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عناصــرنمایشــیدرپردهخوانــی
بهعنــوانهنــری چندرسانــهای
دکترامیرحسنندایی* ،1مونسبسکابادی

2

 1استادیار دانشکده هنر ،دانشگاه تربیت مدرس ،تهران ،ایران.
 2دانشجوی دکترای پژوهش هنر ،دانشکده هنر ،دانشگاه تربیت مدرس ،تهران ،ایران.

چکیده:

(تاریخ دریافت مقاله ،88/10/25 :تاریخ پذیرش نهایی)89/3/1 :

پرده خوانی به عنوان یکی از اشکال نمایش سنتی در ایران از قابلیت های بسیاری در بیان هنری و نمایشی برخوردار است .در مورد
این شیوه ی نمایشی تاکنون به ساختار و شیوه های اجرای آن در شکل سنتی خود پرداخته شده است .پرسش این پژوهش آن است که آیا
با ایجاد تغییر در عناصر نمایشی پرده خوانی و امروزی کردن آنها ،این شیوه ی نمایشی می تواند در یکی از مهم ترین اشکال هنری جهان
امروز ،یعنی هنر چندرسانه ای مورد استفاده قرار گیرد و قابلیت جذب طیف وسیعی از مخاطبان را دارا شود؟ فرضیه ی اصلی آن است که
شناخت عناصر نمایشی این هنر و مقایسه ی آن با نمونه های هنر چندرسانه ای می تواند قابلیت های پرده خوانی را در پدید آوردن زمینه
های بیانی نوین ،آشکار سازد .این مقاله با مطرح کردن چند نمونه ی غربی از هنر چندرسانه ای و تطبیق آن با عناصر پرده خوانی در شکل
کلی آن تالش دارد تا این قابلیت ها را بازشناسی کرده و توانایی های آن را برای استفاده در هنر چندرسانه ای امروزی تبیین نماید .بررسی
این عناصر مانند نحوه ی اجرا ،استفاده از تصویر ،کاربرد لحن و موسیقی (چه به صورت آواز و چه به صورت همراهی کننده) و نیز چگونگی
تاثیر آن بر مخاطب ،نشان می دهد که پرده خوانی می تواند از قابلیت های ویژه ای در عرصه ی هنر امروز جهان برخوردار شود.

واژههایکلیدی:
پرده خوانی ،هنر چندرسانه ای ،شیوه های اجرا ،نمایش ایرانی ،نمایش سنتی.
* نویسنده مسئول :تلفن ،021-82884752:نماب ر.E-mail: amir_nedaei@modares.ac.ir ،021-88008090 :
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مقدمه
پرده خوانی یکی از قدیمی ترین شیوه های نمایش های انفرادی در
ایران و یکی از نمونه های بسیار قدیمی آن در جهان است .پرده خوانی
در گروه نمایش های سنتی قرار می گیرد و تلفیقی است از هنرهای
مختلفی چون اجرا (به صورت نقالی) ،آواز (به عنوان بخشی از
نقالی) ،شعر ،موسیقی (کاربرد آن در آواز) ،ادبیات (منابع داستانی)
و نقاشی (به صورت پرده) .از این رو به دلیل استفاده از شیوه های
متنوع و گوناگون بیانی که از هنرهای مختلف سرچشمه می گیرند،
می توان این فرضیه را مطرح ساخت که این هنر قابلیت های بسیاری
برای ورود به زمینه های بیانی هنرهای نوین دارد .در این پرده ها
گاه به موضوعات مذهبی و گاه به داستان های حماسی یا افسانه ای
پرداخته شده است.
1
هنر چندرسانه ای به عنوان شاخه ای از هنرهای جدید و پست
مدرن در غرب و با ویژگی اصلی تلفیق رسانه های مختلف هنری

در یک اثر واحد ،با هنر پرده خوانی قرابت می یابد .در هر دوی این
هنرها ،هنرمند برای ارتباط چندگانه و عمیق تر با مخاطب خود ،از
به کارگیری یک رسانه و یک قالب هنری در کار خود ،فراتر رفته و
برای بیان منظور خویش از تلفیق هنرهای مختلف استفاده می کند.
قالب شکنی و آزادی عمل هنرمند در انتخاب انواع رسانه های هنری
این قابلیت را در پرده خوانی ایجاد می کند که با شیوه ها و شگردهای
چندرسانه ای به نمایش درآید و با قرار دادن مخاطب در محیطی
چندرسانه ای منظور خود را هر چه گویاتر و جذاب تر بیان نماید.
مقاله ی حاضر در تالش است تا به صورتی علمی به این سوال اولیه
پاسخ دهد که آیا با ایجاد تغییر در عناصر اجرایی و امروزی کردن
آنها ،می توان پرده خوانی را در یکی از مهم ترین اشکال هنری جهان
امروز ،یعنی هنر چندرسانه ای مورد استفاده قرار داد؟

