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 چکيده

روی است  کته  ینقاشت یهتابا استففاده از پرده حماسی ییگواز قصه ینوع یخوانپرده

 قیتتلفشتوند  می میترست یو مذهب یااسطوره ،یحماس یهااز داسفان ییهاصحنهها پرده

و  نیثرترؤهنتر مت نیتکته ا است  شتده گتری  باعت )بازیو اجرا  ریکالم، تصوسه عنصر 

  دیتآ شتماربته رانیتا یستنف یهنرهتا انیتدر محماستی  ییِگوشکل قصته نیتریشینما

 یهنرهتا دیگتر در مقایسته بتافرد، منحصتربه برختورداری از اوصتا  خوانی، با وجودپرده

شتود بته مبتاحمی ماننتد   در این مقاله کوشش میاس  نشده یبررس قیطور دقبه ی،رانیا

های حماستی ایتن چگونگی اجرای آن و نیز بررسی جنبهخوانی و های پردهچیسفی ریشه

دهتد کته ستابقه و ریشتر هنتر گوی تصویری بپردازد  نفتای  پتهوهش نشتان میهنر قصه

گردد  بر نقاش ایرانی، بتازمیخوانی به پیش از اسالم و مشخصاً دوران ظهور مانی، پیامپرده

ختوانی شتد و ایتن هنتر بته پرده ویهه در روزگار صفویه، توجهی فتراوانپس از اسالم و به

بخش تلقتی شتد  های حماسی، هنری وحدتعل ِ برخورداری از جنبهتوسعه یاف   زیرا به

فردوستی و  شتاهنامرهتای ها، وجه حماستی ایتن هنترِ دیرینته از روای براساسِ پهوهش

ست   ا خوانان  اخذ شدهپرده هایروای  اصلی عنوانِ مفون و منابعهای مذهبی )بهحماسه

 وجهتی گتریبتازی و نقاشتی خوانی یعنتیپرده دیگر حماسر موجود در روای  به دو رکن

 گویقصته حماستیِ هنتر را ختوانیپرده تتوانمی کته ایگونتهبه است   بخشیده حماسی

  نامید تصویری

 گویِی تصویری، نقاشی، داسفان خوانی، روای  حماسی، قصهپرده: هاواژهکليد

 
   m.fadaei@aui.ac.ir   
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 مقدمه

لی مهای یک هنر سنفی و از همر مؤلفه عنواِن هنری دیرینه و حماسی،خوانی بهپرده

و  نیثرترؤم خوانیپردهکه اس  شده  موجبو اجرا  ریکالم، تصو قیتلفبرخوردار اس   

 ینچنهم شود شمرده می رانیا یسنف یهنرها انیدر م ییگوشکل قصه نیتریشینما

ماسی حدانس   ادبیات  «اسالم هانج در تصویری گویقصه هنر»را تنها  توان آنیم

  که ه اسگری  باع  شد)کالم  و تأثیر آن بر دو رکن دیگر یعنی نقاشی و اجرا )بازی

 ترین هنرهای سنفی در میان ایرانیان باشد  ترین و مقبولخوانی از حماسیپرده

که خوانی موجب شده اس  های مخفلف و گاه مفضاد دربارۀ سابقه و ریشر پردهدیدگاه

ثر ر و مفأمفأخ گران دیرینگیِ این هنر اصیل و کهن را نادیده بگیرند و آن را هنریپهوهش

فل  از های سیاسی و مذهبی دو سدۀ اخیر بدانند  این تصور نادرس  منجر به غاز جریان

شمار خارجی که ن کمگراخوانی شده اس   پهوهشردههای فرهنگی و هنری پظرفی 

موماً اند، در آثار خود عویهه هنرهای نمایشی ایران پهوهش کردهی و بهدربارۀ هنرهای ایران

 گرففه از تعزیهخوانی بسنده کرده و آن را هنری معاصر و نشأتبه اشاراتی دربارۀ پرده

خوانی و به همین عل  اند تا پردهتعزیه شده تر مجذوباند  ظاهراً این افراد، بیشانگاشفه

نقاشی »اند  ممالً پیفر چلکوسکی در مقالر ادامر تعزیه دانسفهخوانی را هنری در پرده

های بزرگ بر روی دیوارها یا نقاشی»: نویسدمی 1«روایفی و خوانش نقاشی در قاجار ایران

ها طلبی ]حماسی[ مذهب شیعه اس  و از آنها که عمدتاً تصویرگر مضامین شهادتبوم

دعای اشود، برخال  ای یاد میخانهیا قهوهپسند و های ساده و عامهعنوانِ نقاشیبه

اقع ودهند، در ها را به اواخر دوره صفویه نسب  میگران ایرانی و خارجی که آنپهوهش

ًا تنها اظهارنظر   این جمله تقریب Chelkowski,1998: 98)« انددر دورۀ قاجاریه تولید شده

های آن اس  و جذابی  خوانی وگر خارجی دربارۀ پردهمسفقیم و خاص یک پهوهش

 1924 -1779خوانی در ایران را به دورۀ قاجاریه )گیری پردهکه مشاهده شد، شکلچنان

 دهد  م  نسب  می

در منابع   نشان ندادند خوانیپرده نیز اقبالی چندان به بررسی داخلی گرانپهوهش

از این هنر ارائه  اطالعاتی نسبفًا دقیق نمایش در ایرانبیضایی در کفاب  فارسی، بهرام

و توضیح مخفصر در این  نقالی به مربوط بخش در خوانیضمن گنجاندن پرده او کرد 

 نصری گیرجهان   60:1388 بیضایی،) انگاردمی ایران در سنفی نمایشی هنر را زمینه، این

کند  تمرکز تر صر  میدق  و تأملی بیش ایران در موسیقی و نمایش کفاب در اشرفی
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خوانی اس   هنری که یکی از ارکان ابقه و ویهگی هنر نقاشی روایفی در پردهوی بر س

خوانی ایران را دارای کوشد تا پردهبرده میشود  نامخوانی ایران محسوب میمهم پرده

های کهن و برخاسفه از یک سن  تصویری و روایفیِ دیرینه بداند  او تأکید دارد که ریشه

شود و یکی از وجوه و مضامین اصلی این هنر محسوب می های مذهبیموضوعات و جنبه

   512:1382 اشرفی، نصری) اس  تداوم یک سن  و نیاز اجفماعِی قابل انفقال

 خوانیپرده هنر به را خود توجه ،«خوانیصورت مقدس هنر» مقالر در غریب بهروز

 سه هنر اینبرای  کند  اومعطو  می خوانیصورت مقدس هنر او، تعبیر به یا مذهبی

 الیتنق و  دراماتیک نگاریشمایل) دراماتیک اشیتنق ، محفوا) داسفان اساسیِ  عنصر

 دینی منابع از و دارند عقیدتی و محفوایی هایهرکدام جنبه که شماردبرمی  گریبازی)

، ایران در نقالی هنر کفاب از بخشی نیز در نجم سهیال   56:1378 پور،غریب)گیرند می الهام

