جامعهشناسی هنر و ادبیات،دورۀ ،6شمارۀ  ،1بهاروتابستان،1131ص 111-111


ادراک حسی و ارزشهای فرهنگی در هنر پردهخوانی
اصغر ایزدی جیران

1

چکیده 
تمرکز انسانشناختی من بر تجربه و ادراک مخاطبان پردهخوانی متأثر و ملهم از انساانشناسای سسای
است که در آن فرهنگ بهمثابۀ شیوههای سسکردن جهان تعریف میشود .بدینترتیب ،هنر پردهخوانی
نیز با فنون گوناگون خود در پی ایجاد تجارب سسی خاص و به دنباا آن ،معاانی سسای و ارزشهاای
سسی ویژهای است .عالوه بر این ،گرچه پرده یک هنر دیداری است ،تجربۀ سسی سضار فراتار از ساس
بینایی میرود و گرچه پرده خوانی یک هنر شنیداری است ،باز هم تجربۀ سسی فراتار از ساس شانوایی
میرود .بهطور خاص ،پرده خوانی سس بساوایی سضار را در انتهای مراسم پردهخوانی درگیر مایکناد .و
بدینترتیب پردهخوانی یک هنر چندسسی است .تصویرها یا شمایلها عالوه بر اینکاه دیاده مایشاوند،
عضالنی میشوند و بیش از همه لمس هم میشوند .لمسکردن پرده یک انتقا ادراکی فرهنگی را نشان
میدهد که انتقا دهندۀ ارزشها و معانی سسی است.

واژههای کلیدی :استتیک سسی ،انتقا ادراکی ،انسانشناسی سسها ،پردهخوانی ،تجربۀ سسی،
صورت ،لمس پرده.

دریافت0931 /01/4 :

 .1استادیار گروه انسانشناسی دانشگاه تهران

پذیرش0939/1/01 :