 -1هنر چندرسانه ای
ادوارد لوسی اسمیت در تعریف هنر چندرسانه ای می نویسد:
«اصطالحی است در هنر سده ی بیستم که برای هر ترکیبی از
رسانه های دیجیتال ،تصاویر ،گرافیک ،صدا ،ویدیو ،انیمیشن و
متون نوشتاری مورد استفاده قرار می گیرد» (Lucie Smith, 2004,
 .)231در فرهنگ نامه ی هنر تعریف هن ِر چندرسانه ای چنین آمده
است« :اصطالح چندرسانه ای در زمینه ی تاریخ هنر ،برای شرح آن
دسته از اشکال هنری که رسانه های مختلف و اغلب نامتعارفی را در
بردارند ،به کار می رود .این رسانه ها هم می تواند شامل رسانه های
سنتی (مثل هنرهای هفتگانه :نقاشی ،مجسمه سازی ،موسیقی ،تآتر
و )...و هم رسانه هایی چون چیدمان ،2هنر اجرا ،3هنر محیطی ،4هنر
ویدیو 5و رویدادها( 6به طور کل ،رسانه های هنری جدیدی که در
قرن بیستم ظهور کرده اند) باشد (.)Turner, 1996, 583
از مهم ترین ویژگی های این هنر برقراری ارتباط چندگانه با
مخاطب است که طی آن مخاطب در مواجهه با اثر هنری نه تنها
ارتباط بصری برقرار می سازد بلکه همزمان ممکن است (با توجه
به رسانه های مورد استفاده در آن اثر) به صدایی که در حال پخش
است ،گوش فرا دهد و یا با فضای مجازی که در آن قرار گرفته است
ارتباطی چندگانه برقرار سازد .هنر چندرسانه ای در ذات خود هنری
است چند بعدی که از شیوه های گوناگون بیانی در هنر استفاده
نموده تا مضمون را به مخاطب منتقل نماید .این شیوه های بیانی
شامل هنرهای اجرایی ،هنرهای بصری ،7هنرهای صوتی 8و هنرهای
ویدیویی 9می شود که در هنر چندرسانه ای دو یا چند شیوه در کنار
هم مورد استفاده ی هنرمند قرار می گیرند.

 -1-1هنرهای اجرایی

هنر اجرا عنصر تفکیک ناپذیر هنرهایی چون نمایش ،تآتر ،سینما
و  ...می باشد؛ اما اجرا و رویداد در دوره معاصر ،خود به تنهایی به
عنوان هنری مستقل ،نمود یافته اند .اجرا که خود می تواند تلفیقی از
هنرهای رقص ،موسیقی و هنر بدنی 13باشد ،به علت زنده بودن و
رودررو بودن با مخاطب ،هنری تاثیر گذار و متعامل است و از جمله
هنرهای جدید است که در توالی زمان رخ می دهد؛ از طرفی می تواند
به عنوان بخشی از هنر چندرسانه ای قلمداد شود و در کنار دیگر
رسانه های هنری ظاهر گردد.
یکی از نمونه های مشهور هنر چندرسانه ای ،اجرایی چند بعدی از
جوزفبویز 14هنرمندآلمانیاستکهاجراهایچندرسانه ایبسیاری
را خلق کرده است .این نمونه از بسیاری جهات به پرده خوانی سنتی
در ایران شباهت دارد .زیرا در آن هنرمند تابلوهای نقاشی را برای
مخاطبان به شکلی نمایشی ،توضیح می دهد .در این اثر که «چگونه
می توان تصاویر را برای خرگوش مرده توضیح داد» نام دارد ،وی در
یک اجرای سه ساعته در گالری اشمال 15در دوسلدورف ،با استفاده
از حرکات اجرایی ،یک ماسک صورت که از موم عسل و زرورق
طالیی ساخته شده ،تابلوهای نقاشی خود و یک خرگوش مرده به
اجرای آن می پردازد .در طی این اجرا ،بویز نقاشی های خود را برای
خرگوش مرده ای که در آغوش گرفته است شرح می دهد و بینندگان
در فضای خارج از گالری شاهد و ناظر آن هستند (اسماگوال،1381 ،
( )342-343تصویر .)3در هنر اجرایی چندرسانه ای« ،هنرمندان با به
خدمت گرفتن امکانات و ابزار تکنولوژیکی و تلفیق آنها با اثر اجرایی
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خود ،به آفرینش اثر خویش می پردازند .ممکن است عوامل دیگری چون
پوستر ،چراغ نئون ،عکس و اسالید و غیره نیز در این گونه نمایش ها به
کار آیند» (پاکباز.)652 ،1378 ،