 خوانیپرده پای به مباحمی مانند رد و کندمی تمرکز ایران مذهبی خوانیپرده بر تربیش

    1390 نجم،) پردازدمی خوانیپرده در اجرا نحوۀ و نقالی پردۀ خوان،پرده تاریخ، در

خوانی و هنر مدرن یِ پردههنر سنف خوانی به سینمااز پردهسید جواد سلیمی در کفاب 

های بنیادین مانند ماهی  رغم تفاوتکند  او معفقد اس  که علییسینما را مقایسه م

ر های چندوجهی برخورداتکنولوژیک و نیز معاصربودن سینما، این دو هنر از شباه 

رضه و عهایی مانند تکیر هر دو بر تصویر، صدا، مخاطب و مکانی ثاب  برای اس   شباه 

خوانی و سینما دو شکل هنری ردهچنین وی معفقد اس  که پشکل انفقال پیام  هم

علِ  پردازد  بهخوانی میگر اس   سلیمی سپس به سابقر هنر پردهگو و روای داسفان

های سنفی های نمایشهای او در این بخش به ریشهتِر دادهنداشفن اطالعات کافی، بیش

شده مطالب ارائه که مشاهده شد،  چنان 1390)سلیمی، یابد ویهه تعزیه ارتباط میدیگر، به

 ناظر به وجه -که تعدادشان هم زیاد نیس –ها مزبور و نیز دیگر پهوهش منابع در

روی از این لحاظ تازگی دارد  در این مقاله سعی خوانی نیس  و تحقیِق پیشحماسی پرده

اثیر تخوانی های حماسی بر هنر پردهشده به این سوال پاسخ دهیم که چگونه روای 

 شده و دهاسففاتحلیلی  -توصیفیتحقیق  روش؟ برای پاسخ به این سؤال از گذاشفه اس 

ات اطالع ن،آانجام شده اس   عالوه بر ای و اسنادی خانهکفاببه شیوۀ ها گردآوری داده

های آرشیوی بررسی فیلمبا شرک  در جلسات و مشاهدۀ مسفقیم و تکمیلیِ مورد نیاز 

ده ها اسففاده شه مسألر پهوهش از آنبو پاسخ  خوانی به دس  آمد که در تحلیلپرده

 اس   
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 بحث و بررسي

 خواني سابقة پرده -1

 پيش از اسالم -1-1

ای اس  که در خوانی اشارهترین و معفبرترین سندِ موجود دربارۀ هنر پردهکهن

 خوانی در مأل عام که تا ادوار بعد از اسالمسن  پرده»های مانوی وجود دارد  نوشفهدس 

کی ًا در یراحفصدر ایران و آسیای میانه ادامه داش ، ریشه در هنر مانوی دارد  این نکفه 

 228 سال در   مانی 41: 1383پور، )اسماعیل«   آمده اس M219های مانوی )مفن از نوشفه

لنی ع را خود جدید دین میالدی 241یا  240 سال در و یاف  هیاال الهامات میالدی

نی دینش را ما بود  بودایی و مهرپرسفی مسیحی، زردتشفی، ادیان از یکرد  دین او ترکیب

 و ویهه نقاشی، بهزیبا هنرهای از دانس   وییمبر ترین شریع  و خود را آخرین پیامکامل

 بهفرین تصویر زبان پنداش  کهبرد  او می خود سود دین گسفرش و تروی  برای تصویر

 که مانوی الیماس   تع گوناگون و ملل اقوام بر یِ آنتأثیرگذار برای گسفرش آیین و ابزار

ها های نقاشی و روای  آناز راه پرده  1383)همان: داش   حماسی و اساطیری ایجنبه

  یاف  برای مخاطبین گسفرش می

 شرق در او، با انزمهم شاید یا و مانی از ترپیش کمی که دهدمی نشان تاریخی اسناد

 اسففاده هاافسانه و حکایات نقل برای تصویر از هندوسفان در یساسانی یعن امپراطوری

 گزارش چنین گوییقصه در تصویر کاربرد ترینقدیم دربارۀ پلووسکی آن  کردندمی

 شده حکای  قلن با راههم تصاویر عمومیِ  نمایش از که قدیمی بسیار یادکردی» :دهدمی

 این در  اس  انیتوسط پاتانج  م ق 140 یباً تقر) «سیا مهابها» نام به اثری در ظاهراً  اس ،

 وسیلربه هک کالم و پانفومیم تصاویر یاری به کریشنا افسانر نمایش ارائر به او کفاب،

 این در منداندانش میان  کندمی گرف ، اشارهمی صورت گرانبازی یا هاحیکایه صاحب

راسوامی، کوما  اس   اخفال اندکی اس ، شدهمی هم نقل شامل کار این آیا که مورد

 اندک اجعمر هم باز  اس  شدهمی هم آن ]نقل[ شامل که اس  آن بر هندی، منددانش

 کند می توصیف را کایاماپاتا نام به تصاویر دهندگاننمایش که دارد وجود آن از اخیرتر

 که صاویریت مجموعر آن بر که نهادندمی نمایش به را طومارهایی گراننمایش این

   215: 1364 پلووسکی،)« بود شده ترسیم بود، هاو افسانه هاداسفان گرننمایا
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 دهد، بینه میهندوسفان ارائ تصویری هایاز پرده پلووسکی اطالعاتی که به توجه با

دیده  هایی در ابعاد، کاربرد و نوع موضوعشباه  هند و ایران در خوانیپرده هایپرده

 پردازیم می در ادامه، به این موارد شود می

  پرده ابعاد: الف

مشابه  تقریباً  ایران خوانیپرده هایپرده با هندوسفان در گوییقصه هایپرده ابعاد

 اسفان در ایاز سائوراشفرا )منطقه مذهبی پردۀ نوعی که پاچدی ماتانی پردۀ ممالً اس  

 شش ساح م به ایپرده یکی»: دارد ثاب  و معین اندازۀ دو اس ، غربی  هند گجرات

پردۀ  دیگر یکی و رودمی کار به گاهعبادت یا کوچک معبد یک سقف برای که فوت

این    125 همان:)« دارد درازا فوت شش و پهنا فوت 5/4 یا 54/3 شکل کهمسفطیل

 ن پ ها تقریباًاس   در ایران پرده ایران خوانیپرده هایپرده ابعاد به نزدیک ها تقریباًاندازه

 اب مفناسب ایرانی، هایپرده البفه امکان دارد که اندازۀ دارد  درازا فوت ده و پهنا فوت

 نوع دو هر هکچنین باید یادآور شد هم باشد  تربزرگ و حفا ترحماسه، کوچک موضوع

 هایپرده سایر ازجمله جهان، دیگر نقاط ها درپرده سایر )ایران و هند  برخال  پرده

 اس   یافق خودِ هندوسفان، در سنفی

  موضوع و کاربرد: ب

 مذهبی حکایات ها،ها، حماسهقصه بیان برای عموماً هندوسفان در گوییقصه هایپرده

 کند هندو صدق می و بودایی هایویهه دربارۀ پردهاین کاربرد به رف  می کار به هاافسانه و

