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بازخوان ـ ــی م ـ ــکان و فضای نمای ـ ــش ایران ـ ــی در منتخبی از
نگارگری ایرانی
مریم دورودیان ،1محمدرضا بمانیان* ،2مجتبی انصاری

3

 1دانشجوی دکتری معماری ،دانشکده هنر و معماری ،دانشگاه تربیت مدرس ،تهران ،ایران.
 2استاد گروه معماری ،دانشکده هنر و معماری ،دانشگاه تربیت مدرس ،تهران ،ایران.
 3دانشیار گروه معماری ،دانشکده هنر و معماری ،دانشگاه تربیت مدرس ،تهران ،ایران.
(تاریخ دریافت مقاله ،95/3/16 :تاریخ پذیرش نهایی)96/7/12 :

چکیده

بازخوانــی بــه عنــوان برابــر نهــادهای برای دراماتــورژی ،یکــی از ابعاد فراینــدی جامع برای بهروزرســانی سنتهاســت .نمایش
بــه عنــوان هنــری اجتماعــی در گفتگو با جامعه اســت ،بنابراین هم شــکلدهندهی ایدههــا در جامعه و هــم بازتابدهندهی
ویژگیهــای جامعــه اســت .بــا وجود آنکــه جنبههــای نمایشــی ادبیات و فرهنــگ ایرانــی ،هنوز پتانســیلهای بســیاری برای
بــه روزرســانی دارد ،منابــع و مــدارک اندکــی بــرای بازخوانــی نمایش ایرانــی وجــود دارد .اما نگارگــری ایرانی ،حــاوی اطالعات
ارزشــمندی از صور خیال هنرمند ایرانی و بازتابدهندهی اطالعات بســیاری از جمله معماری ،نمایش و جامعه اســت .این
مقالــه کــه پژوهشــی بین رشــتهای در معماری ،نمایــش و نگارگری اســت ،بــا روش تاریخی-تحلیلی ،به کمک رویکــرد بازتاب
در جامعــه شناســی هنــر ،در تــاش بــرای بازخوانی مــکان نمایش ایرانــی در نگارگری ایرانی اســت .نتایج ،گویای آن اســت که
نگارگــران در انتخــاب موضــوع و شــیوه بیانــی ،متاثر از بســیاری نــکات مهم نمایشــی از جمله نحو مکانهای مکــث و تامل در
شهر و منظرفرهنگی برای برپایی انواع نمایش ،خرده نمایش و خلق مکانهای همگرای اجتماعی بودهاند .بنابراین میتوان
بازتابی از انواع نمایشها و عناصر نمایشی از جمله انواع صحنههای میدانی ،قابی و تخت گاهی را در آنها مشاهده کرد.

واژههای کلیدی

نمایش ایرانی ،فضای نمایش ،مکان نمایش ،نگارگری ،رویکرد بازتاب ،معماری و دراماتورژی.

*نویسنده مسئول :تلفکس.E-mail: Bemanian@modares.ac.ir ،021-88008090 :
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بــا وجــود آنکــه ترجمه و شــرح کتــاب بوطیقای ارســطو ،توســط
دانشــمندان اســامی از جملــه فارابــی و ابن ســینا ،بیانگر آشــنایی
پژوهشــگران اســامی با دانش نظری نمایش اســت ،کمبود مدارک
مکتــوب دربــاره نمایــش ،باعــث نقــدی شــده کــه نمایــش ایرانی را
بــه دلیــل دوری از جامعــه علمــی زمانه خــود ،بیخبــر از این دانش
میدانــد1؛ در حالی که تاریخ مکاتب هنری ایرانی ،نشــاندهندهی
وجــود تعامــات خوبی بیــن هنرمندان و علمای اســامی در دوران
شــکوفایی تمدن ایرانی اســامی اســت و احتمال آشــنایی با دانش
نظــری نمایش نیز وجود دارد« .محصور ماندن در دام نگاه و روش
خــاص و تکــرار آن در امــر پژوهــش ،جامع ـهای تــک آوایــی را پدیــد
م ـیآورد کــه عــاوه بــر ایجــاد بنبس ـتهای آ کادمیــک ،سببســاز
تکــرار انگارههایــی میشــوند کــه بارهــا و بارهــا مــورد بازخوانــی قرار

گرفتهانــد» (شــهبازی .)6 ،1393 ،لــذا در ایــن پژوهــش ،از تکــرار
روشهای پیشــین یعنی اســتفاده از نگارههایی که اشــاره مستقیم
بــه نمایشهــا و خردهنمایشهــا کردهانــد و بارهــا در پژوهشهــای
تاریخی ارزشــمند به عنوان شــاهد استفاده شــدهاند ،فاصله گرفته
و تــاش شــده اســت کــه بــا نگاهی بیــن رشــتهای از طریــق تاویل و
تحلیــل ا کتشــافی صــور خیــال نگارگــران ،بــه ویــژه آنهــا کــه نــگاه
ژرفتری به هنر و جامعه داشته اند ،به این سوال پاسخ داده شود
کــه« :چــه نوع نمایشــی در چــه مکانی و بــا چه ویژگیهــای فضایی
در نگارگــری ایرانــی قابل بازخوانی اســت؟» بنابرایــن در این مقاله،
نگارهها فقط شــاهد نیســتند ،بلکــه خود منبــع مطالعهاند ،زیرا در
موضــوع و شــیوه بیانی نگارههــا ،ویژگیهای دراماتیکی و نمایشــی
بسیاری قابل مشاهده است.

 .۱روش و پیشینه تحقیق
ایــن مقالــه ،پژوهشــی کیفــی و بینرشــتهای اســت کــه بــا ترکیب
دو زاویــه دیــد نمایــش و معمــاری به کمــک جامعهشناســی هنر ،به
مطالعــه اســناد تصویــری نگارگــری بــه عنــوان منبــع اصلــی پژوهش
بــرای یافتن نکاتی تازه درباره مکان و فضای نمایش ایرانی پرداخته
اســت .لــذا ابتــدا بــا روش تحلیلی-توصیفــی ،به بررســی ویژگیهای
فضــا و مــکان نمایــش در اســناد و منابــع کتابخان ـهای ،در دو حــوزه
نمایش و معماری ایرانی پرداخته و سپس تحلیل ا کتشافی و تاویل
مــکان و فضــای نمایــش در نگارههای منتخب در مقایســه بــا نتایج
بخش اول انجام شده است .برای تدقیق و محدود کردن پژوهش،
ســعی شــده بــه دو نکته توجه شــود ،اول آنکه نگارههــا از نمونههای
شــاخص صور خیال ایرانی در دوران اســامی باشــد تا بتوان نکاتی را
در رابطه با تعامالت بین هنرمندان و علمای اســامی و ژرفاندیشی
هنرمنــد بــه جامعه و اهمیت معنا و مفهــوم الیههای مختلفی که در
تصویــر در کنار هم ترکیب شــدهاند را بررســی کــرد .دوم آنکه موضوع
نگارههــا ،بــه گون ـهای انتخــاب شــده کــه بــه عنــوان یــک نمایــش یا
صحنهای از نمایش ،واجد نکات ارزشــمندی باشد ،حتی ا گر نگاره،
بازتاب مستقیمی از یک رخداد نمایشی نباشد .ترکیب این دو نکته
از آن جهت مهم است که بنابر رویکرد بازتاب در جامعهشناسی هنر،
آثــار هنــری بــه ویــژه نگارگری ایرانــی ،منبع مناســبی بــرای بازخوانی
ویژگیهــای مختلــف تمــدن ایرانــی از طریــق تحقیقــات ا کتشــافی
و تاویــل آثــار اســت (دورودیــان .)41 ،1387 ،این امــر در ویژگیهای
معماری ،بارها در پژوهشهای مختلف ســنجیده شــده و این مقاله
ســعی دارد چنیــن بازتابــی را دربــاره نمایش جســتجو کنــد .اهمیت
یافتن نمایشــنامهای [مشــابه امروز]
انتظار
موضوع در این اســت که
ِ
ِ
از ایــران باســتان ،انتظاری نا به جاســت ،زیرا بنابــر یافتهها ،نمایش

