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فصلنامة علمي نگره

چكيده
پرده خواني يکي از گونه هاي نمايش انفرادي ايراني و يکي از نمونه هاي بســيار قديمي آن در جهان است. 
پرده خواني در ردة نمايش هاي سنتي قرار مي گيرد و تلفيقي از هنرهاي مختلفي چون نمايش، شعر/ ادبيات، 
موســيقي/ آواز و نقاشي اســت. ازلحاظ اجرايي، پرده خواني به دو شيوة قهوه خانه اي و ميداني؛ ازلحاظ 
ـ رزمي و بزمي  مضموني به پرده خواني مذهبي يا شــمايل گرداني و غيرمذهبي که خود شامل حماسي 
است تقسيم مي شود. در پرده خواني ميداني، محيط نمايشي و محيط فيزيکي برهم منطبق اند و پيوند گستردة 

چندوجهي با يکديگر مي يابند.
 هدف از اين پژوهش مطالعه و بررسي کنش و هم کنش عناصر بصري و اجرايي در پرده خواني ميداني است 
که در آن محيط و بالخص تماشاگر را به مثابة چشم انداز در تعامل با عناصر بصري پرده و عناصر اجرايي 
قرار مي دهد ، سوالهاي اين پژوهش عبارتند از : ١- نقال و تماشاگر چه رابطه اي با پردة نقاشي دارند، رابطه  
پرده با محيط چگونه است؟ ٢- چگونه و با چه تمهيداتي پردة از پيش نقاشي شده مي تواند عالوه بر اينکه در 
هر اجرا پرده اي متفاوت باشد بلکه مبدل به چشم اندازي شود که پرده، نقال و تماشاگر را در خود بگنجاند؟ 
روش اين تحقيق توصيفي - تحليلي و شيوه جمع آوري اطالعات كتابخانه اي است.    نتايج تحقيق نشان 
مي دهد : نقالي با استفاده از عناصر آمده در پرده نقاشي كه نقاش آنها را مطابق حس خيالش آشكار كرده و 
فارغ از بعد زماني و مكاني به خلق رويداد ها پرداخته و تأكيد نقال بيش از آنكه بر عالم واقعي باشد، به تخّيل 
نقال و تماشاگر وابسته است. همچنين در پرده خواني ميداني محيط نمايشي و محيط فيزيكي بر هم منطبق اند، 
پرده خوان محيط فيزيكي را بر اساس محيط نمايش اتنخاب مي كند از اين رو اين دو فضا قابل  تفكيك نيستند 
. پرده خوان با مهارت در بداهه پردازي، نقش نمايه اي روي پرده را با تصوير حقيقي موجود در محيط، اين 
هماني مي كند و با اين تمهيد نقال، پرده نقل، صرفًا طومار نقاشي اوليه نيست ، بلكه نقل او چشم اندازي است 

كه پرده و نقال و تماشاگر را در خود مي گنجاند. 
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مقدمه
در ايران پيش از اسالم نقالي يکي از گونه هاي قصه سرايي 
(بعضًا به همراهي موسيقي) محسوب مي شد. در اين شيوة 
واقعه  قوال، خنياگر، گوسان، عاشيق،  به عنوان  نقال  اجرا، 
خوان، مشابه راپسودها در يونان سدة پنجم پيش از ميالد 
هم راوي، هم نوازنده و هم بازيگر-کارگردان بود. پس از 
استيالي اسالم در ايران، نقالي يکي از معدود گونه هاي هنري 
و اجرايي بود که از محدوديت هاي مذهبي برکنار ماند و 
به عنوان تنها شکل اجرايي موجود که هيچ دليلي براي ممنوعيت 
آن وجود نداشت، توانست همة شيوه هاي نمايشي زمان خود 
را گردآورد. نقالي به دو شيوه اجرا مي شد: نقالي در فضاي 
بسته (قهوه خانه، در نقالي هاي بزمي: عمارات) روشي که پرده 
از پيش از اجرا بر ديوار آويخته يا نصب شده بود و با پوشه 
يا پردة حاجب پوشانده مي شد تا با شروع نقالي از مقابل 
پردة نقاشي کنار برود؛ نقالي در فضاي باز (ميدان ها، معابر، 
مزارع و غيره) که پردة طوماري در برابر مخاطب آرام آرام 
باز مي شد و يا پوشه از روي آن برداشته مي شد. تصاوير 
ارائه شده در اغلب اين آثار تجسم فضايي خيالي و شاعرانه 
است. همين امر به عناصر طبيعي تصاوير حالتي رازگونه 
اين تصاوير همواره  در  باآنکه عناصر طبيعي  مي بخشد. 
نمادين نيستند، بدون آشنايي با فضاي ادبيات و نيز توجه به 
سنت هاي ديرپاي تصويري در نگارگري ايراني نمي توان به 
عمق اين آثار راه برد. اين تصاوير به رغم کارکرد «اجرايي» 
تأثيري قائم به خوددارند و نه جزئي وابسته به روايت اند 
که وظيفه دارد درک متن را براي مخاطب آسان تر کند بلکه 
موضوع روايت دستمايه اي بوده است تا هنرمند با زباني 
تصويري نيز با مخاطب سخن بگويد. تصويرگر هرگز در پي 
بازنمايي طبيعت نيست بلکه مي کوشد اصل و جوهر صور 
طبيعي و طرح متجلي در باطن خويش را به تصوير درآورد؛ 
بدين سان در اثر او نه زمان و نه مکان معيني مجسم مي شود، 
نه نمودي از کميت هاي فيزيکي بروز مي کند و نه قوانين 
يت جهان واقعي کاربرد دارند . ازاين رو اين برآيند اين دو،  ر
نتايج درخشاني در برداشته و سبب به وجود آمدن شيوة  
منحصربه فردي از اجرا در پرده خواني گرديده است.  هدف 
از اين پژوهش مطالعه و بررسي کنش و هم کنش عناصر 
بصري و اجرايي در پرده خواني ميداني است که در آن محيط 
و بالخص تماشاگر را به مثابة چشم انداز در تعامل با عناصر 
بصري پرده و عناصر اجرايي قرار مي دهد ، اين مقاله در 
پي پاسخگويي به اين سؤال است که:۱- نقال و تماشاگر چه 
رابطه اي با پردة نقاشي دارند،٢- چگونه و با چه تمهيداتي 
پردة از پيش نقاشي شده مي تواند عالوه بر اينکه در هر اجرا 
پرده اي متفاوت باشد بلکه مبدل به چشم اندازي شود که پرده، 

نقال و تماشاگر را در خود بگنجاند؟ 

روش تحقيق
اين مقاله بر مبناي مطالعات توصيفي، تحليلي، به منظور 

بررسي موشکافانه نشانه هاي بصري و روايي و رابطه 
دوسويه آنها در پرده خواني ايراني انجام يافته است.با اين 
عناصر  ساختاري  اصلي،شاخص هاي  متغيرهاي  شيوه، 
نقش  بعد  ميداني چون  پرده خواني  در  اجرايي  و  بصري 
اجرا در محيط مورد  بعد  و  (روايت)  نقل  بعد  (تصوير)، 
بررسي قرار گرفته است. در بخش اول اين نوشتار به معرفي 
عناصر پرده خواني و ساختار روايي آن بر اساس اطالعات 
کتابخانه اي و انتخاب نمونه هاي اسنادي موجود پرداخته 
شده است. در بخش دوم با بررسي نشانه ها و کيفيت هاي 
(فيلم  بصري پرده نقاشي بر اساس مستندات تصويري 
مستند و عکس) وجوه ديداري آن مورد مداقه قرار گرفته 
است تا زمينه ساز ورود به بخش سوم باشد که پرداختن به 
چگونگي تبديل شدن عناصر بنيادين پرده خواني به يکديگر 
اين عناصر و  (نقال، پرده، محيط و تماشاگر)، هم کنش 
کارکرد ويژه هر کدام از آنها به مثابه منظر (عالوه برکنش 
ساختاري خود) که در نهايت به ساخت فضاي چندساحتي 

مي انجامد، در قالب جداول تحليلي مي باشد.

پيشينه تحقيق
فقدان مطالعات نظري گسترده و جزء انديش و تخصصي 
درباره پرده خواني در ايران و کمبود اطالعات مستندنگاري 
ابعاد  و  يگانه  اجراها سبب شده است كه وجوه  از  شده 
پيچيده آن مستور و مغفول بماند، اين مقاله در پي کشف 
گونه  اين  توانمندي هاي  از  برخي  تشريح  و  پنهان  ابعاد 
هنر ايراني به کنکاش در مهم ترين منابع موجود پرداخت.

به طوركلي کتابهايي كه در اين خصوص نگاشته شده اند 
عمومًا به معرفي تاريخچه پرده خواني و شيوهاجراي آن 
مي پردازد، از جمله فريده رازي درکتاب نقالي و روحوضي 
(۱۳۹۰)، مجيد سرسنگي درکتاب محيط تئاتري و رابطه 
بازيگر و تماشاگر در نمايش ديني (۱۳۹۲) به طور کلي به 
وجوه اجراهاي محيطي پرداخته است، سهيال نجم در کتاب 
هنر نقالي در ايران (۱۳۹۰) مولفه هاي اين هنر را تعريف و 
توضيح داده است، بهرام بيضايي در کتاب نمايش در ايران 
(۱۳۷۹) نگاهي اجمالي به آن دارد، پيتر جي چلکووسکي 
در کتاب  تعزيه: آيين و نمايش در ايران (۱۳۸۲)، پيتر جي 
چلکووسکي در کتاب  تعزيه: هنر بومي پيشرو در ايران 
(۱۳۶۷) در راستاي پرداختن به تعزيه به اختصار و به طور 
پراکنده به جنبه هايي از پرده خواني اشاراتي کرده است، 
هادي سيف در کتاب نقاشي قهوه خانه (۱۳۶۹) پرده هاي 
نقالي را تعريف و تشريح کرده است. ازميان مقاله هايي که 
بانوشتارحاضردر کليت مطلب مرتبط هستند نيز مي توان 
به  ميترا خواجه ئيان و اشرف سلطانيان در مقاله «بررسي 
رسانه اي  عنوان  به  پرده خواني  در  نمايشي  عناصر 
ايراني اسالمي» (۱۳۹۳)اشاره کرد، اين مقاله با توجه به 
خصوصيات سنتي اين هنر، مقايسه اي با هنر چندرسانه اي 
در  ناصربخت  محمدحسين  است.  داده  انجام  امروز 
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مقاله«پرده هاي درويشي: هنر پرده خواني و نقاشي پرده هاي 
به  پرده خواني  ويژگي هاي  معرفي  با   (۱۳۷۷) درويشي» 
اميرحسين  نقال مي پردازد.  بيان  نمايشي در  ظرفيت هاي 
در  نمايشي  مقاله«عناصر  در  بسکابادي  مونس  و  ندايي 
پرده خواني به عنوان هنري چندرسانه اي» (۱۳۸۹)،با مطرح 
کردن چند نمونه غربي از هنر چندرسانه اي و تطبيق آن 
تا  کلي آن تالش مي کند  پرده خواني در شکل  با عناصر 
اين قابليت ها را بازشناسي کند و توانايي هاي آن را براي 
استفاده در هنر چندرسانه اي امروزي تبيين کند. ديگر منابع 
مرتبط با گونه هاي اجرايي پرده خواني ميداني که در اين 
نوشتار بدان رجوع شده است بهروز غريب پور در مقاله 
«هنر مقدس صورت خواني (پرده خواني)» ( ۱۳۷۸)، مهرداد 
قهوه خانه اي»  نقاشي  و  مقاله«نقالي  در  دانشمند  وحدتي 
(۱۳۸۰)، زهرا موسوي خامنه در مقاله «نمونه هاي برتر 
نجيبه   ،(۱۳۸۸) قهوه خانه اي)»  (نقاشي  ايراني  نقاشي  در 
رحماني و صفرعلي خطيب در مقاله «بررسي جايگاه خيال 
و اسطوره در نقاشي قهوه خانه اي» (۱۳۹۵)، اصغر جواني 
و حبيب اهللا کاظم نژادي در مقاله «ويژگي هاي شمايل نگاري 
شيعي در نقاشي هاي قهوه خانه اي عصر قاجار (با تأکيد 
تئاتر  کتاب  در  مي باشند.   (۱۳۹۵) عاشورا)»  واقعه  بر 
خياباني و انواع ديگر نمايش هاي بيروني از بيم ميسون 
با مخاطب  ارتباط  و  اجراهاي خياباني  (۱۳۸۰)روش هاي 
مورد بررسي قرار مي گيرد، در کتاب نظريه اجرا از ريچارد 
شکنر (۱۳۹۴)ساختار اجراهاي آييني مورد بررسي قرار 
مي گيرد. کتاب آناليز نمايش از پاتريس پاويس (۱۹۹۶)از 
در  آن  درام و عناصر  تحليل ساختاري  در  معتبر  منابع 

پژوهش هاي دانشگاهي است.