 از خود دینی تعالیم بیان برای مانی -شد تر گففهپیش که طورهمان -نیز  ایران در

 که ایران در گوییقصه و نقالی کهن سن  وجود چنینهم کرد می اسففاده خوانیپرده

فارمر،  و بویس)گردد بازمی هخامنشیان روزگار به کمدس  معفبر، مدارک و اسناد براساسِ

 و دینی تعالیم ها،حماسه مخصوصاً  و وقایع بیان برای نقاشی از گیریبهره و  50: 1368

 هر در مضامین نوع و کاربرد اشفراک گربیان در نبردهاشان ایرانی پادشاهان هایوزیپیر

 اس    خوانیپرده جغرافیای دو

 دهد،می شانن ساسانی دوران در خوانی راهنر حماسِی پرده وجود که دیگر سندی

  اس  شاهکرمان بسفانطاق در شکار خسروپرویز نگارۀسنگ
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 گارنده اس   ن)عکس از  شاه،بسفان، کرمانطاق «کار خسروپرویزش»برجسفر  نقش: 1 تصویر

 

 وعن و موضوع بندیترکیب شیوۀ های زیادی درنگاره، شباه با دق  در این سنگ

 هاینشانه از بعضی چنینیابیم  هممی خوانیپرده هایپرده تصویریِ آن با گریِروای 

 خوانیدر پرده نقاشی هایپرده از یِ آنالگوبردار دهندۀنشان نگارهسنگ این بر موجود

 اطرا  در شدهحجاری هایطناب وجود ها،نشانه تریندفاع قابل و ترینمهم از یکی  اس 

   اس  نگارهسنگ این

 کامالً  شکل به هاییطناب که بینیممی شود، دق  شکارگاه حاشیر و تصویر قاب به اگر

 خود از هاقسم  این ارائر در دقفی چه ندهنرم و شده حجاری سنگ روی بر ناتورالیسفی

 در شکل این به هاییپرده گویا اس   داده انجام را کار این ظراففی چه با و داده نشان

 برای و اندکردهمی نقاشی آن روی را دربار اتفاقات و روایات که داشفه وجود بزرگ اندازۀ

 خسورا از زیگزاگی شکلبه که دکردنمی اسففاده طناب از آن داشفننگهمحکم و برپاکردن

 نصب ارد،د نگه صا  را آن که چهارچوبی به یا دیوار به و شدهمی رد پارچه حاشیر

      56: 1389چاواری، )اس   شدهمی
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  ، )عکس از نگارنده اس   شاهبسفان، کرمانطاق ،«شکار خسروپرویز»برجسفر  نقش از قسمفی: 2 تصویر

 

 هاینقاشی مانند ساسانی دیگر بناهای از ماندهباقی اریِدیو هاینقاشی و سند این

 هایدیوارنگاره بقایای جمشید، تخ  گونرطرح حصار، تصاویر آباد،حاجی کرخه، ایوان

سمرقند  پنجکن  دیواری هاینقاشی و  28: 1383 باز،پاک)اروپوس در سوریه  دورا شوش و

 هایو شخصی  کهن هایداسفان از هایی حماسیصحنه امروزی که شامل تاجیکسفان در

 همگی، اس  سیاوش سوگ حماسی هایصحنه ایران ازجمله باسفانی و حماسی

  اس  ساسانی دوران در بزرگ هایپرده بر نقاشی سن  وجود احفمال دهندۀنشان

  اسالم از پس -2-1

 ،س نی های موجود در کفب ادبیِ اسالمی که البفه تعدادشان نیز زیادبعضی از نگاره

ها و بندی و تقطیع صحنه از یک داسفان و روای  اس   این صحنهگر نوعی قابنمایش

های بندی، به شیوۀ پردهدهد  در این تقسیمها نقاط عطف یا حوادث مهم را نشان میقاب

تر در وسطِ نگاره و حوادث فرعی و مرتبط صورت بزرگخوانی، حادثه و واقعر اصلی بهپرده

 اس   چون این روشدر اطرا  و حاشیر کادِر نگاره تصویرگری شده  با حادثر اصلی

ای توان نفیجه گرف  که وجود چنین شیوهها تکرار نشده، میبندی در همر نگارهترکیب

گری خوانی و شیوۀ روای های پردههای پس از اسالم تح  تأثیر نقاشیدر بعضی از نگاره

 اس   وانی رای  آن دوران بودهخبندی حوادث داسفان در پردهو تقسیم

یاد کرد  این منظومه در وزن  نامهخاورانهای حماسر دینی در این باره باید از نگاره

طالب فردوسی  سروده شد و موضوِع آن شرح زندگی علی بن ابی شاهنامرمفقارب )وزن 

خوانی و پرده از لحاظ محفوایی و سبک اجرایی ظاهراً مفأثر از نامهخاورانهای اس   نگاره
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 هجری قمری سرود و 830حسام خوسفی این کفاب را در سالسبک نقاشی آن اس   ابن

 قمری فراهم آمد  891تا  854های تزئینِی مصورِ آن مابین سال نسخر

 در تشیع که  ق 1101 -880حک  ) صفویه دورۀ خوانیِ بعد از اسالم تادربارۀ پرده

 این پس از د وجود ندار سندی یا گزارش شد، هیچ اعالم رسمی مذهب عنوانِبه ایران

 ترینِ اسناد از آنِ روشن و بهفرین یکی از وجود دارد  خوانیپرده دربارۀ هاییگزارش تاریخ

حاضر  بریزت در  ش 903)ق  945 سال که در اس   او  ایفالیا) ونیز سفیر ممیره، میلکه

و  تعظیم او به و اندکرده تصویر یعل پیکرۀ نظیر هاییپیکره صوفیان» :نویسدبود، می

 هاآن  نشینندمی یقال روی ایرانی بازانشعبده از شماری میدان، در  کنندمی تکریم

 این از یک هر به دسفیچوب یک با و دارند در دس  هاپیکره تصویر با را دراز مقواهای

 هر کس و گویندمی زبا اهآن از هر یک دربارۀ را هاییداسفان و کنندمی اشاره هاپیکره

 دارند دس  در فابیک که هسفند نیز دیگری افراد  دهدمی هاآن به پولی خود وسع قدربه

 از و خوانندمی مردم برای را اسماعیلشاه  و باسفانی زادگانشاه و علی نبردهای و

    37: 1385 آژند،) «گیرندمی پول مسفمعان

: گویدمی ادامه اس   مؤلف در آمده صفوی دورۀ در نمایش کفاب در جمالت این

 و آیدمیدر ممأل عا در دربار تبلیغ خدم  به نقاشی که اس  بعد به زمان این از ظاهراً»

 روی کار این پردازند می اولیا هایشمایل و ائمه شمایل کشیدن به تصویرگران از شماری

 نقاشی بوم و روغن و رنگ صفوی دورۀ اواخر در که بعدها و گیردمی صورت تخفه و مقوا

 بار به را خوانیپرده نام به جریانی و شودمی نقاشی بوم هایپرده بر شود،می مفداول نیز

   37 همان:)آورد می

 اس : آورده برده،می سربه اصفهان در خود، هنگامی که سفرنامر نیز در دالواله پیفرو

 وزن  برای و رودمی منبر به    اصفهان میدان در ظهر هنگام    مالیان از یکی روزههمه»

