
مفن حماسی در چشم بینندگان عینی بخشد این حرک هتا ،بنتا بتر احستاس درونتی و
شرایط اجرا ،برای هر پردهخوان تفاوت دارد به هر حال ،در هر دو شیوه پردهختوان تحت
تأثیر مفن و روای حماسی قرار دارد و اجرای او اجرایی حماسی اس «پردهخوان چنتان
با تو سخن میگوید که هراس در تن میاففد و صدای تاخ اسب چموش و ابلتق شتمر
بن ذیالجوشن را در بیخ گوش میشتنوی او خبرهمتردِ توصتیف است خشتم مخفتار
هنگام انفقامگیری را با حرک صورتش ،معصومی امامحسین را با چهتره حزنانگیتزش و
شقاوت شمر را با چشمان از حدقه بیرونگشفهاش نشتان میدهتد وقفتی از بیمتار کتربال
سخنی میگوید ،خود نیز علیل و نزار مینماید دسفان را که بر هتم میکوبتد ،فرورففگتانِ
در اندیشه را هشدار و خمارگشفگانِ در صحنهها را بیدارباش میدهتد بتا هتر حرکفتی ،از
حرکات اولیا و اشقیا ستخن میگویتد شتفاب در حرکت را شایستفر اشتقیا و طمأنینته و
آرامش را از آنِ اولیا میداند» (عناصری24 :1356 ،
نتيجهگيری
ی حماسی عنصر کلیدی و اساسی در هنر پردهخوانی اس و دو هنر
داسفان و مفن ادب ِ
و عنصر دیگر یعنی نقاشی و روای گری (بازیگری مفأثر از آن اس شاهنامر فردوسی و
دیگر داسفانهای حماسی منابع اصلیِ الهام و اقفباس پردهخوانان بهشمار میآیند در
واقع ،ویهگیهای بیانی و محفوایی حماسی شاهنامه که خود برآیندی از تفکر و اندیشر
ایرانی اس  ،در پردهخوانی بهخوبی قابل مشاهده اس چون این اثر همواره با اقبال مردم
ایران روبهرو بوده اس  ،پردهخوانان هم از آن اسففاده کردهاند به عالوه ،شاهنامه در
شکلگیری حماسههای دینی و مذهبی نقش مهم و جایگاه الگو را داشفه اس همچنین
حماسههای دینی ،بهویهه از دورۀ صفویه ،شکلگیری و توسعر پردهخوانیِ مذهبی و دینی
را در پی داشفهاند
نقاشی پرده نیز نمونر بسیار موفقی از هنر حماسی تصویری اس که عالوه بر
برخورداری از جنبههای سرگرمکننده و نمایشی ،مفاهیم اسطورهای و حماسی را بیان
میکند زیرا پردهخوان تح تأثیر کالم و تصاویر حماسی که نقاط عطف روای حماسی
بر روی پرده هسفند ،با بسطدادن روای از طریق لحن و اجرای حرکات و حاالتی که به
خود میگیرد ،روایفی حماسی و جذاب ارائه میدهد بنابراین روای حماسی در
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پردهخوانی ،بهترتیب از تأثیر مفن ادبی حماسی بر نقاشی و سپس اجرا و بازیگری شکل
ی
میگیرد از این حی  ،سه عامل ارتباطی یعنی مفن حماسی ،تصویر حماسی و بازیگر ِ
ی پردهخوانی را خلق میکنند هنری که
حماسی با هم تلفیق میشوند و هنر حماس ِ
ی حماسی و قصهگویِ تصویری در ایران تصور کرد
میتوان آن را جامعترین هنر سنف ِ
ی آن بیان حماسی روای هاس
هنری که ویهگی موضوع ِ
پينوشتها
1
.Narrative Painting and Painting Recitation in Qajar Iran
 -2طومار :نسخههایی خطی از قصههایی که نقاالن و پردهخوانان برای خود تهیه و هنگام اجرا داسفان را
از روی آن روای میکنند
 -3مطراق :چوبدسفی که نقاالن و پردهخوانان برای اشاره به پرده یا بهعنوانِ ابزار در اجرا اسففاده
میکنند
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