پرده خواني، عناصر ساختاريو ساختار روايي
پرده خواني يکي از گونه هاي نمايش سنتي است که در آن 
پرده خوان در مقابل پرده از پيش نقاشي شده با شگردهاي 
اجرايي روايتگري مي کند. «پرده داري يا پرده خواني، نقالي 
همراه با تصوير است و يکي از نمايشي ترين انواع نقالي 
مذهبي است« (نجم،۱۳۹۰:۱۶۹). پرده خواني را <> شمايل 
<>خيالي نگاري>>  و  <>پرده برداري>>  گرداني>>، 
از اسالم مي رسد.  قبل  به  اين هنر  پيشينه  ناميده اند.  نيز 
به قدري است  بر روي مخاطب  اجرايي  اين شيوه  تأثير 
که از هنر پرده خواني براي تهييج و برانگيختن سپاهيان 
دوران  در  بويژه  مي جستند.پرده خواني  مدد  ايراني 
صفويه رونق فراواني يافت تا حدي که گونه مختصر آن 
در  گشت،  متداول  نيز  صورت خواني>>   <> عنوان  با 
<>  صورت خواني>> شب هنگام دراويش پرده کوچکي 
را با نقش يک يا دو مجلس و به همراه فانوس کوچکي در 
کوي و برزن مي چرخاندند و بر در منازل مي رفتند ويک 
قطعه کوتاه، چند بيتي شعر، روضه يا موعظه مي خواندند. 
و  خانه اي  قهوه  پرده خواني  گونه  دو  به  پرده خواني 

بخش هاي  مي شود.  تقسيم  سيار  يا  ميداني  پرده خواني 
مختلف پرده خواني ميداني از اين قرار اند: ۱- پيش گفتار 
يا پيش واقعه (معرکه گيري يا نوحه اي براي گرد آوردن 
مردم) ۲- مناجات (آوازي که در آن از خداوند طلب ياري 
مي کنند)؛۳- منقب خواني (ذکر فضايل اولياء و مدح خاندان 
رسول)؛۴- گفتاري در حرمت و قداست پرده که منقوش 
اشقياء)  تقبيح  و  اولياء  (وصف  است  قديسين  صور  به 
پردهاز  از  پوشه برداري  يا  طوماري  پرده  بازکردن  ؛۵- 
يا سرآغاز سخن ۸-  ؛۶- خطبه خواني  پيش نصب شده 
قصه خواني و حديث گويي (پرداختن به مجالس و قصه هاي 
«اين  زدن،  گريز   -۱۰ اصلي؛  واقعه  شرح  ؛۹-  فرعي) 
شگرد با توجه به احوال تماشاگران و مهارت پرده خوان 
با  و  در تشخيص چهره ها و روحيات صورت مي پذيرد 
آن پيوندي بين قصه مجلس و مسائل روزمره اي که اهل 
مجلس (تماشاگران) با آن درگيرند، ايجاد مي کند» (ناصر 
بخت،۱۳۷۱ :۱۰۴) ؛۱۱- نوحه و ندبه ؛۱۲- وعده نقل قصه 
نقل  مستمعين  براي  دعا  آتي؛ ۱۳-  مجلس  در  تر  جذاب 
(تماشاگران) ؛ ۱۴- فراخواندن اهالي مجلس به مسح کردن 
و بوسيدن صور اولياء (در پرده خواني مذهبي)؛ ۱۵- جمع 

کردن پرده.

عناصر پرده خواني
پرده: «پرده پارچه اي است که بر آن يک يا چند مجلس از 
زندگي و حوادث و مصائب خاندان پيغمبر را با رنگ هاي 
تيره نقش کرده اند» (بيضايي، ۱۳۹۷: ۷۶). از جنس کتان، 
اندازه  متفاوت،رايج ترين  اندازه هاي  (در  يا چلوار  کرباس 
حدود يک متر و پنجاه تا هفتاد سانتي متر در سه متر و 
يک  از  آن  در  که  است)  متر  چهار  تا  سانتي متر  پنجاه 
مجلس تا انبوه مجالس متنوع از بهشت و جهنم گرفته تا 
با شيوه خيالي سازي  مصائب کربال و ضمايم آن […] 
[...] نقاشي شده است« (نجم،۱۳۹۰: ۱۷۰). پرده خوان لوله 
طوماري نقاشي را در گوشه ميداني، جلوخان عمارتي يا 
زير درختي در برابر چشم تماشاگري که کم کم با درآمد و 
پيشخواني به توسط خودش يا همراهش (پيشخوان) جمع 
مي شدند، استوار مي ساخت و آرام آرام آن را مي گشود 
و حوادث نقاشي شده را با صداي گيرا و حرکات اجرايي 
ماهرانه اش نقل مي کرد. موضوعات پرده هاي نقل متنوع اند 
و بدون ارتباط خطي زماني و مکاني در برگيرنده اشخاص، 
اشياء، حيوانات، گياهان، منظره و معماري است که تمام 
سطح پارچه را انباشته است. فضاي خالي يا تهي وجود 
ندارد و اشکال به تناسب اهميت روايي و شأن و منزلت 
کاراکترشان در يک پرسپکتيو مقامي قرار دارند. «فشردگي 
و تراکم تصويري به حدي است که کوچک ترين فضاي 
خالي و بدون نقش در پرده ديده نمي شود و در عين کثرت، 
وحدت خاصي مبتني بر مرکز ثقل وقايع در آن نهفته است» 
(همان :۱۷۶). مرسوم است که پرده نقل ۳۶۶ صورت دارد 



و ۷۲ روايت اما اين واقعيت عيني ندارد و بيشتر يک حقيقت 
تمثيلي است زيرا در پرده خواني همواره پرسيده مي شود 
که پرده چند صورت دارد و چند مجلس؟ و جواب داده 
مي شود ۳۶۶ صورت و ۷۲ مجلس؛ واقعيت اين است که هر 

پرده تعداد متفاوتي صورت و تعداد متفاوتي مجلس دارد.
پرده خوان يا پرده دار: او همان نقال است که به اصطالح 
به او مرشد نيز گفته مي شود. «لقب شاهنامه خوان، ميرزا 
يعني نويسنده و لقب قصه گو، مرشد يعني ارشاد کننده 
داراي  بايستي  نقال  شيرازي، ۱۳۵۲:۲۰).  (انجوي  است» 
توانايي هاي جسماني، صداي خوش، حافظه قوي، تسلط بر 
شعر و شاعري و از ابتکار و خالقيت آني بهره داشته باشد 
(غريب پور، ۲۷:۱۳۸۴). نقالي بنا به اذعان بهرام بيضايي 
قصد القاي انديشه خاصي را با توصل به استدالل ندارد بلکه 
به مدد حکايات و روايات جذاب، لطف بيان، تسلط روحي بر 
جمع و حرکات و حاالت القاکننده و نمايشي نقال تا حدي که 
مخاطب او را هر دم به جاي يکي از قهرمانان داستان ببيند و 
به عبارت ديگر بتواند به تنهايي بازيگر تمام اشخاص بازي 
باشد (بيضايي، ۱۳۷۹: ۶۵). نقال يکي از چهره هاي مهم و 
اصيل بازيگري در نمايش ايران است و برخي واقعه خوانان 
اند. واقعه خواني  به راستي از چيره دست ترين بازيگران 
کاري سخت و تخصصي است و بر پايه اصول و سنن يا 
به بياني ديگر هنري است محتاج پختگي و دانستن فنون و 
شگردها. هر نقال متخصص درکاري است: حمزه خواني، 
حمله خواني، شاهنامه خواني و... کارشان آنچنان که ديده 
ايم و مي دانيم برخوردار از يک نوع آگاهي دقيق و آموختگي 
پيش خود از روانشناسي مردم است و تسلط عجيب ايشان 
بر خود و جمع از همين ناشي مي شود. مختصر بايد گفت 
که اينان به درستي مي دانند که کجاي قصه شان براي مردم 
هيجان انگيز است و چگونه بگويند تا بيشتر برانگيزند. در 
واقع براي تجسم داستان خود نهايت توانايي را بکار مي برد. 
همين پشتوانه مکتب نقالي بود که در قرن هاي اخير روش 
بازيگري يک نمايش نوظهور يعني تعزيه را ياري کرد تا از 
لحاظ شکل به آن درجه از کمال برسد (همان: ۸۲). نقال بايد 
حسن اعجاب و تحسين شنوندگان را برانگيزد و از فضايل 
اخالقي، گذشت و جوانمردي و عفو و اغماض يا دليري 
و پايدري قهرمان سخن بگويد. نتيجه اخالقي حکايات و 
گرايشهاي آموزشي را بازگويد و به زم و نکوهش رذايل و 
تقلب و دو روريي و خبث.... بپردازد (عناصري، ۱۳۶۶: ۴۸). 
نوع و مضمون قصه هرچه باشد، هدف اصلي آن تربيت 
آدمي و سوق دادن وي به کمال انساني است. فنون مورد 
استفاده نقال که به مدد تمرين، ممارست و تجربه به آن 
مجهز مي شود: تلفيق گفتار عاميانه و محاوره اي، شعر، 
آواز، گفتار ادبي ، بداهه پردازي و بداهه سرايي و در کنار 
گويي يا خروج به موقع از روايت و چگونگي ورود مجدد 
به آن است. «پرده خوان داستان ها را با لحني محاوره اي که 
در آن نوعي نظم به گوش مي رسد، يا محاوره اي و آواز 