izadi@ut.ac.ir
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مقدمه 
پژوهش انسانشناختی در پی درک تجربۀ افراد جامعۀ مورد مطالعه است؛ تجربهای که فرهناگ
و جامعه شکل میدهند .از سوی دیگر ،آنچه فرهنگهاای متفااوت را در سراسار جهاان شاکل
میدهد تجربه ای ویژه اسات کاه افاراد از خاود و جهاان دارناد .در ایان تجرباه ،ادراک سسای
پیش از همه و بیش از همه سضور دارد .در این مقاله میکوشام تجرباۀ سسای مخاطباان هنار
پردهخوانی را که تجربهای پویا و زنده است بکاوم .اگار پاژوهشهاای تااریخی و هناری را کناار
بگذاریم ،پژوهشهای فرهنگی در ایران اغلاب بار مضاامین و معناشناسای پارده و پاردهخاوانی
متمرکز بودهاند (مثالً بلوکباشی )0930 ،و تالش کردهاند معانی آشکار و پنهاان پاردهخاوانی را
تحلیل کنند .اما من به جای معنا مشتاق تجربهام ،و در این اشاتیاق ملهام از شااخه و رویکارد
انسانشناسی سسها 1هستم کاه بار ادراک سسای و اهمیات آن در فرهناگ و جامعاه تأکیاد
میورزد.
ریشههای اصلی اهمیت ادراک سسی در بررسی فرهنگ به اوایال دهاۀ  0391برمایگاردد؛
وقتی که انسانشناسانی همچون ادموند کارپنتر ،آنتونی سیگر ،و گراردو ریچل ا دولماتف آثاری
بهترتیب در مورد اسکیموها ،سویاهای برزیل ،و توکانوهای کلمبیاا نوشاتند و نشاان دادناد کاه
ادراک سسی و اعضای سسی تا چه سدی در روابا اجتمااعی و مفهاومپاردازیهاای فرهنگای
اهمیت دارند .بعداً در اوایل دهۀ  0391انسانشناسان قدرتمندی همچون استیون فلد در ساوزۀ
صاادا و میشاال جسااکون در رابطااه بااا باادن مقاادمات هااور شاااخۀ جدیااد را فااراهم آوردنااد.
انسانشناسیِ سسها در اواخر دهاۀ  0391و اوایال دهاۀ  0331باا آثاار پیشاروی پال اساتالر
( ،)0393دیویااد هاااوز ( ،)0330و کانسااتنس کلساان ( )0339بااهطااور رساامی زاده شااد.
انسانشناسانی ناخشنود از انقالب متنی 2با شورش سسی ،چرخشی سسی 3پدید آوردناد و ناام
آن را انقالب سسی( 4هاوز )1112 ،نامیدناد .چارخش متنای کاه باه ناامهاای انساانشناسای
تفسیری 5یا انسانشناسی پستمدرن 6نیز شناخته میشود ،ملهم از پل ریکور ( )0391و بهطور
خاص بنیانگذار انسانشناسی تفسایری ،کلیفاورد گیرتاز ( ،)0391بار آن بودناد تاا «فرهناگ
1. Anthropology of the senses
2. Textual revolution
3 .Sensory revoluting
4 .Sensory rotation
5 .Interpretive anthropology
6 .Post-modern anthropology
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بهمثابۀ متن» 1را وارد گفتمان مردمنگاری کنند .بدینترتیب ،چرخش متنای در انساانشناسای
واقعیتهای فرهنگی را به عبارات زبانشناختی تبادیل مایکارد و در تاالش باود تاا رفتارهاا و
رخدادهای اجتماعی را تفسیر کند و بخواناد .دیویاد هااوز ( ،)0331انساانشناسای گیرتازی و
پیروان آن همچون جیمز کلیفورد ،جورج ماارکو ،،اساتفان تاایلور ،وینسات کراپاانزانو ،و پال
رابینو را بهشدت نقد کرد و مدعی شد که چگونه میتوان یک رخداد پویای اجتماعی را به ماتن
ایستایی تبدیل کرد .انسانشنا ،متنی 2با برکشیدن قدرتهاای نویساندگی و خالقیات ادبای،
سبکهای نوشتاری مثل سبکهای گفتوگاویی ،چندصادایی ،و اعترافای را الگاوی خاود قارار
میدهد و بر اسا ،آنها فرهنگ را مینویسد (ر ک کلیفورد و مارکو.)0392 ،،
اما به جای اینکه سبک جای فرهنگ مورد مطالعه بنشیند ،باید به خود فرهنگ رو کرد و به
جای اینکه فق یک سس ،یعنی دیدن ،را بهمثابۀ ابزار پژوهش و ابزار نوشاتن قارار داد ،بایاد از
3
همۀ سسها ،یعنی بویایی ،چشایی ،بساوایی ،و شنوایی ،اساتفاده کارد .انساانشناسای سسای
نشان میدهد که نمیتوان با یک سس به سراغ انسانهایی رفت که عمالً چندین سس دارناد و
اغلب در رخدادهای گوناگون بیش از یک سس یا ترکیبی از چند سس را بهکار میبرند.
اصل بنیادین انسانشناسی سسها آن است که «ادراک سسی یاک عمال فرهنگای اسات،
همانطور که یک عمل فیزیکی است» (کلسن .)410 :0339 ،یعنی در ادراک سسی ،ارزشها و
معانیای توس فرهنگ قرار داده شده است .به عبارت دیگر ،سسها آموزش داده میشوند تا به
شیوۀ خاصی جهان و خودشان را تجربه کنند .فرهنگ به افاراد یاک جامعاه یااد مایدهاد کاه
چگونه سسهای خود را بهکار ببرناد؛ همچناین یااد مایدهاد کاه در ادراکهاای سسای چاه
ارزشهایی وجود دارد .بدینترتیب ،انسانشناسان سسها «فرهنگ بهمثابۀ سس» 4را جاایگزین
رویکردهای پیشین میکنند و دیویاد هااوز ( )13 :1119فرهناگ را «شایوههاای ساسکاردن
جهان» تعریف میکند.
در این مقاله از طریق سسها ،رفتارها و رخدادهای سو هنر پردهخوانی بررسای مایشاود.
همانطور که گفته شد ،اگر بدون بینشهای نظری انسانشناسی سسی باه ساراغ پاردهخاوانی
برویم ،آن را یک هنر دیداری محض تصور خواهیم کرد ،با محوریت پرده بهعنوان یک نقاشی .یا
سداکثر آن را هنری شنیداری تلقی خواهیم کرد؛ بهویژه با توجه به نامی کاه بارای آن گاذارده
1 .Culture as text
2. Textual anthropologist
3. Sensory anthropology
4. Culture as sense
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شده :پردهخوانی ،که بیشتر به عمل خواندن روایتهای موجود در پرده توس پردهخوان داللات
دارد .اما با توجه به عمل و تجربۀ مخاطبان و سضاار مراسام پاردهخاوانی بایاد آن را یاک هنار
بساوایی هم بدانیم .لمسکردن تصویر ،به جای صرف دیدن آن ،ستی به ساسهاای دیگار نیاز
ختم میشود :بوییدن ،چشیدن ،و شنیدن تصویر.