هیچگاه رســمیت فرهنگی نداشته و اساس نمایشها ،بداههگویی و
آفرینش حضوی بوده اســت (بیضایی .)47 ،1385 ،لذا شاید یکی از
بهترین راههای یافتن نشــانههایی از ایــن آفرینش حضوری ،بازتاب
آن در دیگــر جنبههــای فرهنگــی -هنــری باشــد .پیشــینه تحقیق را
میتوان در سه دسته معرفی کرد:
ً
 .۱منابــع مربــوط بــه تاریخ نمایش که عمدتــا از نگارهها به عنوان
شاهد استفاده کردهاند :نمایش در ایران (بیضایی ،)1344 ،نمایش
و رقــص در ایــران (رضوانــی ،)1383 ،نمایــش و موســیقی در ایــران
کــه فصلــی را به وجــه نمایشــی در هنرهای تجســمی ایــران پرداخته
(نصری اشرفی ،)1383 ،تاریخ تئاتر در ایران ( ،)Floor, 2005نمایش
دوره صفــوی (آژنــد ،)1385 ،درآمــدی بــر نمایــش و نیایــش در ایران
(عناصری )1366 ،و جســتجویی در بازیافتن منابع نمایش در ایران
(هاشمی نژاد)1386 ،؛
 .۲منابعــی مربــوط به معماری که به مــواردی چون طراحی مکان
نمایش ،رابطه آن با شهر و طراحی صحنه پرداختهاند :طراحی فضا و
مکان در نمایشهای سنتی -مذهبی ایران (امینی و دیگران،)1391 ،
بازشناسی اثر آیینهای جمعی بر پیکره بندی شهر سنتی (امین زاده،
 ،)1386تاریخ طراحی صحنه تئاتر در ایران (صانعی )1381 ،و بررسی و
بازشناسی مكان صحنهای در نمایش سنتی ایران (خا کی )1384 ،و
ً
 .۳منابعــی مربوط بــه نگارگری که عمدتا به بازخوانی موســیقی،
آیین ،فضای نمایش و رابطه نقاشــی و نمایش پرداختهاند :مطالعه
مینیاتــور در صحنه (صفایی ،)1384 ،بازخوانــی معماری در ادبیات
و نگارگــری مکتــب شــیراز (دورودیــان ،)1387 ،عناصــر نمایشــی در
پردهخوانــی بــه عنــوان هنــر چنــد رســانهای (ندایــی و بســکابادی،
 )1389و فضــای اجرای موســیقی در مینیاتــور ایرانی (ثابتی.)1381 ،
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 .۲مبانی نظری
 .۱-۲رویکرد بازتاب و نگارگری ایرانی
جامعهشناســان هنر ،بــا دو رویکرد «شــکلدهی» و «بازتاب» ،اثر
هنری را حاوی مجموعهای از اطالعات برای پی بردن به ویژگیهای
جامعه معاصر اثر میدانند .در رویکرد شکلدهی ،اثر هنری میتواند
ایدهها و افکاری را در ذهن مردم جای دهد (الکســاندر.)84 ،1390،
در رویکــرد بازتــاب ،آثــار هنــری ،متناســب بــا تواناییهــا ،ارزشهــا و
معیارهــای هنرمنــد ،همانند آینه ،بخشــی از واقعیــت جامعه معاصر
ً
خود را بازتاب میدهد ،البته این آینه همواره تخت نیست که کامال
منطبق بر واقعیت باشــد و گاهی مانند آینه غیرتخت ،بازتابی همراه
بــا انحــراف اســت (الکســاندر 55 ،1390،و  .)72-71نگارگــری ایرانی،
دنیــا را آنگونه که بایســته بــود در پرتو قوانینی هماهنگ تجســم می
کــرد (پولیا کــووا« .)107 ،1381 ،با این حال ،فاصلــه آن از جهان واقع
آن قــدر زیاد نیســت کــه در حافظه بیننده اثر ،اغتشــاش ایجاد کند»
(کوورکیان .)5 ،1387 ،با بررسی جزئیات این آثار ،میتوان به پارهای
از ویژگیهــای هنــر معمــاری وقوف یافــت (تجویــدی.)121 ،1352 ،
نگارگری ایرانی که حاوی اطالعات ارزشمندی از صور خیال هنرمند
ایرانی است ،بازتابی هرچند انتزاعی و نمادین اما نزدیک به واقعیت
از جامعه ایرانی است.
 .۲-۲منظر ذهنی
هر شــهر عــاوه بر مناظر طبیعــی و عینی خود ،دارای بعدی اســت
کــه آن را منظــر ذهنی مینامنــد؛ منظری که مبتنی بر تصویــر یا انگاره
کلــی شــهر ،رویدادهــای فرهنگــی ،حــوادث تاریخــی و خاطرات اســت
(بیانچینــی و دیگــران .)1 ،1393 ،به کیفیتی اشــاره میکند که حاصل
انداز فیزیکــی شــهر و ادرا کهــای دیــداری و فرهنگــی
ترکیــب چش ـم ِ
انداز ذهــن» تعبیر کرد،
ســا کنان آن بــوده و میتــوان از آن بــه «چشــم ِ
بخشــی از تخیل جامعــه از طریق آن رقم میخورد و می تواند افشــا گر
آرزوهــای آرمانشــهری و تمایــات پنهــان باشــد و در اشــکالی چــون
پوش ـشهای رســانهای و بازنماییهای شــهر در موســیقی ،ادبیات و
ســینما تجلی پیدا کند (بیانچینی و دیگران .)22-15 ،1393 ،بخشی
از پدیــده نمایــش در ایــران ،در زبان فارســی بــروز یافته ،زبان فارســی،
بخشی مهمی از زندگی خیالورزانۀ ایرانی است و این زندگی به نمایش
آمیختــه اســت (هاشــمینژاد .)7 ،1386 ،بــه عنــوان مثــال در مخــزن
االســرار نظامی که برخی او را بزرگترین داستانســرای ادبیات فارسی
میدانند ،عناصری چون صحنه ،در کنار توجه به شخصیتپردازی،
در شــکلگیری بخشهایــی از داســتان موثــر بودهانــد .از جملــه در
داســتان "زاهد توبه شــکن" ،شــخصیت تاثیرپذیر داســتان با استفاده
از عنصــر مــکان و به نام "مســجدی" معرفی میگردد ،که ا گر ســراینده
بــه جــای اثرپذیری از عنصــر مکان ،نامی دیگر را برای شــخصیت خود
انتخــاب میکــرد ،در ادامــه بــرای بیــان هــدف و مقصود اصلــی ،دچار
اشــکال و یــا حداقــل اطالــه کالم میشد (قدوســی .)1391 ،نگارگــری
ایرانــی نیــز ،صور خیــال هنرمند در تصویرســازی کتب ادبــی ایرانی ،و
یک رســانه تصویری اســت ،بنابراین بازخوانی مکانهای نمایشی در