باهم اجرا مي کند. هرکجا الزم باشد آواز خود را با يکي از 
دستگاه هاي موسيقي ايراني وفق مي دهد و در جاي ديگر 
از آن خارج مي شود. پرده خوان بيشتر از دهان و دماغ که 
شيوه اي خاص براي خواندن آوازهاي عاميانه است بهره 
مي جويد و تقطيع اشعار عالوه بر سنت هاي نهاده شده 
اوزان شعري صورت  برحسب  و  با سليقه خواننده  گاه 
مي پذيرد» (اردالن،۳۸۶ ۱:۱).مهارت ها و تکنيک هاي نقالي: 
پيشخواني، برش هاي ميان نقل، بديهه گويي و پند و اندرز، 
لطيفه ها و عبرت آموزي هاي پايان نقل (نجم، ۱۳۹۰: ۲۹۱). 
نقال هم راوي، هم بازيگر استکه اين مقاله مي کوشد تا ابعاد 
نقش او را از اين بيشتر گسترش دهد از اين رو نقال هم 
تماشاگر (تماشاگر پرده)، هم عنصر بصري و هم عنصر 

اجرايي است.
نقال، گاه در جاي راوي و از نگاه راوي روايت مي کند و 
گاه به جاي شخصيت بازي مي کند و هم از نگاه او روايت 
در روايت مي کند ( همان:۲۹۲). او گاه در جاي تماشاگر به 
پرده نگاه مي کند و به مانند مخاطب روايت خود را از بيرون 
مي نگرد و واکنش ايده الي که از تماشاگر انتظار دارد را 
خودش نشان مي دهد. اينجاست که مي توان وجه ديگري از 
نقال را مورد بررسي قرار داد که درست به مانند همسرايان 
در تئاتر يونان باستان عمل مي کند، «[...] نقش تماشاگري 
ايده آل را بازي مي کند، يعني نسبت به حوادث نمايشنامه 
عکس العمل هايي را نشان مي دهد که از تماشاگران انتظار 

مي رود» (براکت، ۸۴:۱۳۷۵).
پيشخوان: دستيار نقال در اجراهاي غيرتک نفره، که اغلب فرزند 
او و نقال آتي محسوب مي شد، به اصطالح به او بچه مرشد 
نيز مي گفتند، او غزلي، قطعه اي يا شعري ديگر را از شاعران 
بزرگ پيشين به آواز مي خواند. سپس نقال باالي تختي که در 
قهوه خانه زده اند و نوعي سکو است مي رود يا اگر فضاي 
آزاد بود و نقال جاي بلندتري به دست نياورد به ميان حلقه 
مردم طبيعي ترين شکل صحنه مي رود. دعايي مي خواند و 
صلواتي مي فرستند و شروع مي کند و معموًال براي القاي بهتر 
داستان، عصا ياچوب دستي (که ادبا مطراق اش مي خوانند) 

به دست مي گيرد (بيضايي،۱۳۷۹: ۸۲).
تماشاگر: تماشاگر اتفاقي در اجراهاي ميداني، رهگذراني 
از تمام قشرها که با فراخوان پيشخوان يا معرکه گيري 
گرد مي آمدند، در اجراهاي قهوه خانه اي، تماشاگران افرادي 
بودند که به انتخاب خود براي مراوده با ديگران و شنيدن 
نقل به قهوه خانه مي رفتند. آن ها در حين مراوادات متداول 
در محيط همچنان گوش شان به نقل است، نقلي مکررکه 
بارها شنيده اند.« در مجلس هايي که نقال به داستان رستم 
و سهراب و به مرگ سهراب مي رسد و به آنجا که بايد 
مي رسد بسياري گريه مي کنند و برخي از محوطه خارج 
مي شوند تا خبر مرگ سهراب را نشوند. بارها شده است 
که پول يا در ده ها گاو و گوسفند بسيار به نقال داده اند 
کوچ  ايل هاي  بين  شود.  منصرف  سهراب  کشتن  از  تا 

 نقش نقال و نقل نقاش :کنش و هم 
تصويري  اجرايي،  عناصر  کنش 
در  ساحتي  چند  فضاي  ساخت  و 
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فصلنامة علمي نگره

کننده دشت ها که براي گرم نگاه داشتن روحيه افرادشان 
پاي  تنها  مي خواند،  شاهنامه  گرد  دوره  شاهنامه خوان 
داستان هاي اين کتاب است که اشک ريختن دليل نامردي 
نيست و هرکس مي تواند در آن بيشتر و بهتر گريه کند» 
(همان:۸۳). تماشاگر پرده خواني از اين رو همواره نقشي 
تعاملي با اين هنر اجرايي داشته است که اين تحقيق مي کوشد 

وجوه و اشکال ديگر تعاملي او را نيز کشف نمايد.
از  يکي  نمايش  در  صحنه:مکان   / منظر  يا  فضا  مکان: 
پا  پيش  از  آن  واسطه  به  زيرا  است  معنابخش  عناصر 
نشانه هاي  به  را  اجرا  رخدادهاي  مهم ترين  تا  افتاده ترين 
قدري  به  صحنه  و  مکان  اهميت  مي کند.  تبديل  معنايي 
است که تادئوش کوزان در کتاب  ادبيات و نمايش، مکان 
نشانه اي  نظام  سيزده  جزء  را  صحنه  ابزار  و  دراماتيک 
دخيل در نمايش بر مي شمارد و آن را از>>عوامل بنيادين 
آفريننده معنا>>مي  داند (اسلين،۱۳۸۲: ۲۹). در اجراهاي 
قهوه خانه اي، مکان همان صحنه يا محدودهاجرا در قهوه 
خانه است. در اجراهاي قهوه خانه اي « نقال باالي تختي 
مي رود»  است  سکو  نوعي  و  زده اند  خانه  قهوه  در  که 
(بيضايي، ۱۳۷۹ :۸۲). در پرده خواني ميداني مکان يا صحنه 
نمايش منظر است. در اجراهاي ميداني يا فضاي باز اين 
انتخاب  پرده خوان است که مکاني را به تناسب اجرايش 
مي کند. «پرده خواني روزها و معموًال در فضاي باز از قبيل 
ميدان ها، اين گوشه و آن گوشه گذر مردم، کوچه و بازار، 
گورستان ها، صحن امامزاده ها و خالصه در مکان هايي که 
رفت و آمد مردم به شکلي در آن جريان دارد […] اجرا 

مي شود» (نجم،۱۳۹۰: ۲۰۳).
درنقالي صحنه پردازي وجود ندارد، نقال حتي لباس عوض 
نمي کند و فقط از چوب دستي يا مطراق با حرکات خاص بهره 
مي جويد (رازي، ۱۳۹۵:۱۹). از اين رو يکي از ويژگي هاي 
پرده خواني استفاده از صحنه هاي گفتاري يا>>دکورهاي 
زباني» است، (براکت، ۱۳۷۵: ۳۸۶) که بيان زباني محيط و 
صحنه اي است که وجود عيني و بيروني ندارد و تنها از طريق 
گفتار نقال و رفتار او تصويري ذهني براي تماشاگر ساخته 
مي شود. از آنجا که ساختار پرده خواني روايت در روايت 
است تأثير و اهميت اين مکان هاي گفتاري مسجل مي شود. 
«مکان هايي که در واقعيت کيلومترها از هم دور است، روي 
صحنه مي توان کنار هم نشان داد، يا در چند ثانيه از يکي به 
ديگري رفت، زيرا امروزه ديگر نويسندگان و کارگردانان از 
وحدت ارسطويي پيروي نمي کنند» (اسلين،۱۳۸۲:۲۱). مکان 
از منظر پاويس به دو دسته تقسيم مي شود: ۱. فضا به 
عنوان محيطي زنده که قابل انباشته شدن باشد يا محيطي 
که مي بايست بر آن چيره گشت، آن را پر کرد و اجازه داد 
تا در بيانگري مشارکت کند. ۲. فضا به عنوان محيط يا 
محدوده اي ناديدني، نامحدود و وابسته به کاربران آن […] 
به عنوان يک ماده غيرقابل انباشتن از متريال هاي مادي اما 
قابل بسط و توسعه (Pavis,2008:189).او فضاي مادي 

بيروني را به سه قسمت تقسيم مي کند: ۱. مکان تئاتري؛ ۲. 
فضاي صحنه اي؛ ۳. فضاي مرزي (حد فاصل محل اجرا و 
محل تماشاگر) (همان: ۱۹۰). در پرده خواني مکان تئاتري، 
مکاني بيروني و محيطي است، فضاي صحنه اي حد فاصل 
محل نصب پرده تا تماشاگران است. فضاي مرزي آن گونه 
در که در بخش سوم بدان پرداخته خواهد شد و جستار 

مهم اين مقاله است، از ميان برداشته مي شود.
زمان: زمان در پرده خواني به زمان فيزيکي يا زمان طبيعي : 
پرده خواني ميداني را در روز و زير نور خورشيد اجرا 
مي کردند. پرده خواني قهوه خانه اي هم در روز و هم در شب 
امکان داشت اجرا شود. صورت خواني را شب ها دروايش 
در مقابل منازل اشخاص به اجراي خصوصي مي پرداختند. 
«به  و  در زمان هاي خاص  را  پرده خواني  اين،  بر  عالوه 
عزا،  روزهاي  تعطيل،  ايام  نظير  مشخص  مناسبت هاي 
اجرا  (نجم، ۱۳۹۰:۲۰۳)  و صفر»  محرم  ماه هاي  به ويژه 

مي کردند.
زمان  يا  اسطوره اي  روايي؛زمان  زمان  يا  ترتيبي  زمان 
و  قهرمان ها  بودن  ابدي  ازلي  و  ورازماني  زماني؛  بي 
ميانه  در   (۹۱:۱۳۸۲ (واالس،  اخالقي  حال  قديسين؛زمان 
مرور  را  گذشته  مي زند،  زماني  گريز  گاه  نقال  روايت، 
مي کند و از زمان حال و آنچه در اليه هاي زيرين روايت 
رخ مي دهد، پرده بر مي دارد به اين طريق سير زماني نقل 
را بهم مي ريزد، بطور مستقيم تماشاگر را مخاطب خود 

قرار مي دهد.
از زمان را  اين سطح  اکنون است که  در صحنه هميشه 
مي توان زمان گفتمان ناميد (االم، ۱۴۷:۱۳۸۴). با اين حساب 
زمان روايت در روايت پرده خواني همواره زمان حال است؛ 
به گفته گادامر«ما در مکالمه با فرهنگ گذشته، آن فرهنگ 
را به زمان حال منتقل و به اصطالح امروزي اش مي کنيم» 

(احمدي، ۱۳۷۴: ۱۳).

ساختار روايي پرده خواني: روايت در روايت، بينامتنيت 
و ترامتنيت

اگرچه اساس نقل هاي پرده خواني، حوادث و رويدادهاي 
اصلي حول يک يا دو قهرمان است اما نقاالن همواره از 
تکنيک کهن قصه گويي مشرق زمين، روايت در روايت، براي 
جذاب تر کردن نقل خود بهره جسته اند. عالوه بر ساختار 
روايت در روايت، احضار متون ديگر و روابط بين متني 
که نقاالن براي جذاب تر کردن مجالس پرده خواني بکار 
مي برند قابل توجه است. «نقاالن ماهر و به اصطالح چنته پر، 
پيوسته قصه هاي مختلف حماسي، ديني، تاريخي و گهگاه 
افسانه هاي فولکلور و پريايي را چون خرده داستان هايي در 
حافظه داشتند که براي ايجاد تنوع، تأکيد يا تأييد و تأثير 
مضاعف يا حتي به هنگام لزوم توقفي منطقي به منظور 
دوباره به حرکت انداختن و ادامه جريان نقل با قدرت و 
تحرکي بيشتر در ترکيب و پيوند با قصه اصلي، در ميانه 



نقل بدان مي افزودند يا بکار مي بردند. آنان همچنين به موقع 
لزوم ، در فرصت هاي مناسب به فراخور موضوع و فضا و 
جمعيت حاضر، مطالب حکمي و اخالقي و نقل قول هايي از 
برگزيدگان را استادانه و به جا مي افزودند تا بتوانند مجلس 
نقل خود را پر کشش تر و گيراتر کنند» (نجم،۱۳۹۰ :۲۶۶).