هنرحسی 
انسانشناسی هنر که در دهههای  0321و  0391از خال انسانشناساان بنیاانگاذاری چاون
آنتونی فورگ ،دنیل بیبویک ،و نانسی مان پدید میآید تالش میکند هنر را در زمینۀ اجتمااعی
و فرهنگی خالقان آن بررسی کند (ایزدی جیران0931 ،الف) .به هماین دلیال ،آنهاا ناه یاک
زیباییشناسی (یعنی زیباییشناسی غربی) بلکه چندین زیباییشناسی را کشف میکنناد ،زیارا
زیباییشناسی بسته به زمینۀ خاص اجتماعی و فرهنگی است که در آن رخ میدهد .مثالً دنیال
بیبویک (0323؛  )0399از خال سبدهای هنری لگاهای افریقا به معنای خاطرۀ لذتبخش یک
چیز یا یک فرد خوب میرسد .آنتونی فورگ (0322؛  )0399سبک نقاشیهای نمای خانههاای
آبالمهای گینه نو را چیزهایی میداند که مستقیماً به چیزهایی از فرهنگ مارتب اناد کاه قابال
کالمیشدن نبودهاند .نسلهای بعدی انسانشناسای هنار کارهاای پویااتر و خالقاناهتاری اراهاه
میدهند که در صدر همۀ آنها باید به هوارد مورفی (0393؛ 0330؛  )1119اشاره کرد که این
شاخه را با تعاریفی بینفرهنگی از هنر و زیباییشناسی شکوفا میکند .مورفی بار پویاایی معناا،
محوریت زمان ،و نیز عملگرایی در بررسی هنر تأکید میکند (ایزدی جیران0931 ،ب) .اماا در
جریان اصلی انسانشناسی هنر ،چندان به ادراک سسی تأکید نمیشاود؛ شااید باهدلیال تاأثیر
گفتمان بیناییمحور غرب در بررسی هنر .برای همین نیز انسانشناسی هنر درواقا تبادیل باه
انسانشناسی هنرهای دیداری میشود (لیتاون0330 ،؛ ماورفی و پرکیناز )1112 ،و ماا شااهد
بحثی جدی و خاص با تمرکز بر سسهای دیگر نیستیم ،مگر در کارهای استثنایی مثل مایکال
اوهانلون ( )0393در رابطه با آرایش بدن و پوست.
1
اما انسانشناسی سسها به عرصۀ هنر وارد شده و تغییرات شگرفی در فهم ماا از اساتتیک
پدید آورده است .در ایران ما استتیک را به تبعیت از درک دورۀ مدرن اروپا از این واژه ،باهویاژه
بعد از کانت ،که ادراک تعالی و زیبایی بود ،به زیباییشناسی ترجمه کردهایم .اما انساانشناسای
سسی ،استتیک را به معنای بومگارتنی آن برمایگرداناد ،یعنای ادراک سسای (هااوز.)1100 ،
1.Aesthetics
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بنابراین ،بهنظر مایرساد بهتار اسات اساتتیک را باه ساسشناسای ترجماه کنایم .همچناین
انسان شناسی سسی ،استتیک غرب مدرن را که در آن ،در مورد هنرهای دیداری ،صارفاً تجرباۀ
محض دیداری قرار دارد واژگون میکند .بدینترتیب که سسهاای دیگار و اصاطالساً پساتتار
بویایی و چشایی و بساوایی را نیز وارد قلمروِ هنرهای دیداری کرده است .پژوهشگران هنر (مثالً
پاالسما )0332 ،و خود هنرمندان (مثالً در باجی و ملون )1100 ،بهطور جدی تسل سسهاای
دیداری و شنیداری را در هنر بهچالش کشیده و نشان دادهاند که چگوناه ساسهاای دیگار در
هنرهایی که قبالً دیداری تلقی میشد سضور دارند یا چگونه در یاک هنار دیاداری ساسهاای
دیگر با دیدن تعامل دارند .دیوید هاوز ( )1100نظریۀ چندسسی از استتیک 1را اراهاه مایدهاد.