 -2-1هنرهای تصویری

تصویر و هنرهای بصری «رسانه ای صورت پذیر هستند که به
وسیله ی چشم تاثیر خود را در ذهن و قلب می بخشند» (شاله،1347 ،
 .)94این گروه از هنرها می توانند به عنوان رسانه ای دیگر در هنر
چندرسانه ای مورد استفاده قرار گیرند .تصویر در هنر چندرسانه ای
گاه به شکل عکس ،نقاشی ،نمودار ،نقشه ی جغرافیایی و تصاویر
دیجیتالی و گاه با استفاده از ابزار تکنولوژیکی ای چون ویدیو و ویدیو
پروجکشن های چندگانه و ...ظاهر می گردد .ویدیو و تصاویر ویدیویی
چندگانه که رسانه هایی جدید هستند ،به علت قابلیت هایی که در پردازش
تصاویر ،حرکت ،کوتاه و بلند کردن زمان روایت و  ...دارند ،بیشترین
کاربرد را در هنر چندرسانه ای دارا هستند .نمونه آثار هنرمندانی مثل
شیرین نشاط ،بیل ویوال 16و بروس نیومان 17از آن دسته آثار هستند که
به مدد تصاویر ویدیویی و استفاده از دیگر رسانه های هنری و عناصر
تصویری ،محیطی چندرسانه ای ایجاد می کنند .ویدیوهای چندگانه که
قابلیت پخش هم زمان تصاویر را دارند ،در آثار این هنرمندان روایات و
مفاهیم پیچیده و متفاوتی را بازگو می کنند.
نمونه ی برجسته ای از این آثار «تاالر نجواها» 18اثر بیل ویوال است
که در آن ،تماشاگران از یک اتاق تاریک ،طوالنی و بسیار باریک که
در طرفین آن دو ردیف پرده های نمایش ویدیویی قرار گرفته اند،
عبور می کنند (لوسی اسمیت .)58 ،1382 ،یکی از مهم ترین ویژگی های
پرده های نقاشی در شیوه ی نمایشی پرده خوانی ،مفهوم هم زمانی در
وقایع است .به گونه ای که بخش های مختلف یک رویداد در کنار هم و
در یک پرده به تصویر کشیده می شوند.
در دوره ی معاصر وجود ویدیو ،شکلی جدید را در بیان هنری پدید
آورده است که جای پرده های سنتی را گرفته است .نکته ی مهم آن
است که این صفحات و پرده های ویدیویی می توانند به جای پرده های
نقاالن و شمایل گردانان شکلی از بیان نوین هنری را ایجاد کنند که در
واقع به روز کردن همان شیوه ی سنتی است ،و تعاملی کام ً
ال امروزی
میان مخاطب و داستان در حال روایت برقرار کنند.

 -3-2هنرهای صوتی

«هنرهای فونتیک یا سمعی تاثیر خودشان را در ذهن و قلب از راه
حس شنوایی می بخشند ،آثار این هنرها در زمان جریان پیدا می کنند
و اصل آنها توالی است .اینها بیش تر از هنرهای پالستیک [بصری]
جنبه ذهنی و معنوی و درون ذاتی دارند» ،شاله این هنرها را به دو
گروه موسیقی و ادبیات تقسیم می کند (شاله .)95 ،1347 ،عنصر صدا
در هنر چندرسانه ای ،گاه به شکل موسیقی و گاه به شکل صداهای
موجود در محیط که هنرمند آنها را در کارش دخیل می کند ،گاه به شکل
صداهایی که در یک اثر ویدیویی وجود دارد و گاه به شکل صداهایی که
هنرمند با ابزار و لوازم موجود در کارش تولید می کند (یا این نقش را به
مخاطب می سپارد) و حتی گاهی صدای شخص هنرمند و مونولوگی که
متعلق به خود اوست ،ظاهر شده و در تکمیل اثر و تاثیرگذاری بر روی