 نقال با تکنيک روايت در روايت خيلي آسان از نقشي به 
نقش ديگر مي رود و في البداهه موضوع را تغيير مي دهد 
بي آنکه برنامه تغيير کند (رازي:۱۸:۱۳۹۰). اصطالح بين 
امتنيترا نخستين بار ژوليا کريستوا در دهه۱۹۶۰ ميالدي 
در تبيين رابطه ميان يک متن با متون ديگر بکار بست، که 
در مطالعات تکميلي ژرار ژنت تحت عنوان ترامتنيت به پنج 
به  اين دسته ها  از  بينامتنيت يکي  دسته تقسيم مي شد و 
حساب مي آمد. اين تقسيمات پنجگانه عبارت اند از: بينامتنيت، 
سر متنيت، پيرامتنيت، فرامتنيت، بيش متنيت (نامور مطلق، 

.(۸۳-۸۹ :۱۳۸۶
احضار متن هاي ديگر، اطالق روايت و داستان يک شخصيت 
و  روايي  و  داستاني  جابجايي هاي  ديگر،  شخصيت  به 
روايي  تمهيدات  از  همگي  نام ها  و  جابجايي شخصيت ها 
نقاالن است. احضار اين متن هاي تلميحي و تضميني در 
کاربردي کنايي در جهت انتقال پيام و تسهيل فهم پيام روايت 
اصلي است. مخاطب با اينکه ديگر روايات را مي شناسد اما 
هم از اين ارتباط هاي ميان متني لذت مي برد وهم آن را در 

ساختار اصلي داستان باور مي کند ومي پذيرد.
اين ساختار روايي در مطابقت با ترکيب بندي منتشره  پرده 
نقاشي است. در پرده نقاشي عناصر شکلي در يک ساختار 
منحني از شکلي به شکل ديگر در حرکتند اين در تقابل با 
پرسپکتيو خطي قرار دارد که در آن اشکال پرده نقاشي در 
يک روايت مستقيم در امتداد يکديگر بيان مي شوند. از آنجا 
که پرده ها بر اساس مجالس نقال ترسيم شده اند مي توان 

نقاش سرايت  نقش  به  نقال  نقل  از  اين ساختار  که  گفت 
کرده است. مجالس نقاشي شده به گونه اي هستند که نقال 
مي تواند دو روايت متفاوت را با نشان دادن يکي از مجالس 
روايت کند. تماشاگر با اينکه چندي قبل روايت ديگري را با 
همان تصاوير و پيکره ها شنيده بود دريافته است که نقش 
مکرر را در روايت جديد، تکراري نبيند. «يکي از عوامل به 
وجود آمدن نقاشي مذهبي و حماسي که به نقاشي قهوه 
نقالي  محبوبيت  و  است شاهنامه خواني  معروف  خانه اي 
بيان  نقاشي  روي  از  را  واقعه  شرح  چون  است.  بوده 
مي کردند» (رازي،۱۳۹۰:۳۶). مرشد ترابي درباره چگونگي 
افزودن مطالبي به داستان اصلي چنين مي گويد: «اول يک 
اي، قصه اي؛اگر زمان  لطيفه  از غزل  بعد  غزل مي خوانم، 
سوگواري باشد يک داستان خيلي کوچک مذهبي تعريف 
مي کنم و بعد نقل را شروع مي کنم و در انتها نيز روضه 
مي خوانم. شعار و پيام من در نقل پند و اندرز است و من در 
اين مورد از داستان هاي مردان موفق تاريخ کمک مي گيرم 
اين اصل يک چيز واجب براي تمام نقل هاست»  البته  و 
(مصاحبه سهيال نجم با مرشد ترابي، ۱۳۵۶، شهر ري).

نقالي هنري فقير و نمايشي غني است که بر محور کنش 
ساده و بي پيرايه و در عين حال کامل و پيچيده نقال شکل 
مي گيرد (نجم،۱۳۹۰: ۲۹۰)؛ هنري که عالوه بر قابليت هاي 
اجرايي نقال متکي است بر قابليت هاي روايتگري نقال در 
ساختار روايت در روايت و احضار متون ديگر در متن 
اصلي که دو نکته مهم را قابل اعتنا مي سازد: ۱. اشراف نقال 
بر روايات ديگر؛۲. قدرت مونتاژ اين روايات براي خلق يک 

روايت کلي (ظاهر شدن در نقش نويسنده).(تصوير۱)

تحليل پرده نقالي
۲. عناصر بصري ونقاشي قهوه خانه اي، اصطالحي است 

تصوير١. پرده درويشي، حسين همداني، رنگ و روغن روي بوم، ١٣٣٨ ه.ش، فرمايش آقا احمد ميراشراف ، ١٨٠-٣٧٦، مجموعه رضا 
عباسي. مأخذ: هادي سيف، ١٣٦٩: ١٦٩.

 نقش نقال و نقل نقاش :کنش و هم 
تصويري  اجرايي،  عناصر  کنش 
در  ساحتي  چند  فضاي  ساخت  و 

پرده خواني ميداني/٩١-١٠٧



شماره۵۰  تابستان۹۸
۹۷

فصلنامة علمي نگره

براي توصيف نوعي نقاشي روايي با مضمون هاي رزمي، 
بزمي و مذهبي که در دوران جنبش مشروطيت بر اساس 
نقاشي  از  اثر پذيري  با  سنت هاي هنر مردمي و ديني و 
طبيعت گرايانه مرسوم آن زمان به دست هنرمندان مکتب 
نديده پديدار شد. اين گونه نقاشي نمايانگر آمال و عاليق 
مياني  اليه هاي  فرهنگ خاص  روح  و  مذهبي  عقايد  ملي، 
جامعه شهري است (پاکباز، ۱۳۹۰: ۵۸۷). موضوع مهم در 
اين هنر بحث تخيل است از اين رو نام گذاري اين شيوه به 
نام خيال نگاري بسيار به جا بوده است. چهره ها همه زاييده 
فکر و ذهنيت نقاش هستند. خيال نگاري نيز ازاصطالحات 
قولر آقاسي به عنوان هنرمند آغازگر اين مکتب است و به 
خوبي جايگاه خيال را نزد هنرمندان اين شيوه نشان مي دهد. 
«سِر ما به خيال ماست، ما بايد آن قدر خيالمان رو به راه 
باشد که هر وقت قصه اي شنيديم يا خوانديم اگررنگ و بوم 
هم نداشتيم، نقش و نگار آن را در ذهن و خيالمان بسازيم 
و بپردازيم... آقاي نوحه خوان، نقلي از شاهنامه نقل کرد، 
ما هم چيزي در خيالمان پرورديم و جرأت کرديم و نقش 
اين خيال را آشکار ساختيم (سيف، ۱۳۶۹ :۱۰). نقاشي هاي 
قهوه خانه اي شاهد «تخيل خالق» هنرمندان مکتب نديده اي 
است که موضوعات اسطوره اي را دست مايه قرار داده اند. 
نقاشي آنان سرشار از کهن الگوها و محرک هاي گوناگون 
است. درآثار نقاشي قهوه خانه اي مبارزه خير و شر اصل 
اين اصل هم در اسطوره هاي ملي و هم در  اوليه است. 
اين  ترکيب بندي  «در  مي شود  ديده  مذهبي  اسطوره هاي 
نقاشي ها، نقاش به شدت تحت تأثير جانبداري از نيروهاي 

خير است» (محمودي، ۱۳۸۷: ۱۷). 

پرسپکتيو
که  است  اين  پرده خواني  تصاوير  خصوصيات  از  يکي 

جايگاه شخصيت ها در تصوير نسبت به مقام آنها تعيين 
شده است. به طور مثال در صحنه هاي جنگي افراد سپاه 
يا  اثر بطور منسجم و  نقاط مختلف  اندازه در  به يک  را 
پراکنده، بدون استفاده از پرسپکتيو و يا ضد پرسپکتيو، 
به تصوير مي کشيدند؛ به جز مواردي استثنائي که شاه و 
يا شاهزاده اي را در ميان آنان به تصوير درآورده اند. در 
چنين صورتي شخصيت اصلي تا حدودي بزرگتر و در 
فضائي باز و گسترده تر نقش مي گرديد. اين مسأله نه تنها 
در به تصوير کشيدن شخصيت هاي يک اثر بکار گرفته 
مي شد، بلکه ديگر جانداران نيز بخصوص اسب را که در 
زير پايشان داشتند، در بر مي گرفت.(کاشفي، ۱۳۶۴و۱۳۶۵: 
۲۴). اين فضا بندي خود باعث تعيين و مشخص نمودن 
مرکز ديد و توجه مي گشت؛ آنها فضاي گسترده را براي 
بزرگان و فضاي درهم فشرده را براي افراد کوچک در نظر 

مي گرفتند.( تصوير۲)

کيفيت طرح و رنگ
در نقاشي قهوه خانه اي از تکنيک رنگ و روغن استفاده شده 
تا با  است و نقاش در ترسيم پيکره ها سعي کرده است 
توجه به اعتبار و شأنيت فرد در صفحه نسبت به ترسيم آن 
پيکره اقدام کند. در اين شيوه، مخاطب با واقع گرايي صرف 
مواجه نيست بلکه نقاش سعي داشته است تا واقعيت را در 
تماميت آن به نمايش گذارد، نوع رنگ پردازي و کيفيت سايه 
و نيمسايه ها در پرده هاي نقاشي تحت تأثير شيوه رايج 
دوره قاجار است اما نشانه هايي از نفوذ شيوه رنگ گزيني 
و پيکره سازي غربي در آن ديده مي شود. رنگ و ترکيب 
رنگي  هر  و  است  مهم  بسيار  پرده خواني  نقاشي  در  آن 
متناسب با نوع موضوع و کيفيت حاالت افراد، کاربردي 
متفاوت دارد. مثال رنگ قرمز در نقاشي قهوه خانه اي (در 

تصوير٢. تجزيه و تحليل پرسپکتيو مقامي، مأخذ: نگارندگان.



نشانه  قرمز  رنگ  است.  شهادت  نشانه  آن)  مذهبي  نوع 
خشم و غضب بر دشمن و رنگ هاي تيره و کدر نشانه 
سپر، يراق و چهره کافران است، مانند مصيبت کربال از 
قوللر آقاسي. رنگ سبز جايگاه پهلوانان و يالن مورد عالقه 
و احترام مردم است، مانند نبرد رستم و اشکبوس (جنگ 
هفت لشکر)رقم آقاسي (ساريخاني، ۱۳۸۴: ۱۱۷). به اين 
ترتيب در نقاشي قهوه خانه اي هارموني رنگ هاي مکمل و 

تضاد ميان رنگ هاي تيره و روشن ديده مي شود.