نگارگــری ایرانــی ،بازخوانــی منظر ذهنــی هنرمند و با توجــه به رویکرد
بازتاب ،بازخوانی منظر ذهنی جامعه است.
 .۳-۲معماری و دراماتورژی
نمایــش و معمــاری ،دو هنر بســیار مرتبــط با زندگی انســان و جامعه
هســتند .تئاتر به عنوان یک هنر ،نقش بســی عمده در فهم و ادرا ک
تصویــر فرهنگــی جامعــه دارد .تصویــری کــه هــر ســرزمین ،از رهگــذر
ادبیــات درامــی و شــیوه نقــش آفرینیــش ،از خویــش دارد (اســلین،
 .)9 ،1391نمایــش ،قالبــی بــرای اندیشــه ،رونــدی بــرای شــناخت،
و شــیوهای بــرای برگردانیــدن مفاهیــم انتزاعــی بــه شــرایط ملمــوس
انســانی اســت (اســلین .)24 ،1361 ،معماری به مثابه جسمی برای
جــان زندگــی ،بــه نوعــی شــکلدهندهی رفتار فــرد و جامعه اســت و
همچنین به دلیل تناســب با ســاحتها و نیازهای مختلف انســان،
بازتابدهنــدهی شــرایط زیســت جامعــه اســت .در تعریــف معماری
بــه مثابــه آمیــزه فضاهــا ،رویدادهــا و جنبشهــا ،با این کــه اصطالح
دراماتــورژی بــه کار نمی رود ،ولی آشــکارا معماری را بــه مثابه عملی
دراماتورژیــک وصــف میکنــد ،عملی که در آن ،اســتقرار ســنجیدهی
ســاختار بــرای برانگیختــن یــا امکانپذیر ســاختن رویدادهــای زنده
پدید میآید (خا کی و براهیمی .)15 ،1390 ،دراماتورژی در معماری،
مرتبط با روشهایی است که به کمک آنها ،هر ساختمانی میتواند
طیــف متنوعــی از کاربردهــا را پیشــنهاد دهــد و امکانپذیــر ســازد
(خا کــی و براهیمی .)15 ،1390 ،دراماتورژی به عنوان عرصه گفتگو و
پیوندهای دیالکتیکی ،این امکان را فراهم میکند که میراث گذشته
در زمــان حــال جریــان پیــدا کنــد ،لــذا اصطــاح بازخوانی بــه عنوان
برابــر نهــادهای برای دراماتــورژی ،یکی از ابعاد یا اعمالی اســت که در
فراینــد جامــع دراماتــورژی بــه وقوع می پیونــدد (خا کــی و براهیمی،
 .)18-16 ،1390یکــی از شــیوههای موفــق ایرانیان برای حفظ اصول
و مبانــی فکری تمــدن خود در مواجهه بــا محدودیتها و بحرانها،
بازخوانی و بهروزرسانی زمینههای محدود شده در دیگر زمینههایی
اســت که امکان ظهور و بروز داشــتهاند .آنچه که از این فرآیند جامع
دراماتــورژی در ایــن مقالــه به آن توجه شــده ،بازخوانــی رخدادهای
نمایشــی بازتاب یافته در نگارگری ایرانی و بررسی ویژگیهای مکانی
و فضایــی آنها اســت .قابل ذکر اســت که انــواع نمایــش ،2بنابر تاریخ
تئاتر در ایران ( )Floor, 2005شامل:
• کمیــک بدیههگویی :بازیگران ،ســرگرمکنندهها ،تماشــا ،تقلید
و بازی؛
• عروســکی-خیمه شــب بازی :تئاتر ســایه -خیمه شــب بازی با
ریسمان و دستکش؛
• داستانی-داستانســرایی دراماتیــک :حماســی غیرمذهبــی یــا
نقالی ،تئاتر عامه یا قومی؛
• مرثیه :روضهخوانی ،پردهخوانی یا درام تصویری؛
• نمایش حماسی مذهبی :تعزیهخوانی.
 .۴-۲نظام نحوی مکان و نمایش
متــن تئاتــری ،قبل از هر چیز ،بر اســاس مناســبات مکانی تعریف
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و دریافــت میشــود .بنابراین بررســی نظــام و رمزگان اجرا را نخســت
میتــوان با مطالعه ســازمان معماری و روابط مکانــی آغاز کرد .نحوۀ
ً
حضــور و فعالیــت انســان در مــکان ،نه تصادفــی و نه صرفــا کارکردی
اســت ،بلکــه معــرف انتخابــی اســت کــه بــار نشانهشــناختی دارد و
پیــرو قوانیــن فرهنگــی اســت (االم .)80-79 ،1382 ،در اجراهــای
غیررســمی ،تئاتــر نمونهایســت از آنچــه فضــای همگرایــی اجتماعــی
نامنــد ،یعنــی جایی کــه مردم گرد هــم آیند .در مقابــل ویژگی اصلی
فضاهای وا گرایی اجتماعی مانند اتاق انتظار ،آن اســت که آدمها را
از هــم دور میکنــد .ادوارد .تــی .هال در کتاب بعد پنهان ،ســه نظام
نحوی مکان را مشــخص میکند که در این مقاله اســتفاده میشــود
(االم:)83-80 ،1382 ،
• ثابت :ترکیببندیهای ساختمانی ایستا؛
• نیمه ثابت :عناصر منقول اما غیرپویا مانند مبلمان؛
• غیررســمی :روابط پیوسته در حال تغییر مجاورت و فاصله بین
افراد ،در تئاتر به روابط مکانی متقابل بازیگر-بازیگر ،بازیگر-تماشا گر
و تماشــا گر –تماشــا گر مربوط اســت .شــامل فاصله صمیمی (تماس
جســمی) ،فاصله شــخصی ( 25-1.5فوت) ،فاصله اجتماعی(12-4
فوت) و فاصله همگانی ( 25-12فوت).

سوی تجربهای نو پیش میبرد .این عوامل در به وجود آمدن حالت
و فضای نمایش و پرداخت زمان و مکان و شــخصیتها و مضمون،
نقــش بســزایی دارد (حامــد ســقایان .)31 ،1377 ،بــر ایــن اســاس،
قراردادهــای مــکان و صحنهآرایی نمایشهای ایرانی ،شــامل موارد
زیر است (حامد سقایان:)54-33 ،1377 ،
• قابلیــت اجــرا در هر مکان و توانایی جا به جایی و انتقال آســان
محل اجرا
• استفاه از تمام فضای نمایش بر اساس احتیاج صحنهای
• اســتفاده از صحنــه گــرد بــه ویــژه در فضــای بــاز دارای امــکان
نمایشی قویتر
• جهشهای مکانی ،نوعی دیالکتیک فضایی
• امکان اجرای نمایش با صحنههای فراوان و تغییر صحنهها
• اجرای همزمان صحنههای گونا گون
• دارای تقسیمات و محدودههای مشخص و قراردادی
• استفاده از صحنه بدون دکور و ساده بدون القای زمان و مکان
خاصی
• تصویــر مــکان و آرایههای صحنه به وســیله کالم ،3قراردادهای
بازی و نشانههای نمادین