مخاطب ،نقش مهمی را ایفا می کند.
لوری اندرسون 21هنرمند معاصر در اثر خود «ای سوپرمن»
مونولوگی را ارایه می کند .او در این اجرا دکلمه ای را همراه با یک
سری حرکات اجرایی و نمایشی می خواند؛ در حین اجرا قدم می زند،
از میکروفون فاصله می گیرد و دوباره به آن نزدیک می شود ،گاهی
هنگام اجرا با چکشی که در دست دارد ضربه می زند و تولید صدا
می کند ،گاهی چند نتی موسیقی نواخته می شود و( ...اسماگوال،1381 ،
.)377
در این اثر ،اجرای هنرمند همراه با موسیقی و قطعه ای ادبی ارایه
می شود و در برخی موارد هنرمند خود با ابزاری که در دست دارد
تولید صدا می کند .این درست مشابه همان شکلی است که هنرمند
پرده خوان در حین اجرا از آن بهره می برد .در پرده خوانی و نقالی،
هنرمندان اجراگر «با به وجود آوردن وقفه هایی در بیان ،آهنگ دادن به
کالم ،باال و پایین بردن به موقع دست و سر ،کش دادن مطلب ،گاه نجوا
کردن و بی صدا فریاد کشیدن ،گاه لرزاندن صدا و نیز عوض کردن
صدا ،خصوص ًا کوفتن کف دست ها به هم و پاها بر زمین و همچنین
با معلق نگاه داشتن واقعه در جایی حساس ،تماشاگر را در هیجانی
مطبوع نگاه می دارند» (بیضایی .)81 ،1379 ،این استفاده از صدا به
گونه ای نمایشی و گاه نامتعارف سبب ایجاد کشش در مخاطب می
شود .هرچند صداهای موجود در فضا مانند ابراز احساسات مخاطبان
و رفت و آمد آنان شکلی از فضای صوتی را در حین اجرا پدید می
آورد« .کسانی که در قهوه خانه پای نقل نشسته اند آزادند ،چپق و
قلیان می کشند ،تخمه می شکنند ،گاه می آیند و گاه می روند» (بیضایی،
 )82 ،1379و در برخی از اینها فرم هایی را می توان دید که در بعضی
از آثار چندرسانه ای غربی دیده می شود .اشکالی که آثار جان کیج را
در به کارگیری صداهای محیط در طول اثر به یاد می آورد.
«جان کیج22با استفاده از فرم های خاص نت نویسی ،سازهای
غیرمعمول یا از پیش آماده شده ،رسانه های جدید (رادیو ،ضبط
صوت ،کامپیوتر) و گنجاندن روش مند عنصر تصادف و صداهای
اتفاقی حضار در حین اجرا ،مرزهای قراردادی رشته های هنری را
درهم شکست و تاثیری شگرف بر تحول موسیقی و هنرهای بصری
گذاشت» (بکوال .)451 ،1387 ،اکنون با استفاده از ابزار کامپیوتری و
تکنولوژی های جدید ضبط و پخش صدا ،محیطی فراهم می آید که هنر
صدا 23نامیده می شود .این نیز خود به امروزی شدن این هنر سنتی و
گسترش قابلیت های آن کمک فراوانی می کند.

-2پردهخوانیبهعنوانهنریچندرسانهای
به دلیل وجود عناصر مختلف بیانی از هنرهای گوناگون ،پرده خوانی
یکی از اشکال اولیه ی هنر چندرسانه ای است .هنر اجرا در پرده خوانی،
بخشی از کل کار است که به لحاظ فرم هنری ،مشابهت هایی با آثار
اجرایی غربی و به لحاظ موضوع و محتوا و نحوه ی انتقال آن به
وسیله ی روایت و استفاده از آثار ادبی ،با آثار اجرایی غربی متفاوت
است .تصویر و اجرای آهنگین و ادبیات از دیگر عناصری به حساب
می آیند که پرده خوانی را به هنر چندرسانه ای نزدیک تر می کنند.
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 -1-2بررسی تطبیقی هنر چندرسانه ای و پرده خوانی

در هنرهای اجرایی ،شیوه ی اجرا ،شکل های گوناگون دارد،
اصلی ترین شکل آن این است که یک یا چند نمایش گر ،با تمهیدات
نمایش گرانه ی خود ،نمایشی کوتاه پدید می آورند« .نمایشگون های
دوران معاصر ،بیش تر سرشتی تجربه گرایانه دارند .نمایشگون های
معاصر هر چند برگرفته از نمونه های تاریخی خود هستند ،لیکن به
سبب ترکیب با هنرهای دیگر به ویژه هنرهای تصویری – تجسمی
شکل خاصی یافته اند .به پژوهش ماروین کارلسان 24پرفورمنس های
معاصر ،از گونه ی «اجراهای تک نفره» 25هستند» (صالح پور،1388 ،
 .)228پرده خوان نمایش گری منفرد و تنها بوده که «لوله ی طومار
را در برابر چشم تماشاگرانی که جمع شده بودند کم کم باز می کرد
و حوادث نقش شده را با صدای گیرنده و آهنگ دار و با آب و تاب و
حواشی و لحن سوگ آور نقل می کرد» (بیضایی .)77 ،1379 ،نقاالن
که در واقع تفاوت آنها با پرده خوانان فقط در وجود پرده ی نقاشی
[که گاه فقط جنبه ی تزیینی می یافت] بود« ،بایستی دارای توانایی های
جسمانی ،صدای خوش ،حافظه ی قوی ،تسلط به شعر و شاعری بوده
و از ابتکار و خالقیت آنی بهره داشته باشند» (غریب پور.)27 ،1384 ،
نمونه های این نمایش گران در دوره های مختلف ،نمونه های اروپایی
نیز داشته است.
کارلسان به نمایش نمایش گرانی اشاره می کند که به آنان
«مونولوگیست» 26می گفته اند (صالح پور .)229 ،1388 ،پرده خوانی نیز
«با خصوصیات اجرایی ویژه ای شناخته می شود ،اجرای فردی اساس
بیان آنها را تشکیل می دهد ،یک نفر راوی ،ناقل یا اجراکننده ی دیگر به
تنهایی ،عامل اصلی اجرای نمایش واره است» (بکتاش.)24 ،1356 ،
اکنون برای روشن شدن امکانات بیانی پرده خوانی به عنوان
هنری که توانایی بالقوه ی تبدیل شدن به یکی از اشکال بیانی هنرهای
چندرسانه ای را دارا است ،به تبیین ویژگی های آن از نظر نحوه ی اجرا،
انواع حرکات ،ویژگی های تصویر و نقش مخاطب در آن می پردازیم.