نظریهای برآمده از میدانهای مختلف :چشیدن رنگهاا در میاان دسااناهای آماازون و بوییادن
طرحها در باین شایبیبو اا کونیبوهاای پارو .رویکردهاای چندسسای 2نهایتااً باه رویکردهاای
سیناستسیا 3یا انتقا ادراکی میانجامد :وقتی که محرکی در یک عضو سسای باه عضاو دیگار
عبور میکند تا تجربۀ مثالً شنیدن رنگها ،دیدن صداها ،یا چشیدن شکلها را ممکن کند .ایان
نکتهای است که در سا های آغازین چرخش سسی کانساتنس کلسان ،باه عناوان پیشارو دوم
انسانشناسی سسها ،در مقالۀ «رنگهای شیرین ،آوازهای معطر» ( )0331بدان پرداختاه باود.
در سا های اخیر ،بحث انتقا ادراکی به لحاظ نظاری باه شاکل منساجمتاری از ساوی هااوز
( )1109پرورانده شده است .بدینترتیب بهتر است در نگارش تاریخ هنار ،باه یاک ساس قاان
نباشیم و سسهای بیشتری را زنده کنیم.
هنر اساساً با ادراک سسی سروکار دارد ،یعنی شیوۀ شکلگیری و تأثیر هنر بیش از هرچیاز
از خال درگیری سسی روی میدهد .درواق  ،میتوان گفت هنر شکل یا ژانر سسیشدۀ جهاان
یا آفرینش هنرمند است .اولین تمرین سسی من در قلمارو هنار باه رساالۀ دکتاریام (ایازدی
جیران )0930 ،برمیگردد که در آن دستبافتهای به نام وَرنی را در بین عشایر منطقاۀ قارهداغِ
آذربایجان شرقی بررسی کردم .در بخشهای مختلف رساله ابعاد چندسسی این دساتبافتاه در
تجسمبخشی به مقولۀ عشق آشکار شده است .ورنیها عالوه بر زندگینامۀ اجتماعی دربرگیرنادۀ
زندگینامۀ سسی نیز هستند .سیاتی از مکان اصیل تولید تا مکانهای شهری مصرف که هریاک
بنا بر منطقهای متفاوت فرهنگی ارتباط سسی متفاوتی با ایان آثاار هناری دارناد .ایان مقالاه
دومین تمرین سسی من در موضوع هنر است.
1. Multi-Modal Theory of Aesthetics
2. Multisensory
3. Synaesthesia
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پردهخوانی 
پردهخوانی را «شمایلگردانی»« ،پردهبارداری» (بیضاایی ،)0944 ،و «خیاالینگااری» (پاکبااز،
 )0992نیز نامیدهاند .سابقه و پیشینۀ پردهخوانی را نیز باه دورههاای پایش از اساالم در قالاب
نقالی موسیقایی و آوازی میرسانند .بر اسا ،نظر برخی از محققان از نمایش پردهخاوانی بارای
تهییج سباهیان ایران هم بهره میبردهاند (عناصری .)0922 ،نقاشیهای پارده را از ناوع نقاشای
قهوهخوانی (بلوکباشی )0991 ،و با توجه به مضمون آن نقاشی کربال نیز دانستهاناد (پیترساون،
 .)0929مباسث تاریخی متفاوت و متنوعی دربارۀ ریشهها و تاأثرات ایان هنار در گرفتاه اسات
(ر ک میرفخرایی .)0999 ،پردهخوانی در نقاط گوناگون ایران در دورههای گذشته بهویاژه پاس
از دورۀ صفویه رونق زیادی داشته است ،اما اکنون عدۀ کمی از پردهخوانها بااقی مانادهاناد .در
دورههای گذشته ،پردهخوانی در میان عامۀ مردم برگزار میشد ،اما اکناون باا افاو آن ،شااهد
اجرای آن در مناسبتها و مکانهای خاصی همچون جشانوارههاا ،سامینارها ،و غیاره هساتیم
(قاب .)0