 به گاه]او[ گاه    خواندمی روضه اند،زده حلقه منبر گرد نشسفهو ایسفاده  که بسیار مردِ

 فلسفی،)« دهدمی نشان شنوندگان به تصاویری و هاپرده گوید،می که مطالبی تناسبِ

 مانند هنری و سن  که حاکی از آن اس  دیگر شواهد و هاگزارش این   8: 1353

 توانکه مییابد، بل ظهور صفوی دورۀ در بدون زمینر قبلی و ناگهانی تواندنمی خوانیپرده

 در اما داش   وجود در مناطق خارج از نظارت حکوم  یا پنهانی صورتبه ترگف  پیش

 و دینی تبلیغ سیاس  حاکمان در ایجاد وحدت ملی و نیز آزادی عل ِبه صفوی روزگار
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 علنی صورتبه  21: 1370)سفاری،  شیعر جعفری مذهب هایو تروی  فعالی  آزادی هویهبه

 شود  عام آشکار می مأل در و

 و ائمه ترسیم تصاویر ایران، در دیواری نقاشی سالرهزاران  سن  پیرو در این دوران،

بدین  ویصف درباریان و شاهان یابد رواج می هاحسینیه در کربال از حادثر ویههبه اولیا

از سوی دیگر،    97: 1378آژند، ) کننددهند یا از آن حمای  میموضوع دسفور می

خوانی پرده در را تأمل قابل این دوره تحولی در خانهقهوه نام به هاییمکان گیریشکل

 بین در پهلوانی و حماسی شور ایجاد و ملی وحدت به کند  نیازمی ایجاد ایران حماسی

 اسماعیل،شاه  تا شد باع  بیگانگان در مقابلِ مقفدر حکوم  یک أسیست برای ایرانیان

 نشان خود از خوانیشاهنامه و شاهنامه به ویهه توجهی و عالقه صفوی، سلسلر مؤسس

 بابای  گرف  قرار ایرانی جامعر تربیش اسفقبال مورد خوانیشاهنامه او زمان از»  دهد

 بعدها که- هاخانهشرب  در نقاالن  بود او نزما معرو  خوانانشاهنامه از اصفهانی

 هایداسفان -یاف  خاص اجفماعیِ اعفبار اول عباسِ شاه زمان در و شد نامیده خانهقهوه

 وجود در را دالوری و پرسفیمیهن روح و دندتخوانمی حاضران برای آواز با را شاهنامه

ها از خانهقهوه دربارۀ نقش نیز شیبلوکبا   754: 1381)پارسادوس ، « انگیخفندبرمی هاآن

 چنان هاخانهقهوه در نقاشی و سخنوری و نقالی کار»اس :  معفقد دورۀ صفوی به بعد

 جذب خود به مردم تودۀ میان از را هنری و ادبی اسفعدادهای از بسیاری که گرف  رونق

تصویر به طریق از خانهقهوه نقاشان و خوانیشاهنامه و سراییداسفان راه از نقاالن  کرد

 بزرگ نقش    تاریخی و ایاسطوره وقایع و مذهبی و حماسی قهرمانان  هاینقش درآوردن

 و باسفانی هایدوران از ایران ادبی و فرهنگی میراث با مردم در آشناکردن مهمی و

   11: 1375 بلوکباشی،) «داشفند اسالمی

 ملي هویت و خوانيحماسِي پرده هنر -2

دقیق  بررسی  اس  ایران یسنف هنرهای ترینخوانی جزء مهمپرده هنر حماسیِ

 این در ایرانیان ملی وی ه سازندۀ پررنگ عناصر حضور دهندۀنشان خوانی حماسیپرده

 این  اس  شده ناب هویفی عناصر این بر پایر خوانیگف  که پرده توانمی و اس  هنر

 یراثم و سیاسی میراث تاریخ، ین،سرزم موردِ چهار از مفشکل اساسی عوامل و عناصر

    382-5: 1388) احمدی، اند معرفی شده فرهنگی
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  سرزمين -1-2

 در خوانانپرده اس   خوانیپرده هایروای  در مهم موضوعات و مفاهیم از سرزمین

 توجه آن جغرافیایی مرزهای و مادری سرزمین از داریپاس و حفظ به حماسی هایپرده

 کنند می و توصیه تأکید آن از داریپاس و حفظ به داده، همواره نشان ویهه حساسیفی و

 حماسی به ادبیات از توجه، و حساسی  این از مهم بخشی روشن اس  که البفه

 ماندگار خوانیپرده هایروای  در اصلی آرزوی و خواسفه یک عنوانِبه و وارد خوانیپرده

 اجرا خوانانپرده که حماسی های روای از بسیاری اس   چنین موضوعی در شده

فردوسی یا منسوب به او  از ابیاتی توان بهمماًل می  خوبی قابل مشاهده اس کنند، بهمی

خوانان اس   این پرداخفر ذهن نقاالن و پرده واشاره کرد که ورد زبان عوام یا ساخفه 

 دعا خواسفه و آرزو یا صورت یکخوانی حماسی بهابیات در آغاز یا پایان هر مجلس پرده

 شود: دو نمونه ذکر میدر ادامه، یکی شد می جاری خوانپرده زبان بر
 منم! شیران و ایران دارنگه

 
 منم! دلیران پش  جای هر به 

  8/341: 1375)فردوسی،               

 یا:
 چو ایران نباشد تن من مباد

 بیا تا همه تن به کشفن دهیم

 یران شوددریغ اس  ایران که و

 

 تن مبادبر زنده یکوبدین بوم 

 مبادا که کشور به دشمن دهیم

 کنام پلنگان و شیران شود
  1387)گردآفرید،                       

 هایداسفان به که اییگریزه یا درآمدپیش در خود، حماسیِ روایات براساسِ خوانپرده

 و مادری سرزمین داومت و حفظ برای گیری،نفیجه و پایان در ویههبه و زندمی فرعی

  داردمی بر نیایش و دعا به دس  اجدادی سرزمین و خاک از دشمنان دس  دوربودن

 ایران سرزمین جغرافیایی هایچهارچوب کنندۀتعیین که آن از حفاظ  و مرز مفهوم»

 داشفه قرار ایرانی هایدول  توجه کانون در معاصر دوران تا اساطیری دورۀ از اس ، بوده

 احمدی،)«  اس خورده پیوند سرزمین و جغرافیا با ایران ملی هوی  که جاس این از اس  

1388 :382   

  تاریخ -2-2

گاه حضور انسان تاریخ تجلی»رود  شمار میهای هوی  ملی ایرانیان بهتاریخ از پایه

یابد  عنصر ی میایرانی اس   زیرا در تاریخ اس  که انسان ایرانی با همر آنچه دارد، تجل
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ایرانی همواره با اسفمرار و پایداری در عرصر تاریخ حضور داشفه و گذشفر تاریخی خود را 