شخصيت پردازي
در اين تصاوير افراد زيبا هميشه به صورت سه رخ کشيده 
شده اند تا بر چهره گرد آنها تأکيد شود، در حالي که چهره 
نيم رخ  کليشه اي  به طور  پير  به ويژه زنان  نازيبا،  افراد 
ترسيم گرديده است. در تصاوير پرده خواني توجه ويژه اي 
تصاوير  اين  در  است  ريش شخصيت ها شده  و  به سر 
چهره افراد به طور سنتي و به شيوه اي کليشه اي ترسيم 
فرم هايي کمکي، همچون  با  آنها  اما احساس  شده است، 
حرکات بدن، هنرمند به منظور بيان درد، رنج و لحظه مرگ 
قريب الوقوع شخصيت هاي آثارش آنها را با جزيياتي مانند 
دندان و زبان هاي از حلق درآمده مصور مي کرد (مارزلف، 

۱۳۹۴: ۱۶۱) (تصوير ۳).در تصاوير پرده خواني، طراحي ها 
خشک و پيچيده هستند. پيکرها اغلب در يک رديف مستقيم 
ترسيم شده اند، اکثر آدم هايي که در اين تصاوير مشاهده 
مي شوند، لباس قاجاري به تن دارند. احساسي از حرکت در 
اين تصاوير بصورتي قوي مشاهده مي شود ريتم ضمني 
و ماهرانه گروه پيکره ها وحدت بخش کلي نقش است و 
در ضمن ارتباط احساسي و روانشناسانه پيکره ها نسبت 
بهم در حرکات ظريف شان گنجانده شده است. پيکره هاي 
مي کنند؛  نگاه  بيننده  به  جدي  يا  شادمانه  پرده ها  درون 
نگاه آنها گاه قوي، گاه ضعيف، تسلي بخش يا وحشت زا، 
دردمند يا توأم با لبخند است. آنها در قلمرو کيفيات رواني 
از کميک تا تراژيک، بيننده را با احساسات متفاوت رو به 
رو مي سازند. به اين ترتيب مفهوم نگاره سازي با يک مفهوم 

شاعرانه بالواسطه اي تالقي يافته است.( تصوير۳)

ترکيب بندي
با توجه به ساختار آثار نقاشان عاميانه مذهبي، مي توان 
چنين استنتاج کرد که غالب ترکيب بندي هاي آثار هنرمندان 
خيالي ساز در قالب ترکيب بندي هاي «مقامي» و يا «منتشر» 
قرار مي گيرند. در ترکيب بندي هاي مقامي که اغلب شامل 

تصوير ٣.کشته شدن ديو سفيد به دست رستم، حسين قولر آقاسي، ١٣٣٣، ١٥٤-١٩٧/٥، مجموعه رضا عباسي. مأخذ: هادي سيف، 
.١٣٦٩: ١٩٥

 نقش نقال و نقل نقاش :کنش و هم 
تصويري  اجرايي،  عناصر  کنش 
در  ساحتي  چند  فضاي  ساخت  و 
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شماره۵۰  تابستان۹۸
۹۹

فصلنامة علمي نگره

پرده هاي درويشي مي شود، شخصيت حضرت علي (ع) و يا 
امام حسين (ع) درخشان تر و بزرگ تر از ساير شخصيت ها 
طرح ريزي و رنگ آميزي مي شود و ساير شخصيت ها و 
عوامل در اطراف آن قرار مي گيرد (حسيني، ۱۳۸۱، ۱۴۰).

بقيه  به  داستان، نسبت  قهوه خانه اي روايت و  نقاشي  در 
تصاويري که تا اين تاريخ وجود داشته نقش مهمتري بازي 
اتفاق مي افتند،  منظره ها  داخل  در  داستان ها همه  مي کند. 
واقع بشوند. عناصر هنوز هم  اينکه در زمينه منظره  نه 
بطور آشکارا ايراني هستند ولي آنها را در ساختن دنياي 
رمانتيکي به کار برده اند که از خصوصيات دوران قاجار 
است. بهترين تصويرگران، پيکرها را در قسمت طرفين جلو 
ترسيم مي کرده اند (گري، ۱۳۶۹: ۴۲). در اين تصاوير ترکيب 
بندي با فضاي آزاد مطرح شده است و منظره و پيکره بهم 
ارتباط پيدا کرده اند،هر قدر چشم انسان بيشتر روي تصاوير 
پهناور  احساس  گردد  آشناتر  آنها  با  و  کند  گردش  پرده 
بودن و کيفيت مکان نگاري اين تصاوير نيز قوي تر مي شود. 
حرکت عناصر تصويري در پرده همچنان خشک و معماري 
و منظره ها مختصر و خالصه هستند و عناصر قراردادي 
همان هايي مي باشند که در پرده هاي نقاشي ديگر خالصه 
بودن آنها تمرکز روي عمل دراماتيک را ممکن ساخته است. 
مخاطبدر اين پرده ها با دو نوآوري مواجه است: ۱.با کاهش 
واحد تجسمي به شکل هاي هرچه بنيادي تر، و چند رنگ اصلي 
روي سطح تصوير، شکل هاي آشنا براي تماشاگر، فضا را 
بازسازي کرده اند؛ ۲. با به کار بردن محور مورب به جاي 
ساختار عمومًا پذيرفته شده افقي- عمودي، ابزاري مؤثر براي 
 Kepes, 1944:) خلق تجربيات فضايي پويا عرضه داشتند
109).بنابراين يك طرح هندسي پنهان از خطوط عمودي، افقي 

و مورب را روي پرده سامان مي دهد كه موجب توسعه فضا 
مي شود.در پرده خواني با توجه به تفاوت صفحه تصوير به 

لحاظ موضوع و فرم، مخاطب تصوير را به صورت يک کل 
واحد مي تواند ببيند که در فضا جابه جا مي شود و دگرگوني 
يا خطاي باصره جالب توجهي پديد مي آيد زيرا فقط لبه فرم ها 
(به گونه منفي) سطح هاي گوناگون را پديد آورده و حدود 
قرار گرفتن  نگرديده است.  اين سطح ها مشخص  فضايي 
تصويري بر روي تصويري ديگر در پرده ها مي تواند به 
وسيله خطوط مرزي مشخص و تناليته هاي تيره و روشن 
ايجاد گردد. در پرده نقاشي سطح هاي مختلف واقعيت، دروني 
و بيروني، دور و نزديک، ديدني ها و حس کردني ها درهم نفوذ 
مي کنند و به طور هم زمان بازنمايي مي شوند. بنابراين پرده 
نسخه برداري دقيق از طبيعت نيست. بلکه کنايه اي تصويري 
و يا تشابه صوري، احساسي است که در ضمير کلي نهفته 
بود و ناگهان به صورت تجديد خاطره اي خواب گونه براي 
تماشاگر خودنمايي مي کند(همان:۷۵).نقاش، سازماني دقيقًا 
از روابط  نظامي  از سطح هاي تصويري و  محاسبه شده 
فضايي را كشف كرده و آن را به طرزي منطقي که ناظر به 
عناصر تصويري است و با بهره گيري از تضادهاي نور و 
سايه عرضه مي دارد. نقاش سعي دارد واقعيت را در تماميت 
آن نمايش دهد و اين كار را به وسيله خطوط نيرومند و پويايي 
كه از امكانات جنبندگي نهفته در شيء بيرون مي كشد بيان 
مي كند. شئ متحرک (عناصر تصويري در مجالس مختلف 
پرده خواني) در پرده به لحاظ بصري با محيط خويش در 
ارتباط است و کليتي واحد را به وجود مي آورد. نفوذ محيط در 
شيء سبب تکميل يا تحريف واقعيت شئ و همزماني حرکت، 

فرم و فضا مي گردد (آرناسون، ۱۳۸۵، ۱۸۴). ( تصوير۴)

چشم انداز چندساحتي: نقال، پرده، تماشاگر و محيط به 
مثابه چشم انداز

بنيادين  عناصر  شدن  تبديل  چگونگي  به  بخش  اين  در 

تصوير٤. تجزيه و تحليل تركيب بندي در تصوير١. مأخذ: نگارندگان.



پرده خواني (نقال، پرده، تماشاگر و محيط) به يکديگر و 
اين  مي شود.  پرداخته  يکديگر  با  آنها  کارکرد  جابجايي 
وراي  خود  مرسوم  ساختاري  برکنش  عناصرعالوه 
آن  مثابه  به  و  منظر  مقام  در  هرکدام  عملکرد،  جابجايي 
ظاهر مي شوند که در نهايت به يک کليت واحد چند ساحتي 
مي انجامد. الزم است پيش از پرداختن به موضوع، محيط 
و منظر را تعريف کرد. محيط تئاتري به دو بخش عمده 
تقسيم مي گردد، محيط نمايشي و محيط فيزيکي؛ محيط 
کارگرداني،  بازيگري،  نمايش،  موضوع  شامل  نمايشي 
طراحي و شکل يا شيوه خاص اجرا مي باشد. محيط فيزيکي 
در برگيرنده تمام مکان هاي مربوط به اجرا است؛ از جمله 
صحنه، جايگاه تماشاگران و ساختمان تئاتر- به عنوان در 
برگيرنده رخدادتئاتري مي باشد. اين دو محيط با يکديگر 
بر کيفيت محيط تئاتري و نتيجتًا بر کيفيت رابطه بازيگر و 
تماشگر تأثير مي گذارند (سرسنگي، ۱۳۹۲: ۵۵). از منظر 
پاتريس پاويس تجربه فضايي تماشگر و روش تجربه آن 
عنوان  به  فضا  ۱.دريافت  مي شود:  احساس  گونه  دو  به 
يک فضاي زنده پرشونده که از عناصر انباشته مي شود 
يا محيطي که تسخير مي شود، انباشته مي شود و اجازه 
تجربه کردن مي دهد [...]؛ ۲.محيط غير ديداري، که نامحدود 
مشارکت  از  دارد،  کنندگان  استفاده  به  بستگي  و  است 
کنندگان اثر گرفته تا جابجايي شان و محدوده اي که به آنها 

داده مي شود. نه به عنوان مادهپر کننده فضا بلکه به مثابه 
.(Pavis, 2004:189) توسعه دهنده آن

ريچاردسون و جانستن معتقدند که فضا در تئاتر داراي 
چندين سطح است: «در يک طبقه بندي عام، فضاي تئاتر 
مرتبط با معماري ساختمان تئاتر است. فضاي تئاتر در 
مفهوم تاريخي خود يک عبارت عام است در حالي که فضاي 
صحنه، عبارتي خاص تلقي مي شود که بيشتر با طراحي 
صحنه، اکسسوار و دکور سرو کار دارد. محيط نمايشي 
که دغدغه هاي سه بعدي و فضايي هر نمايش خاص را 
شامل مي شود، با ويژگي هاي ديناميک اجرا و عناصري که 
پديد آورنده تأثير ويژه نمايش بر تماشاگر است مرتبط 
يک  در   .(Richardson& Johnston,1991:113) است 
به حد  بازيگر و تماشاگر زماني  وضعيت آرماني رابطه 
اعالي خود مي رسد که اين دو محيط (نمايشي و فيزيکي) 
تعاملي خود باشند. (سرسنگي، ۱۳۹۲:  بهترين حالت  در 
۵۷). در پرده خواني محيط نمايشي و محيط فيزيکي برهم 
محيط  اساس  بر  را  فيزيکي  محيط  پرده خوان  منطبق اند؛ 
نمايش انتخاب مي کند از اين رو است که اين دو فضا از 
هم تفکيک ناپذير مي شوند. اين امر به معني اين است که در 
پرده خواني محيط فيزيکي در تعامل با چشم انداز، مرزهاي 
بصري را از پرده و محيط اجرايي تا پس زمينه دوردست 
که  جايي  مي بخشد؛  گسترش   (Extreme Longshot)

تصوير٥. قسمتي از يک پرده درويشي، ميرزا مهدي نقاش شيرازي، رنگ و روغن روي بوم،سند١٢٨١، ١٢٨-١٩٨، مجموعه 
فرهنگي سعد آباد. مأخذ: هادي سيف، ١٣٦٩: ١٩٥.