 .۳مکان و نمایش

 .۲-۳ویژ گیهای مکان نمایش در معماری
در حالــی کــه فضا ،گســترهای بــاز و انتزاعــی دارد ،مکان ،بخشــی
از فضاســت کــه بــه وســیله شــخص یــا چیــزی اشــغال شــده و دارای
بــار معنایــی و ارزشــی اســت ،هویــت مــکان ،آمیــزهای از روابــط
اجتماعــی اســت (مدنــی پــور .)33-32 ،1379 ،تمــدن ایرانــی،
فعالیتهــای جمعــی متنوعــی را در فضاهایــی تجربه کــرده که برای
مــردم شناختهشــده بوده و اصلیترین آنها ،فضاهای شــهری اســت
(نق ـیزاده .)186 ،1386 ،میــدان ،تکیــه ،بــازار ،مقبــره و گذر اصلی،
پــل و میــل راهنمــا ،حیاط ،بــاغ ،و منظــر طبیعی شــاخص ،از جمله
مهمتریــن مکانهــای موفق در شــهر و منظرفرهنگی 4ایرانی اســت.
«میدانهــا ،محل برپایی مراســمهای آیین و جمعی بودهاند .محل
نظاره افراد و محل برپایی نمایش و برنامههای ورزشی نیز بوده اند"
(نقیزاده .)190 ،1386 ،شهر در برگزاری آیین ،از حالت معمول خود
خارج شده و به صحنه نمایش عظیم و گستردهای تبدیل میشود،
به عبارتی پیکره شهر در تعامل تاریخی با مجموعه مراسم آیینی قرار
میگیــرد و در ایــن تعامــل اســت که هر کــدام بر دیگری اثــر می گذارد
(امینزاده .)5 ،1386 ،پیدایش قهوهخانه در دوره صفویه و اجتماع
مردم در چنین اما کنی ،کم کم نقاالن را که در کوی و برزن سرگردان
بودنــد ،در تجمــع خــود جلب کــرد (نصــری اشــرفی.)177 ،1383 ،
در نهــاد قهوهخانــه ،مکاتــب مهمی از هنرهای نمایشــی و تجســمی
یعنی :نقالی ،ســخنوری ،خیمه شــب بازی ،تخت حوضی ،معماری
و نقاشــی قهوهخانــهای ،رشــد و بالندگــی یافــت (خبــری و انصــاری،
 .)91 ،1384ا گــر «تماشــا» و «تامــل» ،مهمترین ویژگــی برای هر نوع
رخداد نمایشی با هدف سرگرمی ،شادی و یا حزن باشد ،میتوان به
5
مکانهای مناســب برای برپایی نمایش ،عنوان کلی «مکان تامل»
را نسبت داد« .مکان تامل» ،مکانی است که کانون توجه و تمرکزی

 .۱-۳مکان در نمایش ایرانی
نظرها درباره تعریف تئاتر مختلف اســت ،اما در هر صورت ،مکان
بــازی را نمیشــود از آن حــذف کــرد (صانعــی .)7 ،1381 ،مــکان در
خود مــکان ،معنــا میآفریند و
نمایــش نقــش بنیادینــی دارد ،یعنــی ِ
پیــش پا افتادهترین و ناچیزترین جلوههای زندگی را ،به حاملهای
معنــا تبدیــل میکنــد (اســلین .)20 ،1382 ،ا گرچــه دربــاره مبانــی
نمایشی در ایران ،اطالعات کمی وجود دارد ،اما این هنر پیش از قرن
نوزده نیز در ایران وجود داشته و بیشتر از نوع تئاتر قومی و در شکلی
از هنر در قالب گفتگو و متمرکز بر کنش کارا کترها بوده است (Floor,
 .)2005, 13-14وجــود برخی واژههای نمایشــی در نوشــتههای قرن
 8-4هجــری ،بــه برخی نمایشها یــا خردهنمایشها اشــاره دارد که
مهمتریــن آنها یعنی واژه «تماشــا» ،به مجموعــه خردهنمایشهایی
اطــاق میشــود کــه در تجمــع عصرانــه مــردم در میدانهــا بــازی
میشــود و لفــظ «تماشــاخانه» و «تماشــا گاه» نیــز محل اجــرای این
بازیهاســت (بیضایی .)52-51 ،1385 ،تاثیر تمدن در شــکلگیری
ســنتهای نمایشــی ایرانــی بــه گون ـهای روشــن ،نمایش ایرانــی را از
ســایر نمایشهــای جهــان متمایز میســازد (حامدســقایان،1377 ،
 .)2مفهوم مکان در نمایشهای ایرانی ،مشابه مفهومی است که در
ســایر هنرهای ایرانی به ویژه نقاشی و نگارگری وجود دارد؛ مفهومی
که میتواند تعریفی از مکان در همهی شــکلهای ســنتی نمایش در
ایــران ،ارائــه دهد (حامد ســقایان .)31 ،1377 ،مکان و به دنبال آن
صحنهآرایی ،حتی پیش از اجرا ،به دنبال حضور تماشا گر و پیوند او
بــا ابعــاد زمان و مکان ،به واســطه پیکربندی مکانی ،شــکل صحنه،
جــای نشســتن تماشــا گران ،آرایههای صحنــه و دیگر مــوارد ،او را به
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در برآیند نیروهای شــکلدهنده در محیط دارد و امکان توقف امن،
مناســب و هدفداری را از جمله برای تماشــا و تامل برای انســان به
صورت فردی و یا جمعی فراهم میآورد.

 .۴تحلیل مکان نمایش در نگارگری
ادبیــات ،یکــی از ارکان حیــات فرهنگــی ایرانیــان اســت و همــواره
ارتباطی تنگاتنگ با ســایر جلوههای فرهنگی ایرانی بوده و جهانیان،
ایــن ملــت را بــا ادبیــات آن میشناســند (ناصربخــت.)17 ،1386 ،
یکــی از مهمتریــن تاثیــرات آن بــر نمایــش ایرانــی ،اســتفاده ســاختار
تــو در تــو و هــزارو یک شــب گونهی برخــی از متون ماننــد منطق الطیر
و خمســه نظامــی اســت (ناصربخــت .)389 ،1386 ،پــرده خوانــی،
از نمایش ـیترین شــکل نقالــی ،و در میــان اشــکال عامیانــه نمایشــی،
بالفاصله پیــش از تعزیه قرار دارد (بیضایی .)77 ،1385 ،پردهخوانی،
یکی از قدیمیترین شیوههای نمایشهای انفرادی در ایران و یکی از
نمونههای بســیار قدیمی آن در جهان و در گروه نمایشهای ســنتی
قــرار میگیــرد و تلفیقــی از هنرهــای مختلفــی چــون اجــرا (بــه صــورت
نقالــی) ،آواز (بــه عنــوان بخشــی از نقالــی) ،شــعر ،موســیقی (کاربرد آن
در آواز) ،ادبیــات (منابــع داســتانی) و نقاشــی (بــه صورت پرده) اســت
(ندایــی و بســکابادی .)72 ،1389 ،در تصویــر  ،1نگارگــر بــا ترکیبــی از
هفت گنبد و هفت دختر و هفت دریچه ،که دیواره نیمه استوانهای را
تداعی میکند ،روایتگر هفت داستان سراسر از جنبههای نمایشی از
«هفت پیکر» نظامی در یک پرده است .نگارهای که به گفتهای ،بهرام
را در قصــری تصویــر کــرده کــه تصاویر دختــران را بر دیــوار آن می بیند
( .)Barry, 1995, 43شــاید پیشینه آن "نقاشی دیواری سوگ سیاوش
(پنــج کنــد)" (بیضایــی )31 ،1385 ،و «کندهکاریهایــی کــه تصاویــر
ً
آنها شــامل یک گونه تسلســل داســتانی خصوصا در عصر ساسانیان»
(بیضایی )46 ،1385 ،باشد .قابل ذکر است که این نگاره ،در دورهای
تصویرشــده کــه علم نجــوم و معماری مــورد توجه علما و دربــار بوده و
هندســه دایــرهای ،کاربرد رنگها متناســب بــا اجرام ســماوی و فرم و