 -2-2نحوه اجرا

اجرا در پرده خوانی از تنوع برخوردار است و اجرا کننده بسته به
موضوع می تواند از شیوه های متفاوتی استفاده کند« .در نگاه تطبیقی
به شیوه های اجرای پرده خوانان دو نوع اجرا به چشم می خورد .اول
اجراهایی که به داستان ها و مضامین عینیت می بخشند و دوم اجراهایی
که در عینیت بخشی به متن ،از حرکات تجریدی نیز برخوردارند .در نوع
اول پرده خوان حرکات خود را در جهت متن سامان می بخشد ،مرتب
به شخصیت های پرده با دست یا عصا اشاره می کند ،گاهی اعمال آنان
را به صورت واقع گرایانه تقلید می کند یا نمایش می دهد و برای هر
مفهوم که فیگوری مشخص الزم داشته باشد ،یا آن را تکمیل کند مانند
سالم ،دعا و احترام ،پرده خوان آن حالت را نشان می دهد .در نوع دوم
عالوه بر حرکات واقع گرایانه و عینی ،پرده خوان بنابر احساس درونی
و ادراک خود از موضوع و شرایط اجرا ممکن است حرکاتی انجام دهد
که الزام ًا مفهومی مشخص و عینی را در برنگیرد .این حرکات تجریدی
است و در اجرای هر پرده خوان یا حتی دو اجرای متفاوت از یک
پرده خوان یکسان نیست» (اردالن ،1386 ،دفتر.)14،2

«حرکات در هنگام سرعت کالم در بخش هایی از روایت مجلس
سریع است و در مقابل در بخش هایی که نیاز به سکون و طمانینه
حس می شود بسیار صبور و مطمئن عمل می شود و همراه با آن از
ریتم آهسته در کالم بهره می برد .تلفیق این تندی و کندی در حرکات،
ترکیب بندی بسیار جذابی را در این نمایش ها آشکار می سازد» (اردالن،
 ،1386دفتر.)8 ، 20
«به کارگیری چوب دستی (مطراق یا تعلیمی یا من تشاء) در حرکات
نمایشی ،توفیق در استفاده از عالیم و نشانه های دست ،چرخش بدن در
جهت انتقال مفاهیم و استفاده از لباس ،پرده و اشیاء اصیل و هماهنگ از
دیگر ویژگی های این اجراهاست» (اردالن ،1386 ،دفتر .)10، 20پرده ها
می توانند «نیایشی» یا «اشاره ای» باشند که در حرکات گروه اول دعا
در برابر خداوند با دستان به طرف آسمان و نگاه رو به باال ،سجده
در برابر خداوند با استفاده از بدن و سر به حالت نیمه خم در دو حالت
ایستاده و نشسته ،تعظیم به خداوند و اولیا و دست بر سینه گذاشتن،
در گروه دوم «اشاره به شمایل های پرده ،اشاره به دور و نزدیک،
اشاره ی معنایی به مفاهیم مورد نیاز و اشاره به خود مردم» را شامل
می شوند .برخی از حرکات نیز حالت هایی چون «رزمی ،اندوهناک،
حرکات مربوط به شمارش و حاالت تمنایی» دیده می شود (اردالن،
 ،1386دفتر16 ،4و.)17