 نقش نقال و نقل نقاش :کنش و هم 
تصويري  اجرايي،  عناصر  کنش 
در  ساحتي  چند  فضاي  ساخت  و 

پرده خواني ميداني/٩١-١٠٧



شماره۵۰  تابستان۹۸
۱۰۱

فصلنامة علمي نگره

پالن هاي تصويري از سه سطح پرده خوان، پرده و عناصر 
بصري نزديک به محيط اجرا فراتر رفته و در عمق ميدان 
تا خط افق امتداد مي يابد. از اين منظر پردهدوبعدي همراه 
با عناصر تصويري آن که شامل پيکره ها، اشياء و مناظر 
با عناصر بصري  و....) مي باشد  (کوه، درخت، رودخانه 
اجرايي که شامل پيکرهزنده (پرده خوان)، لوازم و اشياء 
صحنه (پرده نقاشي) و منظره طبيعي (محيط اجرا) همگرا 
قاب  و  مي شوند  منحل  دو  اين  ميان  مرزهاي  مي شوند؛ 
تصوير از اطراف پرده نقالي برداشته شده و چهارچوبي 
محيطي مي يابد و تبديل مي شود به يک قاب در برگيرنده 
فضايي که ابعاد آن تا محدوده ديد ناظر در محور ۱۶۰ 
درجه وسعت مي يابد. اما اين بسط و توسعه بدينجا ختم 
نمي شود، تماشاگر حاضر در محيط هاللي يا به اصطالح 
نعل اسبي که محيط بر محدوده اجراست؛ «اگر شخصي 
جمعي را مورد خطاب قرار دهد، شکل جمع شدن افراد به 
در   .(Guthrie, 1964:48) است»  هاللي  معموًال  او  گرد 
نهايت با شيوهاجرايي پرده خوان در محيط محاط مي شود 

که ادامه بدان پرداخته خواهد شد. 
ساختار بهم تنيده فرم و فضا در پرده خواني عبارت است از 
پرده به عنوان عنصري نمادين که مي تواند واقعيات بصري 
اشياء را بازنمايد و چشم انداز که در تعامل تصويري با 
از عناصر  از مجموعه اي  پرده قرار دارد و عبارت است 

طبيعي که مي توانند در تعامل با مخاطب قرار گيرند در اينجا 
پرده به عنوان صفحه اي دو بعدي در ارتباط مستقيم با خط 
افق قرار دارد و عناصر خطي و فرمي در آن به دنبال راهي 

در امتداد چشم انداز طبيعي رشد مي کنند.
برگرفتن  در  و  نهايت،  بي  تا  تصوير  سطح  گسترش  با 
همزمان همه عناصر بصري قابل رويت مي توان به تعادل 
ميان فرم، فضا و سطح تصوير دست يافت. چنين پهنه اي 
در واقع به فراتر از ميدان ديد گسترش مي يابد. اگر يک شکل 
فضايي (عناصري که يکديگر را از ديد پنهان مي دارند يا به 
اصطالح تئاتري ماسکه مي کنند، به عنوان مثال پرده خوان 
در برابر پرده، خود پرده که بخشي از محيط را مي پوشاند، 
اشکال طبيعي در چشم انداز که در فواصل معيني يکديگر را 
مي پوشانند) مانع از اين شود که تماشاگر شکل ديگري را 
ببيند، تصور نمي شود که آن دومي چون پنهان است، وجود 
ندارد. با نگريستن به اين نقش هاي پوشيده شده تماشاگر 
درمي يابد که اولي (پرده) يعني آنکه پوشاننده است دو 
مفهوم فضايي دارد خودش و آنچه در پس آن قرار گرفته 
يت نقش ديگر  است (چشم انداز). نقشي که سطح قابل ر
را محدود مي کند نقش نزديکتر ارزيابي مي شود و تماشاگر 
اختالفات فضايي و پرسپکتيو را تجربه مي کند. بازنمايي 
نقش هاي روي هم، عمق را نشان مي دهد و احساسي از 
يکپارچگي فضايي مي آفريند. هر نقشي موازي با خط افق به 

ULR1 :تصوير٦. پرده خواني مرشد محسن ميرزاعلي. مأخذ



نظر مي آيد و گرايش به برقرار ساختن رابطه فضايي که در 
عمق ميدان امتداد مي يابد دارد. بنابراين مي توانند بي ايجاد 
آشفتگي بصري درهم نفوذ کنند. اين امر سبب مي شود که 
چشم تماشاگر قسمتي از شيء پوشيده شده را در ذهن 
خود بازسازي کند و به موجب اين، تمام وجوه شکل در 
برابر تماشاگر تجسم مي يابد که نوعي شفافيت فضايي را 
ايجاد مي کند. شفافيت به معني درک همزمان موقعيت هاي 
در  بلکه  تنها پس مي رود  نه  است؛ فضا  مختلف فضايي 
فعاليتي مستمر جريان مي يابد. موقعيت نقش هاي شفاف 
مفهومي دوگانه دارد، چون هر يک از نقش ها گاه نزديکتر 
مي گويد:  هولتز  هلم  ديده مي شود.  بقيه  از  دورتر  گاه  و 
«اگر چيزي را در مسافت هاي مختلف ببينيم روي شبکيه، 
تصاويري با ابعاد متفاوت نمايان خواهد شد و زواياي ديد 
باشد  داد. هر چه شيء دورتر  را نشان خواهد  متفاوتي 
ابعاد آن کمتر معلوم مي شود بنابراين تصوير شبکيه اي 
چيزها، بسته به فاصله آنها با ناظر، فشرده و يا گسترده 
مي شوند» (Kepes, 1944: 76). برخالف اين ديدگاه در 
پرده خواني، پرده خوان با ماسکه کردن برخي از فرم هاي 
منقوش بر پرده (خصوصًا در روايت هاي فرعي) با قرار 
دادن خود به عنوان يکي از فرم هاي بصري مقابل فرم هاي 
ابعاد بزرگتر  روايت مرکزي که در پرسپکتيو مقامي در 
باتوجه  را  پرده  بصري  عناصر  تناسب  شده اند  ترسيم 
به روايت خود تغيير مي دهد و به نوعي با هدايت چشم 
تماشاگر به سمت شکل مورد نظر ابعاد آن را بزرگنمايي 
مي کند. بدين ترتيب نقال در پرسپکتيو (مقامي) ترسيم شده 
نقاش دست مي برد. اين تغيير اندازه فرم ها و پيکره ها در 
طول اجرا در تبعيت از روايت، با تکنيک ماسکه کردن مرتب 
تکرار مي شوند. نقال با جابجايي در مقابل صفحه تصوير 
به اعتبار موقعيت هاي مکاني متفاوت در مقياس اشياءدست 
مي برد. تماشاگر در پرده خواني با تغيير جاي اصلي صفحه 
تصوير روبروست که با حرکت نگاه وي و روايت نقال 
چشم  مي شود.  حاصل  شيء  بصري  تغييرکيفيت  زمينه 
هم  از  که  مي کاود  را  اشياء  چندگانه  جنبه هاي  تماشاگر 
متالشي شده و دوباره به هم مي پيوندد؛ پس تماشگر و 
شيء در يک تعامل تصويري بسر مي برند. «از نظر واقعيت 
فضاي ذهني (آن واقعيتي که در ذهن ما شکل مي گيرد) 
يک شکل مي تواند به اشکال مختلف و بالطبع در مکان هاي 
بدين   .(۲۳  ،۱۳۹۰ (آراگان،  باشد»  داشته  وجود  مختلف 
آگاهانه  و  مي انديشد  فضا  تعميق  به  پرده خوان  ترتيب 
فضاي کارش را گسترش مي دهد وپرسپكتيو متداول چشم 
را تغيير مي دهد و مانع زاويه ديد واحد تماشاگر مي شود. 
همچنين نگاه تماشاگر را روي اشياء از نقطه اي به نقطه اي 
ديگر حركت داده و زواياي ديدش را عوض مي كند. او در 
تبعيت از نگاه نقاش به فرم و فضا، برآن است كه تماشاگر 
موضوع را از زواياي ديد مختلف ببيند و با روايت شيء 
از زواياي متفاوت، بر اعتبار همزماني ديدگاه هاي مختلف 

صحه مي گذارد.( تصوير۵)
نقطه  تماشاگر،  ديد واحد  ميداني، موضع  پرده خواني  در 
گريز (پرسپکتيو يک نقطه اي منظر) و خط افق به چالش 
کشيده مي شود. کيفيت ديداري تماشاگر موقوف به تعامل 
بي نهايت شيء متحرک در پس زمينه پرده است، اشياء نه 
آنچنان که در لحظه اي معين ديده مي شوند، بلکه در توالي 
مکاني شان مشاهده مي گردند و واقعيت عيني و جامع شکل 
ها، در فضا نمايش داده مي شود؛ بنابراين تماشاگر تمام 
وجوه يک روايت را در يک آن مي بيند که در فضا جابجا 
مي شود در اثر تحقيقات جديد درباره ادراک حسي ثابت 
شده است که اين همان طرز ديدن انسان است اما نه با 
يک نگاه ثابت و همه جا بين، بلکه با تعدادي بي نهايت، از 
نگاه هاي ضبط شده آني، كه در ذهن بيننده فرمول بندي 
(آرناسون،۱۳۶۷،  مي آيد  در  رمز  صورت  به  و  مي شود 
۱۱۶-۱۱۷). پرده خوان مشتاق است که دريافت خود را از 
روايت از طريق بازنمايي حرکت هاي واقعي و بصري بيان 
کند. به نظر برگسون ماده هميشه در حرکت است؛ شرايطي 
که انسان با درک شهودي از گذر زمان و با تجربه ذهني از 
اعمال فيزيکي خودش حس مي کند. اين يک زمان قراردادي 
نيست که به وسيله ساعت قابل اندازه گيري باشد بلکه زمان 
اين گونه  يا استمرار است (بي زماني).  قابل تقسيم  غير 
نگارهاي  پيکره ها و اشياء به صورت نقش و  دگرديسي 
متحرک از رنگ و سطح در تعامل با حرکت چشم تماشاگر، 
شکل پيچيده تري به خود مي گيرد. اين تماشاگر است که با 
حرکت چشم خود کل فضا را به جنبش در مي آورد و تغيير 
از فعاليت جسماني وي کنش  زاويه ديد و حرکت ناشي 
تصويري پرده را تغيير مي دهد (يکي از مهمترين ويژگي هاي 
خاص مخاطب در پرده خواني اين است که آزادي حرکت 
و آمدوشد دارد)، بنابراين نشانه هاي زيبايي شناختي در 
پرده خواني پي در پي درحال تغيير است. شئ متحرک در 
است  ارتباط  در  با محيط خويش  لحاظ بصري  به  پرده 
وکليتي واحد را به وجود مي آورد. «نفوذ محيط در شيء 
سبب تکميل يا تحريف واقعيت شئ و همزماني حرکت، فرم 
که  اينجاست  (آرناسون، ۱۳۸۵، ۱۸۴).  و فضا مي گردد» 
ساختمان تصوير فرو مي پاشد و در محيط انسجام مي يابد. 
جنبش عناصر تصوير از مرکز وگسترش پي در پي آن در 
فضا نموداري است که حرکت شيء را نه بازنمايي بلکه القا 
مي کند. تماشاگر در راستاي کار پرده خوان قرارداِد پذيرفتن 
هم نقش نقاشي شده و هم نقش بازي شده به توسط نقال 
را به عنوان يک کاراکتر مشخص پذيرفته و اين دو تصوير 
متفاوت را به شکل يک واحد و يک تصوير يکپارچه متحرک 
از  يکي  قالب  در  لحظه  هر  پرده خوان  مي کند.  بازسازي 
شخصيت هاي پرده نقاشي قرار مي گيرد، مخاطب با ذهن 
فعال از اين پاساژهاي مکرر عقب نمي ماند و هر دم آمادگي 
پذيرش و تطبيق اين دو تصوير متحرک را براي ساختن 

تصوير سوم مجازي و ذهني خود دارد.