تصویــر -1بهــرام گــور در قصــر هفــت گنبــد،
گلچین اسکندر سلطان،مکتبشیراز813ه.
ماخذ)Barry, 1995, 43( :

تصویر  -2تصویر بازســازی شــده از برج رصدخانه
مراغه.
ماخذ( :ورجاوند)323 ،1384 ،

تناســبات معمــاری 6و شــباهت آن به بنــای رصدخانــه (تصویر  )2هم
دوران با نگاره ،بازتابدهنده آن است که نگارگر با این علوم آشنا 7بوده
و از آنهــا استفاده کرده است (ترکاشــوند .)31-30 ،1388 ،ایــن میــزان
از نشــانههای نجومــی ،گوی ســفید در دســتان بهــرام را ،پراهمیتتر
میکنــد .میدانیــم که مآخذ اســاطیری ،صحبــت از جام گیتینمایی
کردهاند که به عنوان ابزاری برای نمایش نوری بوده اســت (بیضایی،
 .)29 ،1385بنابرایــن میتــوان تصــور کرد کــه نگاره ،مکانــی را بازتاب
میدهد که برای نوعی نمایش پردهخوانی یا نوری برپا شده و یا نگارگر
بــه دلیــل ارتباطــی کــه بــا دانشــمندان دوران داشــته ،داســتانی را که
حاوی نمادهای نجومی است ،با دانش نجومی ترکیب کرده و تصویر
الهامبخشی را برای بیان موضوع ترسیم کرده است.
شــاهنامه بیــش از هــر کتــاب دیگری ،نــگارش و تصویر شــده و در
میــان مجالــس آن ،پیــروزی ســیاوش در گــذر بــر آتش ،دســتمایهای
اســت که نگارگران بیشــماری بدان پرداختهاند» (مافی تبار،1388 ،
 .)135قریــب دویســت تصویــر بــه جــا مانــده از مجلس «آزمــون آتش
ً
ســیاوش» (تصویــر ،)3كــه عمومــا بــا عنــوان «گــذر ســیاوش از آتــش»
شــناخته میشــود ،بیانگــر بیشــترین شــمار نگارههای تاریخ نقاشــی
ایران اســت (مافــی تبــار .)121 ،1388 ،مفهوم گذار در تمــدن ایرانی،
کاربرد گسترده از جمله در اهمیت سیر در مراتب کمال انسانی و سیر
در آفــاق و انفــس دارد و گــذر از آب و آتــش ،از جملــه نمودهای آیینی
این مفهوم نظری اســت (نقیزاده و دورودیان .)1387 ،حاجی فیروز
که در نوروز نمایش برپا می دارد ،در واقع ســیاوش بازگشــته از جهان
مردگان است (نعمت طاووسی و دادور .)1383 ،این آیین سوگواری،
پــس از اســام از "گریســتن مغــان" بــرای ســیاوش ،بــه نوحهخوانــی و
ســپس تعزیــه تبدیــل میشــود (عناصــری".)16 ،1366 ،نرشــخی [در
تاریخ بخارا] به سال  332هجری ،رسم عزاداری بر مرگ سیاوش را به
وسیله مردم ،مطربان و قواالن بیان میکند و قدمت آن را به سه هزار
ســال پیش از خود میرســاند» (بیضایی .)30 ،1385 ،تصویر مجلس
«ســوگ ســیاوش» در نقاشــیهای دیــواری «پنــج کنــد» ،احتمــال
اســتفاده از پــرده در حکایتهــای قــواالن از ســیاوش را بیــان میکند

تصویــر  -3آزمون ســیاوش بــا آتش ،قرن
نهم ه.ق ،شیراز.8

تصویر  -4دیدار شیرین و فرهاد در کوه
بیستون خمسه نظامی شیراز 892 .ه.
ماخذ( :سودآور)139 ،1380 ،
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(بیضایی .)32-31 ،1385 ،شــاید همین جایگاه نمایشــی بر انتخاب
مکرر این موضوع در نگارگری ایرانی تاثیر داشته است .بررسی تصاویر
«گــذر ســیاوش بر آتش» نشــان میدهد :هرچند شــان این موفقیت،
ً
تا کیــد نهایــی نــگاره بــوده ،امــا در هــر دورهای بــر وجــه خاصــی مثال:
شــخص ســیاوش ،شــبرنگ بهزاد ،جمع مردمان ،ســوزانندگی آتش،
ســودابه یــا کاووس ،تا کیــد شــده اســت (مافی تبار.)135 ،1388 ،
این امر ،نشــانهای بر وجود یک رابطه دو ســویه شــکلدهی و بازتابی
بیــن جامعــه و اثر هنری و تاثیر متقابل هنرها برهم اســت .مراســم در
تصویــر ،2در نــور طبیعی روز و بر «صحنه میدانــی» در مجاور عمارتی
شــاخص در مکانــی مناســب بــرای دیــده شــدن از ســه نقطــه دور ()1
میانه ( )2و نزدیک ( )3برپا شده ،که یکی از ویژگیهای مکان تامل و
تماشــا در تمدن ایرانی است .سودابه ،یکی از سه شخصیت اصلی بر
بام عمارت ناظر بر مراســم اســت ،در اشــعار این نگاره نیز تا کید بر بام
بودن سودابه دارد ،و این جایگاه تماشا ،هنوز هم در برخی شهرها به
ویژه روستاها کاربرد دارد .ترکیب سیاوش با لباس سفید و اسب سیاه
نمــادی از ترکیــب دو نماد پا کی آشــکار و پنهان یا نمــاد چرخه مرگ و
زندگــی اســت .عرقچیــن ســیاوش ،ظاهر ســودابه بر بام ،بنــای بدون
بازشو در نمای اصلی ،که کمتر در کاخها متداول است ،و عدم تا کید
بــر مالزمــان در چنیــن مراسـ ِـم مهمــی ،به غیــر از ویژگیهای ســبکی،
شــاید بازتابــی از یــک نمایــش ســالیانه و مردمی باشــد .به ویــژه آنکه
ادبیات نمایشی ایرانی ،از جمله «متون تعزیه در قصهها ،موضوعات
و شــخصیتپردازی و زبــان ،مدیــون ادبیــات ایران زمین میباشــد»
(ناصربخــت .)389 ،1386 ،قابــل ذ کــر اســت که در فراینــد اقتباس از
اســاطیر ،این وضعیتهای داســتانی هســتند که منتقل میشــوند و
ً
نــه الزاما چگونگــی روایت و جزئیات نهفته در تار و پودشــان (ثمینی،
.)31 ،1388
یکــی دیگــر از بهتریــن داســتانهای دراماتیــک ادبیــات ایــران،
ـور
عاشــقانهی خســرو و شــیرین اســت .شــیرین فقــط در دو محـ ِ
درونرشتهای (ادبیات) و بین رشتهای (انواع هنرها) تکثر پیدا نکرد،
بلکه او از یک همراه ســاده برای مرد داســتان ،به شخصیت مستقل
تبدیل گردید که حتی برای حضورش ،دیگر نیازی به هیچ خسروی