 -3-2تصویر

تابلوهای نقاشی در هنر پرده خوانی که به پرده های درویشی
مشهورند،همانجایگاهتصویروتصاویرویدیوییدرهنرچندرسانه ای
را دارند .هنرمندان پرده خوان و هم چنین نقاشان این پرده ها ،در دورانی
که هنوز امکان دسترسی به تکنولوژی و ابزاری چون ویدیو پروجکشن
وجود نداشت ،تصاویری را خلق کردند که به شکل تحسین برانگیزی
دارای کارکردهایی چون وجود روایات مختلف در یک پرده ،هم زمانی
تصاویر و داستان ها و توالی داستانی در پرده بود.
«نقاشان پرده ،تجمعی از صورت ها ،مجالس و وقایع روی داده در
زمان های مختلف را در یک زمان آرمانی و کلی رقم می زنند .تفکر حاکم
بر یک جا و یک زمان بودن داستان ها و صورت ها ،کل نگری به تاریخ
و به گذشته است ،به تبع آن آینده نیز متصل به ما و حال می شود.
سلسله ی زمان و مکان متصل ،اجازه ی خروج ما را به عنوان اشخاص
منتزع از داستان ها و صورت های پرده نمی دهد .در این جایگاه کل نگر
به دنبال معرفی تمثیلی از حضور و تجمع ساکنان عالم از قدیم تا
جدید در کنار یکدیگر است .دلیل و نشا ِن ماندن در این وضعیت،
بود ِن دو نیروی خیر و شر است که می باید از طریق تفکر کل نگرانه
و جهت دار به تفوق خیر و خیر اندیشی در عالم بیانجامد» (اردالن،
 ،1386دفتر.)16 ،29
در مجموع قواعد حاکم بر ترسیم پرده ها عبارت اند از :حوصله و
دقت در ترسیم ریزه کاری های نقوش ،آگاهی از تمامی داستان های
تاریخی ،افسانه ها و روایات مربوط به واقعه ی کربال ،تصویر نمودن
اولیا در اوج وجاهت و پاکیزگی و اشقیا در نهایت کراهت ،اغراق در
نمایش هیاکل وهمی ،استفاده ی به موقع و به جا از رنگ و ترکیب رنگ ها
جهت نشان دادن روحیه و تضاد شخصیت ها ،بزرگ تر نشان دادن
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شخصیت های مهم ،ترکیب بسته و درهم تصاویر در پرده به شکلی
که انتقال از صحنه ای به صحنه ی دیگر در آن در چشم برهم زدنی
انجام می پذیرد ،افزودن صحنه های جنبی بر مجالس اصلی ،استمداد
جستن از فرهنگ عامه و اعتقادات عوامانه (ناصر بخت)106 ،1371 ،
(تصاویر  1و .)2
بزرگ تر نشان دادن معصومین یا قهرمانان ماجرا در واقع نوعی
پرسپکتیو مقامی ایجاد می کرد که سبب می شد تا شخصیت های
اصلی توجه بیش تری را به خود جلب نمایند .از این رو نقاش بی
آن که خود را در بند قواعد هنرهای تجسمی (به شکل کالسیک آن)
قرار دهد ،با توجه به الزامات داستان از نوعی اغراق در تصویر بهره
می برد .این دور شدن از واقعیت جلوه ای فراواقعی به اثر می بخشید
که سبب می شد مرزهای زمان و مکان درهم شکسته شوند و واقعه
در بی زمانی به جلوه ای از ابدیت دست یابد« .پرده ی درویشی
مجموعه ای است مصور از تاریخ و روایات که در آن از ازل تا به ابد
راهی نیست و میدان خلقت و آفرینش تا صحنه قیامت و محشر در
کنار هم آمده اند» (ناصر بخت.)107 ،1371 ،

 -4-2عناصر صوتی

افکت های صوتی بخش تعیین کننده ای از اثر هنری است ،که
در آثار پرده خوانان ،غالب ًا بدون استفاده از هیچ گونه آلت موسیقی
ظاهر می گردد .کارکرد موسیقی و حرکات اجرایی در پرده خوانی
نیز ویژگی های خاص خود را دارا است« .پرده خوان در جلوی پرده
حرکت می کند و با اشاره ی دست (برای اولیا) و عصا (برای اشقیا)
داستان مربوط به شمایل ها را بازگو می کند .پرده خوان داستان ها
را با لحن محاوره ای که در آن نوعی نظم به گوش می رسد ،یا
محاوره ای و آواز با هم اجرا می کند .هر کجا الزم باشد آواز خود را
با یکی از دستگاه های موسیقی ایرانی وفق می دهد و در جای دیگر از
آن خارج می شود .مرشد پرده خوان هنگام خواندن ،بیش تر از دهان
و دماغ که شیوه ای خاص برای خواندن آوازهای عامیانه است ،بهره
می جوید و تقطیع اشعار عالوه بر سنت های نهاده شده گاه با سلیقه ی
خواننده و بر حسب اوزان شعری صورت می پذیرد» (اردالن،1386 ،
دفتر .)1 ،1موسیقی که در واقع در شکل آوازی آن مورد استفاده
قرار می گیرد ،از هنرهایی است که برای القای بهتر مضامین توسط
اجراکننده به کار گرفته می شود .شایان ذکر است که دستگاه های
موسیقی ایرانی از نظر انتقال احساس و نوع بیان ،از دیگر زمینه های
مورد توجه اجراکنندگان است ،زیرا دستگاه های موسیقی ایرانی هر
کدام لحن و حسی خاص را انتقال می دهند .اما موسیقی تنها بخشی
از عناصر صوتی در اجرای پرده خوانی است.
جلوه هایصوتی 27ازدیگرعناصرمورداستفاده یاجراکنندهاست.
همان طور که پیش تر آمد ،پرده خوان گاه با باال و پایین بردن تون
صدا و تغییر لحن کالم و گاه با صداهایی که با دست و پا و عصایش
ایجاد می کند ،افکت های صوتی پدید می آورد که توجه حضار را به
اهمیت کالم خود جلب می نماید .از سوی دیگر ،نقش ادبیات و قطعات
شعری در هنر پرده خوانی ،کم تر از نقش تصویر و پرده ی نقاشی
نیست؛ عالوه بر این که موسیقی و آواز در این آثار بر پایه ی این