.پردهخوانی،تبریز،دانشگاههنراسالمیتبریز(عکسازنگارنده،اسفند )1131

قاب1
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مراسم پردهخوانی مجموعهای از اشیا و فعالیتهای هنری است که توسا افارادی باه ناام
پردهخوان در اجتماعات مختلف برگازار مایشاود .هنار پاردهخاوانی اساسااً ساو محاور ساه
عنصر اصلیاش  )0پرده بهعنوان شیء هنری نقاشیشده )1 ،پردهخوان یا مرشاد و پاردهخاوانی
بهعنوان فعالیات هناری ،و  )9مخاطباان باهعناوان بیننادگان ،شانوندگان ،و تجرباهکننادگان
مراساام اساات .تحلیلاای کااه در اینجااا اراهااه ماایشااود مبتناای باار تجااارب نگارنااده از اجاارای
چنااد نمونااه پااردهخااوانی اساات؛ بااهویااژه اجاارای پااردهخااوانی در همااایش هنرهااای آییناای
در ایااران (تبریااز 09 ،اساافند  .)0930عااالوه باار ایاان ،مشاااهدۀ پااردههااای متنااوعی کااه
در ساااازمان میاااراگ فرهنگااای ،صااانای دساااتی ،و گردشاااگری ( 3دی  )0931نصاااب
شده مبنای دیگری برای این بررسی فراهم آورد .همچنین در این تحقیق متکی بر مجموعاهای
از گفتوگوها و تصاویر فیلم مستند صورتخوانی ( )0930به کارگردانی هادی آفریده باودم کاه
صحنههایی از شکل قدیمیتر و اصیلتر اجرای پردهخوانی را نشان میدهاد .در آذر مااه ،0930
رخدادهای زمینهمند موجود در این فیلم مستند را بررسی کردم .این فیلم با تکیاه بار اساناد و
آرشیو فیلمهای قدیمی توانسته است تصویری نسبتاً کامل از هنر پردهخوانی از گذشته تا اماروز
را کنار هم آورد.
1
اغلب تصاویر پردۀ نقاشی از نوع نشانههای شمایلی هساتند ،یعنای باین تصاویر و موضاوع
مورد ارجاع آن شباهت دیداری وجود دارد؛ برای مثا تصاویر سیوانات یا انساانهاا .البتاه ایان
مسئله که آیا مثالً شمایل سضرت اباالفضل (ع) دقیقاً همان شمایل واقعی است نیاز باه بررسای
بیشتری دارد .اما این شباهت دیداری در یک سطح کلای اسات ،یعنای تصاویر بیشاتر باه ناوع
سیوانی یا انسانی برمیگردد .مبنای شباهت دیداری اغلب تصاویر ،مبنایی واقعی نیست (به غیار
از شمایل سیواناتی مثل آهو یا گرگ) .یعنی پردهکشها بنا بر تصورات و دساتورات پاردهخاوان
اقدام به کشیدن تصاویری میکنند که هیچگاه نه پردهخوان و نه پردهکش آنها را ندیادهاناد .از
این نظر باید گفت که تصاویر در سطح بیولوژیک کلی با موضوعات خود ارتباط مستقیمی دارند،
اما در سطح بیولوژیک جزهی ،یعنی در اجزا و واهر ،ارتباط مستقیمی وجود ندارد .عدم ارتباط
مستقیم خود را در تصاویر مختلف از یک شخصیت نشان میدهاد .بناابراین ،بایاد بگاوییم کاه
بیش از هرچیز «تخیل شمایلی» به ایفای نقش میپردازد .این تخیل بهویژه در رابطه باا جهاان
سیوانی به میزان زیادی خود را نشان میدهد ،همچون در مورد «مار غاشیه» کاه وسشایت آن
1.Iconic signs
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بهطور اغراقگونهای تجسم یافته اسات .بناابراین ،تخیال شامایلی ترکیبای از تصاورات ذهنای
پردهخوان و مهارتهای هنری پردهکش است.