    1: 1381)بهرامی، « اش احیا کرده اس در تاریخ حال و آینده

 در بخش دو این شود می تقسیم تاریخی و اساطیری عمدۀ بخش دو به ایران گذشفر

 در اساطیری قسم   اندشده بیان و بازتاب یاففه خوبیبه ایران تاریخی و ادبی مفون

 نبعم شاهنامهدارد   اساسی نقش کشور تاریخی و سرزمینی تداوم و سیاسی بازسازی

 تا گیریشکل بفدایا از ایران اثر شامل تاریخِ  این اس   ایران حماسی خوانانپرده اصلی

 حال، باید  گیرداریخی قرار میت و اساطیری دو بخش اس   کّل این بازه در اعراب حملر

 هایحماسه از اسیاقفب که حماسی خوانیپرده هایروای  و هاتوجه داش  که داسفان

   دارند تاریخی و اساطیری محفوای و لحن هسفند، شاهنامه و تاریخیِ اساطیری

 ریخیتا کفب ویههدیگر به منابع از را هاداسفان از بعضی خوانانپرده ،شاهنامه بر عالوه

نقش  ن دسفه از روایاتدر ای تاریخ کنند  عنصرمی نقل و اقفباس شفاهی هایروای  و

مذهبی  خوانیپرده در را اصلی نقش از سوی دیگر، تاریخ  بسیاری دارد اهمی  و پُررنگ

 مذهبی که حماسر حسینامام شهادت و کربال صحرای تاریخی حادثر کند  ممالًمی ایفا

 خوانیپرده در عمده هایروای  و موضوعات از شود،تلقی می انشیعی فرهنگ در مهمی

 دهد،می تشکیل را ایرانیان دینی هوی  از مهم بخشی شیعه چون مذهب اس   مذهبی

 در گففمان دینی و تاریخی عنصر عنوانِبه نیز خوانیپرده مذهبیِ هایروای  و هاداسفان

 ایران مطرح اس   ملی هوی 

 و نهاد دولت ميراث سياسي  -3-2

 ارادۀ و رتقد مظهر ایران در شاهنشاه و هیاال امری سلطن  ایرانی، انسان اندیشر در

 وظیفر س ،ا حاکم و شاه همان درواقع که دول    1: 1345مشکور، )رف  می شماربه مل 

 به ار رف پیش و صلح و امنی  که اوس  دارد  عهده بر را سرزمین حفظ و داریپاس

 میان در دال ع برقراری با و کندمی حفظ را کشور دشمنان درمقابلِ ورد،آمی ارمغان

    1387 هی،اال)شود می رف پیش و اجفماع وحدت اسفحکام باع  مردم

 مذهبی حفا و حماسی خوانیپرده هایروای  در سیاسی اندیشر و دول  نهاد به توجه

 شاهنامهنی یا طومارهای نقالی خواهای این توجه در جلسات پردهوجود دارد  نمونه نیز

 شود خوبی مشاهده میخوانان حماسی اس ، بهکه مورد اسففادۀ پرده  1397)شریف گلی، 

 بودند، بر شاهنامهصورت غیرمسفقیم تح  تأثیر مضامین به خواناندر واقع، چون پرده

 ایران  ینسرزم و ایرانی حاکمی  محافظ و دارعنوانِ پاس)به شاه و حکوم  وجود اهمی 
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 و پهلوانان شفاهی ایران، و حماسی هایروای  در کردند  باید افزود که چونمی تأکید

 احفرام به نیز لزوم خوانانپرده هایروای  در اند،بوده همواره حامی شاه عادل قهرمانان

 وجود داشفه اس   هاو اطاع  از آن حکوم  و شاه

  فرهنگي ميراث -4-2

ین میراث ا  هاس آن ملی هوی  ارکان از دیگر ی ایرانیان یکیفرهنگی و معنو میراث

 و ادبیات ی،سنف هنرهای ملی، زبان رسوم، و آیین اس : زیر هایمؤلفه و ارکان دارای

نیز  خوانیهپرد در موارد باال   88: 1388)احمدی، معنوی  میراث یا دین فلسفه و سرانجام،

 دهد می تشکیل را ملی هنر این اصلی شالودۀ و دارد حضور

  رسوم  و آداب -1-4-2

ه در ین مؤلفاند  ابعضی از این آداب و رسوم ایرانی از عهد باسفان تا امروز باقی مانده

ء اصلی و آداب و رسوم جز از اب یاففه اس  و شماریخوانی نیز بازتابعاد مخفلف در پرده

ر نقالی آداب و اخالق عملی دشوند، مانند خوانی محسوب میذاتی کار و اجرای حرفر پرده

رام خوان و نیز احفرام او به مخاطبان و احفخوانی، نحوۀ اجرای مجالس از سوی پردهو پرده

ن پرده نیز نقاشا   1350)کاشفی، مشهود اس   سلطانی نامرففوتمخاطبان به وی که در 

ا دینی  را در خوانان، آداب و رسوم حماسی )ملی یپرده 2ها و طومارهایمفأثر از روای 

 لباس نوع نوعی حامل این آداب و رسوم بودند  ممالًهای خویش انعکاس دادند و بهنقاشی

 آداب ح  تأثیرپرده همگی ت هایهای نقاشیها و حال ژس  ها و نیزشخصی  پوشش و

موالً از طریق این اس  و مع های حماسیداسفان و هاروای  اخالقیِ  و سنفی رسوم و

شود گری )اجرا  تعریف میقاشی و بازیخوانی یعنی نر دو رکن دیگر پردهها دروای 
   8:1388)اردالن، 

 ( فارسي) ملي بانز -2-4-2

یا شاید  -ما ملی  »کلید هوی  ملی ایرانیان مطرح اس : عنوانِ شاهزبان فارسی به

فارسی نگه پناه زبان را از برک  زبان و در جان -بهفر باشد بگوییم هوی  ملی خودمان

روای عرب، داشفیم  با وجود پراکندگی سیاسی در واحدهای جغرافیایی مفعدد و فرمان

اس   یکی از علل  بوده ایرانی خوانیِپرده زبانفارسی   10: 1385)مسکوب، « ایرانی و ترک

 هایقصه و هاروای  و حماسی فردوسی شاهنامر از خوانانپرده اسففادۀ اصلیِ چنین امری

 الشهداءروضه و نامهخاوران ،حیدری حملرهای مذهبی فارسی و حماسه شفاهی و نهعامیا

های بر این اساس، اندیشر ایرانی که در  مفون حماسی و دیگر میراث  اس  خوانیدر پرده
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عنوانِ حامل اصلی این اندیشه، به هنر ادبی ایران وجود دارد، از راه زبان فارسی به

 د  شوخوانی منفقل میپرده

  ملي و سنتي هنرهای -3-4-2

 بینینخوانی ترکیبی از هنرهای مخفلف تصویری، روایفی و ادبی ایران اس   جهاپرده

 فقاداس   اع خوانی نیز بازتاب یاففهدر این هنرها و مفعاقبًا در پرده ایرانی انسان اندیشر و