قطعات ادبی شکل می گیرد ،داستان اصلی و نقل ماجرا حول محور
ادبیات می چرخد و به واسطه ی آن اشکال منقوش در پرده روایت
می شود و کل اثر شکل می گیرد .روایاتی چون داستان های قهرمانان
شاهنامه و هم چنین داستان های پهلوانی های اساطیر ایران زمین و
بیش از همه روایات مذهبی و حوادث مربوط به عاشورا و دیگر ائمه ی
اطهار و معصومین (ع) از این قبیل هستند.

 -3نقش مخاطب
یکی از ویژگی های مهم نمایش های سنتی« ،حضور پررنگ و
معنابخش تماشاگر در جریان نمایش است» (ناصر بخت.)100 ،1371 ،
پرده خوانی به عنوان یک نمایش سنتی بر باور و حضور تماشاگر تکیه
دارد و از این رهگذر تاثیر رخ داد صحنه به صورتی درونی در مخاطب
پدید می آید .این مساله ،گاه ،از طریق شکل دهی لحظات خاص در طول
نمایش ایجاد می شود.
در دورهیمعاصر«هنرهایبصریبااستفادهازرسانههایتجربی،
وابستگی دیرینهی خود به مادیت اشیا را تکان داده اند و مستقیم تر از
پیش با تماشاگر پیوند خورده اند» (اسماگوال .)327 ،1381 ،در این گونه
هنرهامخاطبجایگاهیویژهمییابدونقشیتکمیلکنندهدرفرایندهنری
ایفا میکند؛ و هنرمندان دیگر «تماشاگران را به عنوان شریک در اثر هنری
می نگرند» (اسماگوال .)329 ،1381 ،این ویژگی درست مشابه هنرهای
سنتی چون پردهخوانی است که در آن اجراکننده مخاطب را مستقیم ًا
مورد خطاب قرار میدهد و در لحظات خاص وی را در حس صحنه
شریک می کند .این حالت به خصوص در داستان هایی با پایان تراژیک
(نظیر واقعهی کربال یا داستان رستم و سهراب) بیش تر نمود می یابد .در
چنین حالتی نوعی تعامل میان اجراکننده و مخاطب رخ میدهد که باید در
آن مخاطب خود پویا و فعال بوده و به اجراکننده انرژی مضاعف بدهد.
در رویدادها و آثار اجرایی نیز لحظه وقوع اثر هنری مقارن با لحظه
دریافت آن از سوی مخاطب می شود؛ «هدف غایی هنر هم جز تاثیر بر
مخاطب به هر شکل و گونه ای نمی تواند باشد؛ به ویژه آن جا که از تمام
هنرها و گونه ها ،نگاه ما بر سیمای دینی خیره است ،این ضلع ارتباطی
مخاطب و اثر بیش از پیش اهمیت می یابد» (ثمینی .)193 ،1382 ،خطاب
مستقیم به تماشاگر ،توسط اجراکننده ،اوج جلوه ی این نزدیکی درونی و
احساس این همانی است .در این حالت ،به خصوص در لحظات تراژیک،
حسی که در اینجا ایجاد می شده نوعی حس انتقام درونی بوده که توان
بروز و ارضای آن را نداشته است .در چنین حالتی تماشاگر به شدت
هیجان زده می شود« .به اعتقاد بعضی محققین ،در برخی از نمایش های
مذهبی مشارکت تماشاگر چنان از قوت و شدت برخوردار می شود
که در پاره ای از نمایش ها نمی توان تفکیک قابل تمیزی بین بازیگر و
تماشاگر قائل شد» (سرسنگی.)100،1384،
نکته ی بسیار مهم آن است که پرده خوانان و نقاالن همیشه با نام
خدا و ذکر دعا نقل خود را شروع می کردند زیرا «دعا در پرده خوانی
جزء یکی از بخش های ضروری به شمار می رود .پرده خوان پس از
ذکر «بسم اهلل» در اول و پس از خاتمه ی پرده خوانی دعا می کند .در
البهالیبخشهایمیانیبازممکناستبارهابرحسبنیازدعاخواندهشود.
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جدول -1تفاوت ها و شباهت ها میان پرده خوانی و هنر چندرسانه ای.