نیســت و حتــی گاهی خســرو همــراه ســاده و حتی یــک ضد قهرمان
تلقی شده ،تا شیرین بیشتر بدرخشد (کنگرانی و نامور مطلق،1390 ،
 .)22در تصویر  - 4دیدار شــیرین و فرهاد در بیســتون -نیز ،شــیرین
بی خسرو است .این رویارویی در یک «صحنه یک طرفه» مجاور به
صخرهای حجاری شــده شــبیه بیستون ،تصویر شــده است .چرخه
مثبت-منفی یا عاشــق و معشوق در این تصویر ،اینگونه نشان داده
شــده اســت که در حجاریهای صخــره ،تصاویری برعکــس آنچه در
مرکــز صحنه اســت ،تصویر شــده اســت .در حجاری ظرف در دســت
زن و بــر صحنــه ظرف در دســت فرهاد اســت .در تصویر پایین مردی
با تیری در دســت ســوار بر اسب اســت و بر صحنه ،شیرین با تیر نگاه
ســوار بر اســب اســت .ایــن نمادگرایــی ،در رنگ لباس دو شــخصیت
شیرین و فرهاد نیز تکرار شده و در هردو پیکره ،ترکیب رنگی مشابهی
وجود دارد .قابل توجه اســت که شــکل صخره ،با وجود آنکه بازتابی
از بیســتون اســت ،بیشــتر شــبیه یک عنصر دکوراتیو ترســیم شــده و
محور قرینه حوض به صورت شــیرین اشــاره دارد کــه میتواند عالوه
بر نمادی از آیینگی ،برآمده از نوعی طراحی صحنه باشد .این نگاره
نیــز میتوانــد هــم بازتابی از نمایشــی باشــد که شــاید برای ســرگرمی
شــاهانه برپــا شــده که طراحــی لباس و دکور نیز داشــته و یــا میتواند
شکلدهندهی یک ایده نمایشی باشد .به ویژه آنکه «در شکلهای
آیینــی ،نمایشها در کنار معابد ،رودخانهها ،دریاچهها ،جنگلها و
اطراف شهرها ،برگزار میشود» (حامد سقایان.)35 ،1377 ،
نــگاره گریــز یوســف از زلیخا (تصویر  ،)5شــاهکار نســخه ارزشــمند
و رقــمدار بوســتان ســعدی اثــر بهــزاد ،داســتان قرآنــی یوســف و زلیخا
بــا عنــوان "احســن القصــص" داســتانی بــا کشــشهای دراماتیــک ،از
نامیراترین مفاهیم بشری یعنی عشق ،اغوا گری و نجابت است (نامور
مطلــق .)449-448 ،1383 ،لحظه حســاس گریز یوســف از زلیخا ،با
زمینــهای پیچیــده از پلکان و درهای بســته ،به بیــان دراماتیکواری
ترسیم شده است (کری ولش .)112-111 ،1375 ،در این نگاره ،هشت
بیــت وجــود دارد کــه شــش بیــت آن متعلــق به ایــن داســتان و بیانگر
اغوا گــری زلیخــا اســت و از مرکــز نــگاره آغــاز شــده و دو بیــت متعلق به
حکایت قبلی که یادآور حضور خدا و در باالی نگاره آمده ،بهزاد با این

تصویر  -6گدایی بر مسجد ،کمالالدین
بهزاد 894 ،ه.10

تصویر  -8تکیه دولت اثر کمالالملک 1892( ،م)
رنگ روغن ،کاخ گلستان تهران.12

تصویــر  -5گریز یوســف از زلیخــا ،کمالالدین
بهزاد ،هــرات 893 ،ه دارالکتاب قاهره( 9اول
از راست).

تصویر  -7مجلس سماع در حضور سلطان
جاللالدیــن ملکشــاه و خوانندگــی قــوال،
مجلس  59مجالس العشاق.11
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ترکیببندی و شکل هندسی کتیبهها ،یوسف را در کشا کش دو قطب
الهی و اغوا گری زمینی تصویر کرده اســت (قضاوی.)113-112 ،1390 ،
قابل ذکر اســت که در سنت پردهخوانی ،دعا جزء بخشهای ضروری
بود و پردهخوان ابتدا با ذکر بسم اهلل شروع میکرد و پس از خاتمه دعا
یکــرد (اردالن ،1386 ،دفتــر .)6 ،20بنابراین میتــوان گفت بهزاد در
م 
خلق این نگاره ،از خوانش مســلط شــعری بر اثرش کاسته و قرائتی نو
ً
با اطالعاتی بیشــتر از متن ســعدی و احتماال در ترکیب با اشعار جامی
و حتی بیشتر از آن را به مخاطب ارائه میکند (قضاوی.)447 ،1390 ،
عنــوان نگاره ،یوســف و زلیخا ،توجــه به معماری ،کاربــرد نمادین در،
رنگ لباس و توجه به عدد هفت برآمده از اشعار جامی در هفت اورنگ
بــوده و عناصری ماننــد :پنجرهها ،حیاط ،بالکن ،طبقــات ،گچکاری،
منبتکاری ،کاشــیکاری ،کتیبهها و از همــه مهمتر پلکانی ویژه ،فراتر
از هر دو شعر جامی و سعدی است (قضاوی .)456-449 ،1390 ،این
نمادگرایی ،بســیار به شــیوه نمایــش در ایران نزدیک اســت زیرا "ذات
نمایــش ایرانــی ،از شــیوههای طبیعتگرایانــه بــه دور اســت" (حامــد
سقایان.)36 ،1377 ،
بیرون نمــا و پلکانی که به
بر
ـده
ـ
ش
الحاق
زلیخا،
جایــگاه متزلــزل
ِ
نظر یک عنصر الحاقی است ،برای الزامات نمایشی یک فضای تو در
تو که اینجا به گونهای از پایین به باال بر روی هم ترسیم شده ،قابل
مقایســه بــا یــک طراحی صحنه بــرای نمایش اســت .حتی بــه دلیل
موقعیــت شــخصیتها در نــگاره کــه حالتــی از معلــق بــودن را دارد،
میتواند برآمده از نوعی تئاتر عروسکی با ریسمان باشد .به ویژه آنکه
درباره نمایشهای عروســکی و "خیمه شــب بازی به اعتبار اشــارات
ادبــی ،از قــرن هفتــم و هشــتم و بر اســاس شــواهد مکتــوب مورخان
و گردشــگران ،از حــدود نهصــد ســال پیش (دوره ســاجقه) در ایران
متــداول بــوده اســت" (مســعودی .)1386 ،ترکیب رنگــی لباسهای
پیکرهها و حرکت بدن شخصیتها در تالش یوسف برای گریز و تالش
زلیخا برای نگه داشــتن او ،حتی ا گر بازتاب یک نمایش نباشــد ،یک
بیان نمایشی و الهامبخش و ابتکاری بسیار عالی توسط بهزاد است.
با توجه به شرایط زمانی بهزاد ،امکان ساخت چنین صحنه نمایشی
قابــل تصــور اســت .زیــرا در ایــن دوران ،برای کســانی کــه در کارهای
فرهنگی میکوشــیدند ،معافیت مالیاتی وجود داشت (آژند.)1381 ،
ترکیــب صحنههــای مختلف داســتان در یک پــرده ،نوعــی ارتباط با
ســنت پردهخوانی را نیز تداعی میکند .منابع تاریخی پس از اســام،
بــه وضــوح و به صــورت مکرر ،از ادامــه جریان نقل و داســتانپردازی
رســمی ســخن بــه میــان میآورنــد (نصــری اشــرفی.)167 ،1383 ،
بــه ویــژه آنکــه ،نســخههای متعــددی از تعزیــه یوســف و زلیخــا از
جملــه نســخه چهار مجلســی خــاص تعزیهخوانان تهرانی ،منســوب
بــه ســید مصطفــی کاشــانی متخلــص بــه میرعــزا ،و نســخهای هفت
مجلســی از تعزیهخوانــان تهرانــی ،وجود دارد (فیــاض.)85 ،1367 ،
از جاذبههــای بینظیــر آثــار کمالالدین بهزاد ،اســتفاده از وقایع
روزمــره و پیرامونــی داســتان در متــن تصویــر و بیان نتایــج معنوی از
این وقایع حاشــیهای و روزمره اســت و نشــان میدهد که داســتان،
مستمســکی بــرای دیــدن عمیــق و آ گاهانــه زندگــی مــردم عــادی و
بازگویی حقیقت پنهان آن است (قاضی زاده .)155 ،1391 ،به عنوان