 نقش نقال و نقل نقاش :کنش و هم 
تصويري  اجرايي،  عناصر  کنش 
در  ساحتي  چند  فضاي  ساخت  و 

پرده خواني ميداني/٩١-١٠٧



شماره۵۰  تابستان۹۸
۱۰۳

فصلنامة علمي نگره

پرده خوان با توجه به اشياء شکل گرفته بر پرده با حرکات 
جان  را  پرده  بر  شده  تصوير  شخصيتهاي  محاکات  و 
مي بخشد. در پرده ها مسئله ارتباط پيکرها با منظره و با 
اندازه کادر آن حل شده است. افق به باالي پرده يعني به 
حاشيه باال کشانده شده و بدينوسيله بدون از دست دادن 
احساس فضا حالتي از پرده در پرده را بوجود مي آورد 
(پرده نقاشي شده در جلو و منظر به عنوان پرده طبيعي 
در پس زمينه).مناظر فضاي باز که در اين پرده ها نقاشي 
شده بوسيله افق منحني اين مسأله را روشن تر مي سازد 
(گري، ۱۳۶۹: ۴۷). خط افق در پرده خواني به افق منحني 
تبديل مي شود که مفهوم جهان - فضايي را در تماشاگر 
القا کند، افق منحني احساس امتداد تصوير را از شکلي به 
شکل ديگر به وجود مي آورد، همين موضوع در تعامل با 
عناصر بصري در پرده طبيعي پس زمينه تبديل به فضاي 

چندساحتي مي گردد. (تصوير۶)
آوردن  در  حرکت  به  و  پرده خوان  حرکات  و  بازي  با 
شخصيت هاي تصوير شده، پرده نقاشي از اثر هنري ساخته 
شده در زمان گذشته مبدل به اثر هنري در حال ساخت 
مي شود و در لحظه هر دم در چشم مخاطب تغيير مي کند و 
مخاطب هر آن پرده را به گونه ديگري مي بيند. پرده از ابژه 
ثابت به ابژه متغيير بدل مي شود. چيزي از لحظه آفريده 
شدن آن احساس مي شود. با اين رويکرد، پرده نقالي از 
هنر معطوف به محصولبه جرگه هنر معطوف به فرآيند 
درمي آيد. ريچارد شکنر هنرهاي معطوف به محصول را 
نقاشي، مجسمه سازي، ادبيات، فيلم و هنرهاي معطوف به 
فرايند را اجراگري زنده مي دانست که بوسيله اجراگران و 

تماشاگران آفريده مي شوند (شکنر،۳۶۶:۱۳۹۴). 
در پرده خواني پيکره هاي ثابت درون پرده به يمن حرکت 

و بازي پرده خوان از پرده جدا مي شوند و به حرکت در 
مي آيند. و در ذهن مخاطب يک تصوير مجازي سوم از 
ترکيب اين دو شکل مي گيرد. اين تصويرسازي هاي توأمان 
که از شخصيت نقش وشخصيت نقل وشخصيتي که به 
شخصيت  يک  خلق  به  مي شودمنجر  بازي  نقال  توسط 
برآيند  که  براي مخاطب مي شود  ذهني  تلفيقي  ـ  ترکيبي 
روايتي ضمني  نقال  که  زماني  است،  اين سه شخصيت 
به  فضا- مکان  تناسب  به  را  روايتي  خرده  بياني  به  يا 
مراتب  به  مي آورد  اصلي  نقل  ميان  در  بداهه  صورت 
ترکيبي مي شود.  در ساخت شخصيت  فرايندپيچيده تري 
اغلب نقال از ميان تماشاگران شخصي را که شباهت به 
يکي از اشخاص روايي دارد بر مي گزيند. در چنين موقعيتي 
تماشاگر به مثابه نقش يا پيکري است که خارج از پرده در 
منظر يا پرده طبيعي قرار دارد. نقاالز اين نقش زنده وام 
مي گيرد و شخصيت روايت را با حرکات خود بازنمايي 
اين لحظه است که دو تجربه براي دو دسته  مي کند. در 
تماشاگر  اطراف  تماشاگران  الف)  مي آيد:  پيش  مخاطب 
منتخب چگونه اين رويداد را مي بينند اوتماشاگر منتخب 
را به مثابه نقش تصويرشده است (درست به مانند نقش 
روي پرده) در مي يابد و با تصويري که نقال با اجراي خود 
مي سازد را در فضاي ذهني ديگري متصور مي شود؛ ب) 
خود تماشاگر منتخب در معرض تجربه اي به مراتب پيچيده 
تر قرار داده مي شود. او هم بايد خود را از بيرون بنگرد يا 
به بياني هم نقش است و هم بيننده نقش و در عين حال بايد 
اين موضع نوين خود را در تطبيق با نقل و ايفاي نقش نقال 
بپذيرد و يک کليت ذهني را از تصوير خود، و تصور خيالي 
خود ازشخصيتي که نقال در او ديده است را با تصوير 
متحرکي که نقال از اين شخصيت ارائه مي دهد را به طرفه 

نمودار1. تحليل ساخت فضای چند ساحتی در پرده خوانی ميدانی، مأخذ: نگارندگان



العيني بسازد. اينجاست که مسئله تماشاگر به مثابه نقش 
وتماشاگر به مثابه منظر مطرح مي شود.

 وارد کردن پيکره هاي ورا متني برخاسته از مشابهت هاي 
صوري تماشاگر با خرده روايات محفوظ در حافظه ذهني 
بنيادين و  و  مهم  از کنش هاي  يکي  پرده خوان  اجرايي  و 
ويژگي منحصر به فرد پرده خواني است. «پرده دار معموًال 
به صورتي تجربي و غريزي، از شم روان شناسي و چهره 
شناسي و موقعيت شناسي برخوردار است که او را در 
ارتباط برقرارکردن با مخاطبان ياري مي کند؛ مثًال با ديدن 
جواني غيور و مغرور و يا پيرزني فرتوت، سعي مي کند 
[...] مثًال قصه  با آنان اشاره کند  به موضوعي متناسب 
پرکشش و جذاب جوانمرد قصاب را مي گويد» (نجم،۱۳۹۰: 
۱۸۸). پرده خوان با اين فن در حين روايت اصلي تقطيعي 
انجام مي دهد و گريزي مي زند به روايتي ضمني او با اين 
و  مي کند  تبديل  روايت  شخصيت  به  را  تماشاگر  تمهيد 
با وارد کردن او به داستان باعث مي شود که نگاه ديگر 
تماشاگران نه به پرده دو بعدي که به اين تصوير سه بعدي 
و جاندار معطوف شود. از سمتي ديگر بارها شده است که 
پرده خوان خيل تماشاگران را به جاي خيل سپاه و لشکر 
باعث  تماشاگر،  به  اطالقي  تصوير  اين  مي گيرد.  روايت 
مي شود که در اين وضعيت صحنه يا محيط اجرا جابجا 
شود و از روبرو به ديگر سو انتقال يابد ، تماشاگري که 
تا اين زمان روايت را مي شنيد و بر روي پرده دو بعدي 
مي ديد، نگاه خود را به ديگر سو (به جانب مجاور يا پشت 
سر) مي گرداند و درحاليکه روايت را مي شنود به اين تابلو 
زنده که خود جزئي از اجزا آن است، مي نگرد. اينجاست 
که تماشاگر مبدل به پرده يا به بيان درست تر تابلو زنده 
مي شود؛ جايي که پرده خوان با خالقيت و توان استفاده 
بالفور در به کار بستن عناصر مرتبط (مثًال عناصر طبيعي 
يک  نقاش،  مانند  به  و... درست  فيگوراتيو  غير  اشکال  يا 
پرده با عناصر بصري زنده محيطي خلق مي کند. اين خلق 
بالساعه همزمان تابلو و روايت و چرخش محدوده ديداري 
تماشاگر باعث مي شود که محيط نعل اسبي پيش از اين، 
نمايشي  محيط  بنابراين  کند.  درجه اي   ۱۸۰ چرخش  يک 
( فيزيکي و اجرايي) به ۳۶۰ درجه ارتقاء مي يابد (نمودار۱). 
در پرده خواني ميداني تماشاگر هم پرده نقاشي و هم ناظر 

پرده است. هم ناظر و هم منظر و هم چشم انداز.
در پرده نقاشي عنصر فضا +زمان+نور به شکل فضاي 
دوبعدي مي باشد که اين فضا در تعامل با محيط به صورت 
سه بعدي شکل مي گيرد و در ادامه در ترکيب با روايت اثر 
+عوامل بصري به بعد چهارم (زمان) انتقال مي يابد اين کنش 
و همکنش تصاوير با محيط سبب بوجود آمدن اشباح ذهني 
در درون تماشاگر مي گردد؛ از اين زمان تماشاگر نه تنها 
به عنوان بيننده بلکه به عنوان بخشي از پرده در ساخت 
روايت اثر سهيم مي شود و آن را با توجه به هياکل ذهني 
خود تفسير مي کند؛ اين بينش سبب بوجود آمدن همزماني 

و در زماني اشياء با يکديگر مي گردد. در اين زمان آنچه 
ذهن بيينده خلق مي کند نه واقيعت موجود بلکه چيزي بيش 
از واقعيت است. تماشاگر نگاه خود را از يک شئ به شيء 
ديگر مي گرداند و بدين ترتيب مي تواند همه جوانب روايت را 
در پرده به طورهمزمان بيابد که درون پرده شکل مي گيرد 
اين  ناپيدا را،  و در فضا جابه جا مي شود؛ حتي تصاوير 
بدان معني است که پرده، نگاه بيننده را از يک تصوير به 
تصوير ديگر مي چرخاند و اين نه با يک ديد واحد از يک نقطه 
مشخص بلکه با تعداد بيشمار زاويه ديد، صورت مي گيرد.