موضوع برخی از این دعاها از این قرار است :آمرزش ،آرزوی دوری
از گناه ،تقاضای پاداش خیر ،شفای بیماران و دردمندان ،نصرت هم
کیشان ،تقاضای شفاعت از اولیا و نظایر این ها .پرده خوان و تمام مردم
حاضر در مراسم پرده خوانی هنگام دعا با حالتی که اطمینان خاطر از
پاسخ دهی به دعاها را در خود دارند ،دستان خود را به سوی آسمان
دراز می کنند ،مردم پس از هر عبارت دعا که تقاضا یا آرزوی مشخص
را بیان می کند ،آمین می گویند» (اردالن ،1386 ،دفتر .)6 ،20تشابه و
تفاوت میان پرده خوانی و هنر چندرسانه ای را در جدول 1می توان دید.
با نگاه دقیق به جدول فوق نمایان می شود که عناصر بیانی هنرهای
گوناگون در پرده خوانی و هنرهای چندرسانه ای ،چگونه کنار هم قرار
می گیرند و از این راه بر مخاطب خود اثر می گذارند .این نکته یکی
از مهم ترین ویژگی های پرده خوانی است که می توان آنها را در
نمونه های دیگری از هنرهای نمایشی سنتی بازیابی کرد.

تصویر  -1نمونه ای از پرده های نمایش پرده خوانی که در آن به ماجرای
کربال پرداخته شده است.

تصویر -3جوزف بویز در حال اجرای «چگونه می توان تصاویر را برای خرگوش
صحرایی مرده شرح داد».
ماخذ)Fineberg, 2000( :

تصویر  -2نمونه ای از پرده های نمایش پرده خوانی که در آن به ماجرای
حضرت موسی پرداخته شده است.

نتیجه
پرده خوانی به عنوان یکی از فرم های نمایشی سنتی ،زمینه ها و
درون مایه های بی نظیری در به کارگیری خالقیت ،تخیل و جلوه های
28
گرافیک تصویری دارد .در واقع پرده خوانی نوعی نمایش تک نفره
است که در آن اجرا و تصویر (نقاشی) ،عاملی بیانی در خلق لحظات
عاطفی و دراماتیک محسوب می شود .در این حالت پرده ی نقاشی
به دلیل کارکرد فوق العاده ی تخیل در آن نمونه ای خاص را ایجاد
می کند .به طور کلی در پرده خوانی ،مذهب ،اسطوره ،نمایش های

بومی ،آیینی ،ادبیات مذهبی و حماسی (در شکل شعر و داستان)،
نمادهای دینی و حماسی ،و در نهایت اجرا درهم می آمیزند و با عبور
از ذهن خالق هنرمندان گمنام ،نمایشی اثرگذار را خلق می کنند .نکته ی
مهم در مورد پرده خوانی در مقایسه با هنرهای چندرسانه ای حضور
ادبیات داستانی به عنوان بخشی اثرگذار در شکل دهی اجرا است .این
نکته ای است که اغلب آثار غربی هنرهای چندرسانه ای فاقد آن هستند.
از این رو پرده خوانی که از بنیان های ادبی و داستانی اسطوره ای،
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دینی و حماسی برخوردار است می تواند جلوه ای کام ً
ال متفاوت از
هنرهای چندرسانه ای را به نمایش بگذارد .این مساله سبب ارتباط
بیشتر مخاطب با اثر و انتقال مفاهیمی پیچیده تر در غالبی ساده
می شود .از آنجا که چه در نمونه های حماسی و چه در نمونه های
دینی مساله ی خیر و شر ،نیکی و بدی ،جایگاه انسان در جهان و

عدالت خواهی از موضوعات متداول پرده خوانان هستند ،با گسترش
این فرم و استفاده از شیوه های بیانی نوین (مانند ویدیو و یا هنرهای
دیجیتال) در کنار اجرا ،از منابع دیگر اسطوره ای ،تاریخی ،ادبی و
یا حتی وقایع تاریخ معاصر و رویدادهای روز بهره برد و آن را
گسترش داد.

پی نوشت ها:
.Multimedia Art 1
.Installation 2
.Performance Art 3
.Environment Art 4
.Video Art 5
.Happenings 6
.Visual Art 7
.Phonetic Art 8
.Video Art 9
.The Greeting 10
.Visiting 11
.Pontormo 12
.Body Art 13
.Joseph Beuys 14

15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

.Schmela
.Bill Viola
.Bruce Nauman
. Hall of Whispers
.Interactive Installation
.Juan Antonio Leo
.Laurie Anderson
.John Cage
.Sound Art
.Marvin Carlson
.Solo Performances
.Monologist
.Sound Effect
.Monologue Performance
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