مثال در نگاره «گدا بر مسجد» (تصویر  ،)6با استفاده از برش و ادغام
چنــد فضــا در یکدیگــر ،زوایای مختلف مســجد را به منظــر نظر آورده
و یــک ارتبــاط معنادار و پیچیــدهای بین دوازده شــخصیت مختلف
در درون و برون مســجد ،شــامل اهــل مناجات ،اهــل مباحثه ،اهل
درس و مدرســه ،اهل ذکر و مراقبه ،اهل غفلت ،عابد زاهد ظاهربین
و عارف گداپیشــه که همگی جلوههایی از انســان به شــمار میرود،
برقرارکــرده و داســتانی نمادین از مراتب اعمال مختلف انســانها در
مراحل مختلف طریقت و توصیه به صبر در مسیر طلب را به نمایش
در آورده اســت (قاضــیزاده .)158-155 ،1391 ،کــه قابل مقایســه با
تعزیه دوره اســت که :اجرای صحنههای گونا گون وقایع دهه محرم
در ده واقعه به صحنه میرفت (حامد سقایان.)36 ،1377 ،
تصویــر  ،7مجلــس ســماعی در حضــور ســلطان ،کــه بــا توجــه به
روایــت کتیبــه در نــگاره ،مــرد قــوال نامــی ،بــه عنــوان خواننــده ایــن
محفل است .مکان برپایی نیز در فضای باز مجاور به عمارت شاهی
است که امکان دید مناسب را برای افراد مختلف فراهم کرده است.
ســماع ،یکــی از صحنههایی اســت کــه برپایــی آن در اما کن مختلف
شــهر و منظــر ایرانــی ،بارهــا در متــون ادبــی و تاریخی مختلف اشــاره
شــده اســت .در این نگاره نیــز ،جنبههای مختلفی کــه پیشتر برای
یک فضای نمایشی گفته شده مانند وجود مرکز در حلقه سماع ،مرز
بیــن اجرا کننــدگان و ناظــران و امکان دید و منظر از ســطوح مختلف
قابل مشــاهده اســت .به عالوه در این نگاره ،فضای برپایی مراســم،
با کتیبههایی از باقی فضا مجزا شــده است .عناصر نمادین عمودی
ماننــد ســرو و دو برج عمــارت نیز ،بر حالت عرفانی نــگاره تا کید دارد.
شــخصیت ســیاه معــروف در بازیهــای عامیانــه در ایــن تصویــر در
حال پایکوبی با آلت موســیقی اســت و نوعــی از نمایشهای عامیانه
را تداعــی میکنــد .ایــن نــگاره ،بــه عنــوان نمونــهای از تعــداد زیادی
نگارههایــی اســت کــه در آنهــا ،بازیها ،رقصها ،جشــنها ،شــکار و
دیگر تماشاهای عمومی و خرده نمایشها ،تصویر شده است.
تصویر  ،8نگاره تکیه دولت از کمالالملک که به دلیل سبک آن
و بــا توجــه به دیگر مدارک و دادهها ،بازتاب نزدیک به واقعی را دارد،
از جملــه معــدود مــدارک تصویــری ارزشــمندی از مکانــی مخصوص
برپایــی نمایــش بــه ویژه تعزیــه در دوران قاجــار اســت .تعزیهخوانی،
شــکل خاصــی از درام مذهبی اســامی [حماســی-مذهبی] که فقط
در ایران قابل مش��اهده اس��ت (« .)Floor, 2005, 14این نوع نمایش
ً
مذهبــی ،عمــا ،در سرتاســر شــهر قابــل اجراســت» (خا کــی،1384 ،
ً
 .)167در تعزیــه ،دکــور در قالب اشــیاء و خصوصا لباسها ،تبلور پیدا
میکنــد (صانعــی .)13 ،1381 ،صحنــهی تعزیــه ،از دو نیــم صحنــه
تشــکیل شــده که در هر نیم صحنه ،یک گرده از شــخصیتها جای
میگیــرد و اغلب هنگامی که گروهی فعال اســت گــروه دیگر غیرفعال
و تماشــا گرند .گذشــتن از مــرز دو نیــم صحنــه ،برابــر بــا مــرگ یا قتل
اســت (بــاالزاده .)44 ،1385 ،در این نگاره ،میتــوان مکانی مرکزگرا،
استوانهای ،سکویی در مرکز و جایگاه متنوع برای تماشا گران از کف
تــا بــام بنا را مشــاهده کرد .این نگاره ،شــاهدی بر اهمیــت بازخوانی
نگارهها برای یافتن فضاهایی است که مدارک و دادههای مکتوب و
مصور کمی از آنها باقی مانده است.
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جدول -1نظام نحو مکان در نگارهها -انواع صحنه ،نمایش و مکان تامل.

نگاره

ثابت

نیمه ثابت

غیر رسمی

نوع صحنه

نگاره 1-هفت
پیکر

بنای استوانهای

اجتماع پذیر

شخصی-اجتماعی

یکطرفه

پردهخوانی -نوری

نگاره3-
سیاوش

جداره بیرونی بنا

اجتماع پذیر

صمیمی-شخصی-اجتماعی-
عمومی

گرد

حماسه ملی-مذهبی

فضای شهر

نگاره4-
شیرین

جداره حجاری

اجتماع پذیر

شخصی-اجتماعی-عمومی

تختگاه

داستانسرایی دراماتیک

منظرفرهنگی

نگاره5-
یوسف

کاخ

اجتماع پذیر

صمیمی-شخصی-اجتماعی-
عمومی

یکطرفه

پردهخوانی – خیمهشب
بازی -نمایش

کاخ

نگاره6-
گدایی

مسجد

اجتماع پذیر

شخصی-اجتماعی

یکطرفه

پردهخوانی یا
خیمهشببازی یا نمایش

مسجد-شهر

نگاره7-
سماع

جداره بیرونی بنای شاخص

اجتماع پذیر

صمیمی-شخصی-اجتماعی-
عمومی

گرد

عامه-آیینی

فضای شهری

نگاره 8-تکیه

بنای استوانهای

اجتماع پذیر

شخصی-اجتماعی

گرد

انواع نمایش -تعزیه

بنای عمومی

نتایــج حاصــل از تحلیــل نگارههــا نشــان میدهــد کــه در بیــن
موضوعات مهمی که در کتب ادبی قابل تصویرسازی است ،نگارگران،
موضوعات را از حســاسترین لحظههای دراماتیک و قابل مقایســه با
کهــن الگوهای آیینی و نمایشــی انتخاب کردهاند .در تصویرســازی به
ویژه آثار نگارگران چیرهدست ،نگاره حاوی اطالعاتی فراتر از متن ادبی
ً
بوده و عمدتا بیانگر تعامل انواع هنرها و شیوه نگارشی اثر و ویژگیهای
مکتب نگارگری مربوطه است .از آنجا که نگارگران در تهیه کتب علمی
و شــاید عرفانــی ،دینــی و دیگــر زمینههــا فعالیــت داشــتهاند ،فرصــت
تعامل با بزرگان علم ،ادب ،عرفان و دیگر زمینهها به ویژه در دورههای
شــکوفایی هنــر ایرانی ،برای آنهــا فراهم بوده و ایــن تعامالت منجر به
غنی شــدن آثار تصویری آنها شــده اســت .در ترکیب نتایج بخش اول
پژوهش با تحلیل نگارهها (جدول  ،)1انواع نمایش و خرده نمایشها
شــامل :نقالــی ،پرده خوانــی ،معرکهگیــری ،روایتی ،اخالقــی ،عرفانی،
عاشــقانه ،ســوگواری و بازی ،بر انواع صحنههای میدانی ،یکطرفه و
تخت گاهی ،در فضاهای شهری ،منظرفرهنگی و فضاهای خصوصی و
عمومی به عنوان مکان تامل قابل مشاهده است .مکانهایی که هم