اين بدان معني است که سطح هاي موازي در عمق، به صورت 
معمول مي توانند در سطح افق امتداد يابند که در پرده خواني 
اين امر به وسيله پرسپکتيو منحني که از لوازم خلق فضاي 
چند ساحتي مي باشد شکل مي گيرد. پرسپکتيو منحني تعدد 
عناصر تصوير را با توجه به مناسبات نوري و رنگي تصحيح 
مي کند؛ لذا عناصر تصويري مي توانند به صورت متناوب در 
فضا جريان يابند و نگاه بيننده را از يک سطح به سطح ديگر 
انتقال دهد. اين امر در پرسپکتوخطي و مستقيم با محدوديت 
عمق ميدان ديد ناظر روبروست. حال مي توان اين پرسش را 
مطرح ساخت که تماشاگر پرده نقالي چگونه مي تواند رابطه 
تصويري ميان پرسپکتيو مستقيم و تک نقطه اي پس زمينه را 
با پرسپکتيو منحني و چند نقطه اي پرده برقرار کند؟ تماشاگر 
از دو موضع بر اين مهم فائق مي آيد: ۱. قاب در قاب؛ ۲. قاب 
فضايي: شکسته شدن چهارچوب محيطي پرده نقالي و اتساع 
آن در فضا؛۳. نقش نقال در هدايت چشم و ذهن تماشاگر 
که اين خود شامل سه عملکرد مي باشد : الف) تماشاگر بر 
اساس سابقه ذهني خود از تصاوير که در ناخودآگاه او 
ثبت شده است به تجزيه و تحليل صور عيني مي پردازد و 
سعي مي کند تا جزييات بصري شئ را با نمونه هاي عيني در 
طبيعت تطبيق دهد و به ساخت تصاوير مجدد بپردازد اين 
تصاوير نه بيان واقعيت عيني اشياء بلکه باز خواني بصري 
شئ از ناخودآگاه جمعي است؛ ب) تأثير حالت و حرکت در 
ساخت اشياي مجازي (مثًال با حرکت دادن دو دست کشيدن 
تير را در زه کمان تصوير مي کند، اين تصوير مجازي يا به 
تعبير پاويس شيءحافظه اي با تصوير حقيقي روي پرده در 
تعامل بصري است؛ ج) اين هماني کردن اشياء تصويري با 
اشياء محيطي: نقال با مهارت، نقش نمايه اي روي پرده را 
با تصوير حقيقي موجود در محيط (مثًال درخت موجود در 
پرده را با درخت موجود در محيط يا پسزمينه) اين هماني 
مي کند. (جدول۱)، با اين تمهيد، پرده نقل، ديگر صرفًا طومار 
نقاشي اوليه نيست بلکه پرده نقل او چشم اندازي است که 
پرده و نقال و تماشاگر را در خود گنجانده است. مرجع 
تصويري روايت براي تماشاگر ديگر پرده نيست او چشم 
انداز را مرجع تصويري روايت خود مي سازد. طومار نقل، 
ديگر همان پرده همواره ثابت نيست بلکه به تناسب محيط هر 
بار در هر مکان و در هر اجرا ترکيبي متفاوت دارد که اين به 

معني اين است که پرده نقالي هر بار پرده اي تازه است.

 نقش نقال و نقل نقاش :کنش و هم 
تصويري  اجرايي،  عناصر  کنش 
در  ساحتي  چند  فضاي  ساخت  و 
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Pavis، 2004: 232 :جدول1. گونه شناسی اشياء در صحنه، مأخذ

نتيجه
پرده خواني به عنوان يکي از گونه هاي نمايش ايراني با حداقل عناصر (پرده، پرده خوان، محيط و تماشاگر) 
يکي از پيچيده ترين گونه هاي اجرايي از نظر روابط ميان عناصر سازندهآن است که متکي بر توانايي ها 
و مهارت هاي تکنيکي اجراگر و تعامل تماشاگر با اثر است. تأکيد پرده خواني بيش از آنکه بر عالم واقعي 
باشد، به تخيل اجراگر و قدرت تخيل تماشاگر وابسته است. در پرده خواني عناصر حقيقي و مجازي، دو 
بعدي و سه بعدي، ثابت و متحرک، زنده و غير زنده، موجود و ناموجود، حاضر و غايب، مجرد و غير 
مجرد، باهم مي آميزند و منجر به اثري مي شود که براي هر تماشاگر منحصر به فرد است. تصويرگر 
پرده همواره تالش مي کند تا اشياء را مطابق با حس خيال خود آشکار سازد و با وفاداري به شيوه اصيل 
بعدپردازي در هنر ايراني ترسيم کند. در اکثر اين تصاوير پرسپکتيو ايجاد شده با توجه به اهميت و شأنيت 
فرد ايجاد گرديده است؛ به گونه اي که تصويرگر فارغ از بعد زماني و مکاني به خلق رويدادها مي پردازد، 
ترکيب بندي اين تصاوير غالبًا به صورت دايره است، از اين منظر پرده دو بعدي همراه با عناصر تصويري 
آن که شامل پيکره ها، اشياء و مناظر است، با عناصر بصري اجرايي که شامل پيکره زنده، لوازم و اشياء 
صحنه و منظره طبيعي، همگرا مي شود و قاب تصوير از اطراف پرده برداشته شده و در محيط اتساع 
مي يابد. تماشاگر در راستاي کار پرده خوان هم نقش نقاشي شده و هم نقش بازي شده توسط نقال را به 
عنوان يک کاراکتر مشخص پذيرفته و اين دو تصوير متفاوت را به شکل يک تصوير يکپارچه بازسازي 
مي کند و عالوه بر اين آمادگي پذيرش تغيير مکرر نقش و روايات را دارد؛ او قانون تغيير و تبديل هاي 
مکرر را پذيرفته است.در پرده خواني ميداني، محيط نمايشي و محيط فيزيکي برهم منطبق اند؛ پرده خوان 
محيط فيزيکي را بر اساس محيط نمايش انتخاب مي کند از اين رو است که اين دو فضا از هم تفکيک ناپذير 
مي شوند. پرده خوان با ماسکه کردن برخي از فرم هاي منقوش بر پرده و با قرار دادن خود به عنوان يکي 
از فرم هاي بصري مقابل فرم هاي روايت مرکزي، تناسب عناصر بصري پرده را باتوجه به روايت خود 

ابژه دريافت شده                                                                                                                       ابژه نشان داده شد 

غير مادی                                                                                                                                           مادي

٩٧۵٣١

شيئ خيالي براي 
شخصيت

۱۰
ابژه متعالي- شيئ، 
نشانه اي-حافظه اي

ابژه نامبرده شده غير 
عيني در متن گفتاري

۸
ابژه مشخص شده 
در دستور صحنه

ابژه کانکريت(ساخته 
شده براي نمايش)

۶
گونه شناسي اشياء

در صحنه

مواد خواندني
(اشياء برشتي)

۴
ابژه يافته شده و باز 
يافته شده در نمايش

عناصر طبيعي ،آب، 
خاک، آتش

۲
اشکال غير فيگوراتيو



تغيير مي دهد؛ بدين ترتيب موضع ديد واحد تماشاگر، نقطه گريز و خط افق به چالش کشيده مي شود 
وکيفيت ديداري تماشاگر معطوف به تعامل ابژه متحرک در پرده ثابت پس زمينه مي گردد. پرده خوان با 
مهارت در بداهه پردازي، نقش نمايه اي روي پرده را با تصوير حقيقي موجود در محيط اين هماني مي کند، 
با اين تمهيد نقال، پرده نقل، ديگر صرفًا طومار نقاشي اوليه نيست بلکه پرده نقل او چشم اندازي است که 

پرده و نقال و تماشاگر را در خود گنجانده است.
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the environmental elements from their everyday function and interacts with the visual elements of the 

screen as well as theperformative elements. The creation of this multidimensional space is not merely 

based on a naturalistic illusion about the actual distances between the represented elements, but it also 

depends on the dimension, the role (image), the scale of the narration and the performance’s dimension 

in the environment, and a large number of linkageswhich place the spectator as the other dimension 

in it. In this way, this method brings brilliant results and has created a unique way of performing 

the picture narrating. This article seeks to answer the following questions: what relationship exists 

between the narrator and the audience with the painting’s screen?howis the screen,s relationship with 

the environment and how can the pre-painted screen be different in each performance? Therefore, using 

the descriptive-analytical method and with library sources and documentary information gathering 

techniques, we will study the samples. The result of the research shows that the narrator, with skill in 

improvisation, identifies the role of the profile on the screen with the actual image in the environment. 

This is not a mere scroll of the original painting, but his screen is a perspective that includes the screen, 

the narrator and the spectator.

Keywords: Pardeh-Khani (Picture narration),Play,Stage, Narration, Coffee House Painting, Multi-

field Space
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In pre-Islamic Iran, narration (Naqqali) was considered as one of the varieties of storytelling, 

sometime accompanied by music. After Islam,s dominance in Iran, narration was one of the 

few artistic and performative genres that were left out of religious restrictions, and as the only 

performance form for whichban there was no reason, it managed to combine all playing methods 

of its time. Picture narration is in the category of traditional plays and is a combination of various 

arts such as play, poetry-literature, music, singing and painting. This art was performed in two 

ways: a closed courtyard (coffee house, in banquet narration: mansions);the method by which the 

screen was hanged or installed on the wall, and open air (squares, passages, fields, etc.) in which 

scroll screen opened up to the audience slowly, or the second screen of the so-called covering 

was removed from the preinstalled screen. The images presented in most of these works are 

imaginary and poetic spatial visualization. This state gives mysterious expression to the natural 

elements of an image. Although the natural elements in these images are not always symbolic, 

the depth of these works cannot be realized without familiarizing with literary setting, as well as 

paying attention to the ancient traditions of the image in Iranian painting. Given the performance’s 

function, these images have their own effects, not a narrative-related component that has the task 

of facilitating the comprehension of the text for the audience, but the narration’ssubject has been 

a means for the artist to speak with the linguistic image to the audience. The painter always tries 

to reveal objects in accordance with his sense of imagination and drawsloyalto the original style 

of dimension processing in Iranian art. In most of these images, the perspective has been created 

in accordance with the importance and dignity of the individuals; in such a way that the painter, 

regardless of the temporal and spatial dimension may create events.In the field picture narration, 

the visual environment and the physical environment are consistent; picture narrator chooses the 

physical environment according to the environment, hence the two spaces become indivisible. The 

picture narrator, by masking some of the imprinted forms on the screen, and by placing himself 

as one of the visual forms against the central narrative forms, changes the proportion of the visual 

elements of the screen according to his narration.Thus, the spectator,s viewing angles, escaping 

point and horizon line are challenged, and the visual quality of the spectator interacts with the 

infinite moving objects in the constant screen. Picture narrator combines the role of the profile 

on the screen with the actual image of the environment in an improvised manner. In this way of 

narration, the screen is no longer merely the screen of the original painting, but a visionary screen 

in which perspective, that screen, narrator and spectator are included. This paper examines the 

action and interaction of the visual and performative elements of field picture narrating, which 

covers all visual and performative elements, the environment, and in particular, the audience as 

a perspective, and creates an integrated universe in the making of a world. This space separates 
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