 شود  این گزارهیمتلقی  و اندیشه بینیاین جهان گزارۀ ترینمهم شر و خیر نبرد به

)طالبیان و س  ا شاهنامهویهه های ایرانی بهحماسه و اساطیر مایر بنیادینِ بسیاری ازدرون

    1: 1386کاران: هم

 (معنوی ميراث) دین -4-4-2

دینی و  گاهن نوع دو با هنر این در دارد  و مهمی اساسی نقش خوانیپرده در دین

 زرتش  یند بر مبفنی و اسالم از قبل به مربوط که باسفانی معنوی مواجه هسفیم: نگاه

 در دوم ینشب و حماسی خوانیپرده در نخس  عموماً  بینشِ  اسالمی نیز نگاه و اس 

 صورتبه و مهارت با خوانان در موارد بسیاریپرده البفه شود دیده می خوانی مذهبیپرده

-آن از خاص و عنویم تلفیقی کرده، نزدیک دیگریک به را بینش دو این برانگیزیتحسین

 به نیانایرا باسفانی دین از دینی راندیش تداوم گربیان اند  چنین تلفیقیآورده به وجود ها

   نمونر جالبی از این تلفیق اس  « آتش از سیاوش گذر» پردۀ  اس  جدید دین

 
   36: 1378 سیف،) خانهقهوه نقاشی کفاب از تصویر  آتش از سیاوش گذر: 3تصویر 

 

 شده برپا اشکاریگناه آزمون برای که آتشی میان از ایرانی زادهشاه پرده، این در

را به دس   «قریب ففح و اهلل من نصر» پرچم حالی که در گذرد می سالم  اس ، به
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های بسیار دور و زمان اساطیری تعلق دارد و در دیگر ماجرای سیاوش به گذشفه  دارد

و از شعارهای معرو  مسلمانان اس     13)صف/  قرآناز آیر  سوی، مفن این پرچم بخشی

نداشفِن زمان این دو موضوع باع  شد که برخی بر این پرده و تابلو خرده بگیرند  تطابق 

 از خیلی» :گویدمی باره این در ای،خانهقهوه نقاشی کسوتپیش آقاسی، قوللر حسین

 با ندارید، حسابیودرس  سواد چون شما که فندگرفمی ایراد ما به کنار،وگوشه باسوادها،

 ففح و اهلل من نصر» پرچم باید چرا سیاوش زنید می هم بر را شاهنامه اصال  کارتان این

 غافل ماهاس   شدنمسلمان از ترپیش خیلی مالِ قصر سیاوش بکشد؟ دوش بر را «قریب

 به نه و داشفند قبولش دممر نه کشید،نمی دوش بر را پرچم این سیاوش اگر کهآن از

   31: 1378سیف، ) «بگذرد آتش از راحفیبه گلدسفه یک ممل توانس می من، اعفقاد

آفرین و عنوانِ هنری وحدتخوانی در طول تاریخ باع  شد تا بهکارکرد حماسی پرده

امل شساز برای ایرانیان مطرح باشد  هنری که ترکیبی از هنرهای سنفی ایران و هوی 

 بخش ایرانیان اس  ترین عناصر هوی مهم

 خوانيحماسي در پرده پردازیسبک -3

 ایاسطوره محفوای و هاداسفان بنیان و ساخ  با مفناسب خوانیپرده در روای  شیوۀ

 این پردازیگری و سبکروای  شیوۀ و محفوای حماسی در موضوع اس   یعنی حماسی و

 تاریخ اس ، و ورفولکل افسانه،  اسطوره، از ایزهآمی حماسه چون  مسفقیم دارد تأثیر هنر

  اس  برخوردار رقیببی و تأمل قابل جامعیفی و تمامی  از ادبی انواع بین در

 متن و داستان حماسي -1-3

مرده خوانی و به عبارتی، رکن اصلی و نخس  آن شداسفان و مفن از ارکان مهم پرده

د  ین عنصرناگری  مفأثر از گری )بازیروای شود  زیرا دو رکن دیگر یعنی نقاشی و می

 هایخوانی به دو نوع حماسیِ ملی و دینی قابل تقسیم اس   داسفانهای پردهداسفان

 شاهنامر اس   بوده ایرانیان در طول تاریخ توجه مورد موضوعات پهلوانی و ملی حماسیِ 

 در مهم ربسیا نقشی شاهنامه ها اس  داسفان و روایات این اصلی فردوسی منبع

 احفرام ورزند ومی عشق آن هایمردم ایران همواره به داسفان دارد و خوانیپرده

  گذارند می

کردند، می روای  خوانانپرده که خوانیپرده هایروای  و نقاشی هایپرده به نگاهی با

 ایمبن بر را خود طومارهای خوانانپرده همر تقریباً  رسیم که چونبه این نفیجه می

 حماسی جنبر نیز خوانیپرده روایات و هاداسفان اند،داده ترتیب فردوسی شاهنامر
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 و طومارها در خوانانپرده جا نباید دو نکفه را از یاد برد  نخس ،اند  در اینیاففه

 با مفناسب اصلی، حوادث و روای  اصیل حفظ ضمن ،شاهنامه از برگرففه هایروای 

 را خود ویهۀ هایروای  خویش، گریروای  توان و عالقه و خوانیهپرد هنر بیانیِ امکانات

شفاهِی  هایداسفان و روایات خوانان ازثانیاً و عالوه بر نکفر قبل، پرده کردند می خلق نیز

 نیس    شاهنامههایی که در بردند  داسفانرای  در میان مردم بهره می

 این  دارند دیگریک با هاییتفاوت مخفلف نِخواناپرده هایروای  بنا بر موارد یادشده،

 و خوانانپرده که س گر آن ابیان و شوددیده می فرعی هایداسفان در تربیش هاتفاوت

با  مفناسب را خود هایتحلیل و تخیالت موضوع، اصل به وفاداری ضمن طومارنویسان،

-روایات و اطوماره در نمخاطبا خواس  و بر مبنای عالقه یا روز اجفماعیِ مسائل و زمان

 دادند  همین مسأله موجب تنوع  و گاه نو شدن داسفان و حماسر اصلیمی دخال  شان

 شد می

های حماسیِ دینی یعنی داسفان خوانی،پرده در شدهاسففاده هایمفن دوم نوع دربارۀ

 و یمذهب خوانیپرده گیریِشکل سبب هاییداسفان چنین که باید اذعان داش  مذهبی و

و  نامهخاوران، الشهداءروضه، سه کفاب قرآن کریمعالوه بر  دینی در ایران شده اس  

 خوانی اس  یاففه در هنر پردههای مذهبی و منابع اصلیِ بازتابحماسه حملر حیدری

ترین مند دارد  زیرا مهمگاهی ویهه و ارججای الشهداءروضهاز میان سه تألیف اخیر، 

شود  مالحسین واعظ کاشفی محسوب می هانامهتعزیه و هاپرده هایمنبع برای داسفان

او کفابش را به بازنویسی و    57: 1377پور، غریب) تألیف کرد قمری نهم قرن این اثر را در