13

نوع نمایش

مکان تامل
بنای خصوصی

دارای عناصر ثابت معماری و هم دارای ویژگی اجتماعپذیر برای انواع
تعامل بین بازیگران باهم و بازیگران و تماشــا گران و تماشــا گران باهم
در فواصل مختلف شخصی تا عمومی ،در یک فضای تعاملی و مرکزگرا
با مرزهای قابل ادرا ک ولی منعطف بین صحنه و تماشــا گران اســت.
در جزئیات بیان نمایشی ،از انواع نمادگرایی در رنگ ،لباس ،فیگورها
و ارتباط متن و تصویر ،متناســب با ویژگیهای سبکی دوران مختلف
کــه بازتــاب ویژگیهــای فرهنگی ،اجتماعــی ،تکنیکی و دیگــر عوامل،
اســتفاده شــده اســت .بنابراین نگارگــری ایرانی ،بنابر رویکــرد بازتاب،
منبع مهمی برای بازشناسی و بازخوانی فضاهای کمتر شناخته شدۀ
نمایش ایرانــی در دورههای مختلف اســت .حتی ا گــر نتایج بازتابی از
نمایشهای مشــابه نباشــد ،بازتابی از شیوه بیان نمایشی و فرآیندی
جامع
دراماتورژیــک در فرهنــگ جامعــه ایرانــی اســت .در این فراینـ ِـد
ِ
بهروزرســانی فرهنگــی ،انواع آموزههــا :در ترکیببنــدی ،نمادپردازی،
شــیوه بیان ،اهمیت فرم و نیروهای شکلدهنده مکانهای جمعی،
برای خلق محیطی پایدار اجتماعی -اقلیمی و بستری پویا برای انواع
اجراهای نمایشی قابل بیان است.

پینوشتها
 1نه مردم میدانستند که بین دانشمندان چه می گذرد ،و نه دانشمندان،
پرداختن به نمایش و مردم را شایستهی خود میدیدند و از آنها خبر داشتند.
بــا چنیــن غربت و دوری بود که نمایش در ســطح عامیانه خود باقی مانده بود
(بیضایی.)52 ،1385 ،
 2در پایان نامه مهدی حامد سقایان ( ،)1377اشکال نمایشهای سنتی
را در دســتهبندی مشــابهی بــه پنــج دســته :تعزیــه (نمایش ســوگ) ،روحوضی

(نمایــش شــاد) ،شــفاهی (نقالــی ،پردهخوانــی و معرکــه) ،آئینــی (میر نــوروزی،
کوسهگردی) و عروسکی (خیمه شب بازی) تقسیم کرده است.
 3در نوعی از نمایش سنتی به نام تقلید ،بازیگر به کمک گفت و گو و رفتار،
فضای نمایش را در ذهن تماشا گر ایجاد میکند (صانعی.)22 ،1381 ،
 4به نوع دخالت انسان در طبیعت که گویای ذهنیت و فرهنگ جوامع در
شکلدهی به محیط در بستر طبیعت است" ،منظرفرهنگی" میگویند.
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 5این عبارت ،پیشتر در پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان مکانی برای
تامل در فضای عبور (دورودیان )1388 ،تبیین شده است.
 6در دوره تیموری ،گنبدهای دو پوســته با ارتفاع بلند و اســتوانه زیر گنبد
ساخته شده است (ویلبر 118 ،1374 ،و .)124
 7نگارگــران ایرانــی ،مصورســازان کتــب علمــی از جملــه نجــوم نیــز بودهاند
(پا کباز.)54 ،1379 ،
 8شاهنامه ترکمانان شیراز ،1442/845 ،بازنویسی اسماعیل مقدم ،نگاره
از مجموعه آرتور سا کلر (سودآور.)76-71 ،1380 ،
9 http://www.artbible.info/art/large/809.html.
10 https://www.wikiart.org/en/kamal-ud-din-behzad/behzadbeggar-at-a-mosque-1488.
11 http://vmr.bham.ac.uk/Collections/Mingana/Persian_12/00120164/viewer/.
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T

his study recognizes the spatial and locational
characteristics of Iranian performance art in the
traditional Persian paintings (miniature) in the premodern Islamic era. In the history of Iranian performance art, there are limited documents to recognize
the characteristics of space and place. However, Iranian culture has many potentials to preserve performance arts. The most important way to reach these
potentials is dramaturgy. In Iranian tradition, the principles and main elements of any cultural fields that
are subject to restraint could be preserved in other
areas. Accordingly, traditional Persian paintings were
selected as the sources which possibly contain some
features of the Iranian performance arts. Herein, the
efforts of painters to create a composition from the
elements of performance art in a picture are dramaturgy. Therefore, Persian paintings contain valuable
information to analyze the Iranian performance art.
Moreover, these paintings have been traditionally
drawn to illustrate the Iranian literary, mystical and
scientific books. One of these famous painters is
Behzād, who had a chance to deal with theoretical
aspects of various subjects such as theater. Therefore, there is a possibility that the theoretical aspects
of performance art have been considered in his paintings. It is in contrast with the opinion that Iranian performance art has been preserved by non-educational
persons who did not know the theoretical aspects of
theater. These paintings could be also resources of
the Iranian urban mindscape to recognize places for
setting up a traditional theater. A mindscape is a general picture of a place and mental factors including
cultural, historical, and memorial events. Herein, the
main objectives are to find the relationship between
the paintings’ subject matter and types of Iranian dra-

maturgical subjects as well as the features of stage
and space to illustrate these subjects. To this aim,
the selected paintings have dramatic themes and
suitable locations for performance art. Results have
revealed that most subject matters of these paintings
contain Iranian dramaturgical subjects such as Siavash Pass on Fire. Besides, some paintings contain
more information about the performance art locations
and mindscapes than associated books. For example, more details of a real location for dramaturgical
events, like Behistun as a traditional mindscape, have
been painted. The paintings illustrate various stages
like proscenium, round, thrust, makeshift, traverse
stages, which have been performed permanently
or temporarily in coffeehouses, private houses and
historical venues such as ancient caravanserais and
cultural landscapes. Moreover, to a better illustration
of a site for theater set up or a gathering place for
performance art, different compositions of symbols,
colors, forms, and figures have been used. Different
types of Iranian performance arts in these paintings
are Ta’zieh (passion play), traditional puppetry, RuHowzi (social theater) Naqqāli (narration) Siah-Bazi
(comical acts on politics) Saye-Bazi (Shadow plays),
Pardeh-Khaani (screen-based storytelling). Even
though these paintings do not illustrate a real performance art, they reflect a performative manner and
dramaturgical process in Iranian culture. It should be
noted that this research is performed based on historical research methodology and reflection approach in
the sociology of art.
Keywords
Iranian Theater, Performative Spaces, Performative
Place, Persian Painting, Dramaturgy.
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