 هایداسفان ویهه حادثر کربال منحصر کرد  بررسیهای دینی بهبازآفرینی داسفان

 نبردهای و زندگی اثر اخیر از دو که در لر حیدریحمو  نامهخاوراننیز  و الشهداءروضه

 از مفأثر سه کفاب این دهد که صاحبانرود، نشان میسخن می شیعیان اول حماسی امام

 نهض  پیداشدن مایر فارسی ادبیات در شاهنامه ظهور» هسفند  شاهنامه بیانی هایشیوه

 یا و حماسی هایسفاندا نظم در اس  نهضفی آن و نرففه میان از هنوز که گش  خاصی

 هایصورتبه هجری چهاردهم قرن تا پنجم قرن از که تاریخی و دینی هایحماسه

 خوانیپرده هایروای  و موضوعات بودنحماسی   215: 1352 صفا،) «یاف  ادامه گوناگون

تاریخی  اقفضائات نیز و ایرانی بینیجهان نوع طبیع ، با مطابق هنر این که کندتأیید می

   21: 1368)مخفاری، اس   ایران تمدن جغرافیایی و
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ای خوانی ساخفار و محفوایی حماسی و اسطورهچون داسفان یا محفوا در هنر پرده

 گیرد کهای و حماسی به خود میدارد، بنابراین نحوۀ بیان یا طرح آن نیز ویهگی اسطوره

وضوع مبارتی دیگر، س   به عا شود ارسطویی )بعداً به آن اشاره می رای  الگوی با مففاوت

های این شیوه در خوانی نیز تأثیر دارد  بعضی از مشخصههای پردهمحفوا در شیوۀ روای 

 شوند  ادامه بررسی می

 درقصهقصه روایت  -1-1-3

 قعهوا و داسفان یک از گریز یا قصهدرقصه روش از اسففاده با راوی خوانیپرده هنر در

 و فرعی هایداسفان شود می تعلیق )فرعی  باع  ایجاد عنصر دیگر واقعر و داسفان به

  اس  شعر فن در ارسطو نظر برخال  این  دارد خوانیپرده هنر در مهم نقشی تبعی

 ها راآن ضورح و غیرضروری هایداسفان یا حوادث را تبعی و فرعی هایداسفان ارسطو

 خوانیپرده هنر در کهآن حال   1365)ارسطو،داند می نویسنده کاربودنتازه و خامی نشانر

 ندارد، خطی سیر خوانیپرده در روای   کننده داردتعیین و مهم نقشی فرعی هایقصه

 در روای   کندمی تعیین را اصلی روای  معنای دیگرهم کنار در مخفلف هایروای  کهبل

 ارسطویی اس   اخفارسدارد و مففاوت از  وارای و دایرهساخفاری اسطوره این هنر،

 مرکب روایت -2-1-3

 زبان از گاه و کندیم بیان خود زبان از را روای  گاهی راوی عنوانِبه خوانپرده

روای  »گویی که این شیوۀ داسفان اند شده تصویر نقاشی پردۀ روی که هاییشخصی 

 س  کرده ا ایجاد این هنر در گری راروای  از فردیمنحصربه نام دارد، نوع« مرکب

 هایروای  و هانداسفا حماسی و ایاسطوره ماهی  در باید را ایشیوه چنین هایریشه

 هایراه از یکی»  کرد وجوجس  حماسی هسفند، خوانی که خود مفأثر از شعرپرده

 شعر در  س ا بوده هاآن زبان مسألر امروز، به تا ارسطو زمان از حماسه و درام جداشدن

 سخن خود شخص از ایپاره گوید می سخن مرکب رواییِ طریق به شاعر حماسی،

 در شاعر درام، در اما گویند،ب سخن که داردوا می را خود کاراکفرهای ای،پاره گوید ومی

که در قول اخیر مشاهده چنان   24: 1368مخفاری، )« شودمی پنهان کاراکفرهایش پسِ

خوانی نیز وجود   که در پردههمان اس« روایی مرکب»شد، توضیحات مخفاری از سبک 

 خوانی اس  بودن ریشر روایات پردهای و حماسیدارد و مؤید اسطوره
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 نقاشي حماسي -2-3

های حماسی ملی و مذهبی شکل گرففته است   ایتن خوانی براساسِ روای نقاشی پرده

ارد و هاس ، بخشی از بیان روایت  را بتر عهتده دنقاشی مبفنی بر محفوای داسفانیِ روای 

 خوانی اس   گری در پردهکنندۀ جریان روای تکمیل

های حماستی و بخشتیدن بته شخصتی ختوانی عینی های نقاشی پردهیکی از ویهگی

خوانی محل حضتور قهرمانتان اصتلی ماننتد رستفم و ستهراب در تاریخی اس   پردۀ پرده

ر مذهبی اس   حضو هایهای حماسی ملی و اولیا و اشقیا و افراد مقدس در حماسهروای 

نقاشتان »شتود  تترین موضتوع نقاشتی پترده محستوب میها در پترده مهماین شخصتی 

های رزمی ]حماستی[ را دوست  سازی در مفن صحنهخوانی[ طبیع ای ]و پردهخانهقهوه

  ویهه انسان قهرمان گرچه جزئی از طبیع  اس ، جزئی اسها، انسان بهندارند  از نظر آن

چیز تتابلو باشتد  اوست  کته بته سفه  آن که خود نقطر عطف و گتاهی همتهارزنده و شای

    159: 1378)مهاجر، « کندمی دهد و مسیر تاریخ را معینطبیع  معنا می

ایِ روایت  در ایتن هنتر است   حضور قهرمانان بر پردۀ نقاشی ناشی از ساخفار اسطوره

هتای حماستی و طتابق بتا ویهگیخوانی نیتز مپردازی در نقاشیِ پردهسبک ترسیم و چهره

ای قهرمانان اس   چهرۀ قهرمانان ملی و متذهبی معمتوالً آرام و مطمتتن ترستیم اسطوره

که به فرجام سرنوش  خویش آگاهند و به دارند و ایننشود  گویی هرگز ترسی از نبرد می

استی های قهرمانان حمشک مفأثر از ویهگیدهند  چنین نوعی از تصویرگری بیآن تن می

ده شتیک قهرمان حماسی، تقدیری ویهۀ خویش دارد که برایش تدارک دیده »ایران اس : 

اففد، همان اس  که باید بیففد و چه اتفاق میاس  و خود نیز در تدارکش سهیم اس   آن

: 1368)مخفتاری، « اففد  ضرورتی که قهرمان نیز آن را پذیرففه اس ضرورت نیز اتفاق میبه

های ختود را در ها و قهرمانتان حماستهخوانی با همین دیدگاه، شخصتی هنقاشی پرد   20

 رمانانی ازلی تبتدیلها را به قهگذارد و آنحالفی مطمتن و با آرامشی خاص به نمایش می

 کند می

 و شتودنمی مطالب بند بتاال رعایت  منفی هایشخصی  تصویرسازیِ و سازیدر چهره

 گونیس آنفی یا افراد ضدقهرمان چهرۀ در کند می عمل دیگر ایگونه به خوانیپرده نقاش

بنتدی نقاشتیِ در ترکیب  شتودمی نگرانتی تصتویر و ددمنشتی خشون ، خشم، ترس، آثار

تترین فضتای هاس  و قهرمانتان و ضتدقهرمانان بتیشخوانی تأکید اصلی بر شخصی پرده

 نیروهتای نماینتدگان عنوانبته ها راآن دهند  در واقع، نقاشکادر را به خود اخفصاص می
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 ابعتاد در هاشخصتی  دهتد  ستایرمی قترار کانون توجته در تاریکی  )روشنی و خیر و شر

 خوانپرده به بندیترکیب نوع این  شوندتصویر می کادر هایحاشیه و اطرا  در و کوچک

 توجته مرکتز در کته اصتلی شخصتی  دو مبتارزۀ حتول را ختود داسفان کند تاکمک می

بپردازد   فرعی حوادث و هاشخصی  هم به لزوم مواقع در و کند بیان دارند، قرار نبینندگا

دادهتای عظم  حماسر ملی ایران، بیش از هر چیز، در روح پهلوانی و تمرکز روی»در واقع

     33)همان: « آن حول یک محور قهرمانی مفبلور اس 

 

 
              خوانمرشدان پردهاز کفاب : جنگ بین مارد بن صدیف و حضرت عباس  تصویر 4تصویر 

   12: 1388)اردالن، 
 

 حماسي اجرای -3-3

ان، دو شتیوۀ اجرایتی و نمایشتی در خوانتپردههای اجرایی و نمایشتی با دق  در شیوه

گرایانته بازی واقع وحرکات خوان با پردهقابل تشخیص اس   در روش نخس ،  خوانیپرده

فانی حماسی تصتویر تر براساسِ مفون داسوی پرده که بیشها و نقوش ربه صورتو عینی 

گتری است  و ر مؤثرترین شیوۀ نمایشی و بتازیبخشد  این کااند، عینی  و زندگی میشده

در    8)همتان: شتود تر روایت  از ستوی آنتان میسبب جلب توجه مخاطبین و درک سریع

 کند و رففارهتاره میپرده اشا های رویشخصی  به 3مطراقبا دس  یا با  خوانجا پردهاین

دهد  در نفیجه، او مفهتوم متورد نظتر گرایانه نمایش میصورت واقعها را بههای آنو حال 

 کند مفن را کامل می
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دی یتا ان با اجرای حرکتات تجریتخوانپردهدومین شیوۀ نمایش بدین صورت اس  که 

کوشتد تتا بته کتاری میدادن سر، چرخش و دیگر حرکات ابفهای خاصی ممل تکانحرک 

هتا، بنتا بتر احستاس درونتی و بخشد  این حرک مفن حماسی در چشم بینندگان عینی  

ختوان تحت  خوان تفاوت دارد  به هر حال، در هر دو شیوه پردهشرایط اجرا، برای هر پرده

چنتان  خوانپرده» تأثیر مفن و روای  حماسی قرار دارد و اجرای او اجرایی حماسی اس  

اففد و صدای تاخ  اسب چموش و ابلتق شتمر گوید که هراس در تن  میو سخن میبا ت

متردِ توصتیف است   خشتم مخفتار شتنوی    او خبرهالجوشن را در بیخ گوش  میبن ذی

انگیتزش و حسین را با چهتره حزنگیری را با حرک  صورتش، معصومی  امامهنگام انفقام

دهتد  وقفتی از بیمتار کتربال اش نشتان میگشفهبیرون شقاوت شمر را با چشمان از حدقه

کوبتد، فرورففگتانِ نماید  دسفان را که بر هتم میگوید، خود نیز علیل و نزار میسخنی می

دهتد  بتا هتر حرکفتی، از ها را بیدارباش میدر اندیشه را هشدار و خمارگشفگانِ در صحنه

ستفر اشتقیا و طمأنینته و ا شایرگویتد  شتفاب در حرکت  حرکات اولیا و اشقیا ستخن می

    24: 1356)عناصری، « داندآرامش را از آنِ اولیا می

 گيرینتيجه

 هنر دو و اس  خوانیپرده هنر در اساسی و کلیدی عنصر حماسی ادبیِ  مفن و داسفان

 و فردوسی رشاهنام  آن اس  از مفأثر  گریبازی) گریروای  و نقاشی یعنی دیگر عنصر و

 در  آیندشمار میبه خوانانو اقفباس پرده الهام اصلیِ منابع حماسی هایدیگر داسفان

 اندیشر و کرتف از برآیندی خود که شاهنامه حماسی محفوایی و بیانی هایویهگی واقع،

ردم مثر همواره با اقبال امشاهده اس   چون این  قابل خوبیبه خوانیدر پرده اس ، ایرانی

 در هشاهنام عالوه، به اند کرده اسففاده هم از آن خوانانپرده رو بوده اس ،ایران روبه
چنین هم اس   داشفه گاه الگو راجای و مهم نقش مذهبی و دینی هایحماسه گیریشکل

 دینی و مذهبی خوانیِپرده توسعر و گیری، شکلویهه از دورۀ صفویهدینی، به هایحماسه

 اند  داشفه پی در را

 بر عالوه که اس  تصویری حماسی هنر از موفقی بسیار نیز نمونر پرده نقاشی

حماسی را بیان  و ایاسطوره مفاهیم نمایشی، و کنندهسرگرم هایبرخورداری از جنبه

حماسی که نقاط عطف روای  حماسی  تصاویر و کالم تأثیر تح  خوانپرده کند  زیرامی

 به حاالتی که و حرکات رایاج و لحن طریق از دادن روای بر روی پرده هسفند، با بسط

 در حماسی دهد  بنابراین روای می ارائه جذاب و حماسی روایفی گیرد،می خود
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 شکل گریبازی و اجرا سپس و نقاشی بر حماسی ادبی مفن از تأثیر ترتیببه خوانی،پرده

 گریِ بازی و تصویر حماسی حماسی، مفن یعنی ارتباطی عامل سه حی ، این از گیرد می

کنند  هنری که خلق می را خوانیپرده شوند و هنر حماسیِ می با هم تلفیق سیحما

تصویری در ایران تصور کرد  گویِ ترین هنر سنفِی حماسی و قصهتوان آن را جامعمی

   هاس  روای  حماسی آن بیان موضوعیِ  هنری که ویهگی

 

 هانوشتپي
1.Narrative Painting and Painting Recitation in Qajar Iran 

ا رخوانان برای خود تهیه و هنگام اجرا داسفان و پرده هایی که نقاالنصههایی خطی از قنسخهطومار:  -2

 کنند از روی آن روای  می

عنوانِ ابزار در اجرا اسففاده خوانان برای اشاره به پرده یا بهدسفی که نقاالن و پردهطراق: چوبم -3

 کنند می
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