دیدنپرده 
وقتی پردهخوان پردۀ نقاشیشده را به اجتماعی میآورد ،روی آن پوشایده اسات .پاس از آنکاه
پردهخوان با فعالیتهای مختلفی همچون آوازخواندن یا نشاندادن مار عدهای از افراد را به گرد
خود آورد ،یا در نمونههای دعوتی همۀ افراد سو پرده و پردهخاوان جما شادند ،پاردهخاوان
اقدام به رونمایی از پرده میکند .با برداشتن پارچۀ پوشاننده از پارده ،تصااویر پارده در معار
دید قرار میگیرد .از دیدگاه کارکرد مراسمی ،لحظۀ دیدهشدن تصاویر لحظۀ بسیار مهمی اسات
که در آن مخاطب بهشدت جذب میشود .شیوۀ تصاویرگری پاردهکاش باهگوناهای اسات کاه
میتواند در لحظۀ او چشم مخاطب را پر کند .پاردهخاوان جاوانی در ماورد توصایف پارده از
دیدگاه مخاطبان میگوید« :هیجان ،چی پشت اون شمایله ،چی کار میخواد بکنه ،چیاه اونکاه
روشو پرده کشیدن» (به نقل از فیلم صورتخوانی .1)0930 ،
فنون سسشناختی یا استتیکی که پردهکش برای تأثیرگذاشتن بر چشام مخاطاب باهکاار
میبرد عبارتاند از:
.1حجمتصویر .معموالً تالش بر آن است تا کل فضای تصویری پرده با شمایلهای کوچک
و بزرگ یا ریز و درشت پر شود .بدینترتیب ،چشم بهطور داهم در میان تعداد زیاادی از تصااویر
میگردد و بنابراین در پرده گیر میکند .این شلوغی تصویری باعث شده اسات تاا در پرساش و
پاسخهای مراسمی پردهخوانان بدان اشاره شود« :پرده چند تاا صاورت داره  922صاورت» ،یاا
اینکه «پرده  91مجلس داره» .این تکثر فوقالعاده زیاد نقوش در یک پارده آن را باه مجموعاۀ
نسبتاً کاملی تبدیل میکند که عناصر گونااگون موضاوعات متفااوت را داراسات؛ مثال عناصار
مربوط به خوبی (شمایل امامان و سیواناتی مثل شتر و آهو) و عناصر مربوط باه بادی (شامایل
دشمنان و سیواناتی مثل گرگ و مار) .پربودن فضای تصویری پرده باعث مایشاود مخاطاب باا
فشار تصویری یا فشار دیداری مواجه شود .همین فشاار عامال مهمای در تأثیرگاذاری چشامی
است .درواق  ،سجم بسیار باالیی از شمایلهای متعدد در یک لحظه و در یک پارده وارد فضاای
دیداری مخاطب میگردد و بنابراین ،چشم پر میشود (قاب  .)1فزونی و تکثر نقوش یاا شامایل
 .1همۀ نقل قو های بعدی نیز از همین فیلم گرفته شده اند و بنابراین در ادامه از ذکر مکرر منب پرهیز
میشود.
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پرده و برخورد آنها با چشم در یک لحظه ورود یا به عبارت بهتر تهاجم دیداری آنها به چشام
را نمادین و در واقعیت عملی میکند .همچون تأثیری افسونکنناده و تکااندهناده تصااویر بار
چشم مخاطب میافتند ،اما این فق چشم نیست که تحت تأثیر قرار میگیرد ،بلکه کلیت بدنی
فرد زیر فشار قرار میگیرد .بنابراین ،دیدن فق دیدن نیست ،بلکه تجربهای بدنمند 1اسات کاه
اهر یا رنگها و طرحها را به تجربهای کلیتیافته در سراسر کالبد جسمانی بد میکند .فشاار
دیداری میتواند نشاندهندۀ اهمیت موضوعی باشد که در مراسم پردهخاوانی درباارۀ آن بحاث
خواهد شد.

نصبشدهبرسازمانمیراثفرهنگی(عکسازنگارنده،دی )1132
قاب.2حجمتصویر،پردۀ 

ورتهایهیجانی .پردهکش تأکید بسیاری دارد تا صورتها را با سالتهای هیجاانی
.2ص 
نشان دهد .این سالتها بهطور کلی به دو وضعیت هیجانی خشمگین و مهربان تقسیم میشوند.
کشیدن صورت با وضعیت هیجانی به تصویر سیات و جان میدهد و باعث میشاود تاا مخاطاب
اسسا ،کند که صورتها سالت فعالی دارند .مخاطب از دیدن صورت خشمگین عامالن جهانم
ناراست میشود و با دیدن صورت مهربان امامان شاد /یا غمگین میشود (قاب  .)9باه هار روی،
چیزی که مهم است آن است که صاورت دارای ساالتی اسساسای اسات و بایاد بتواناد ساالتی
اسساسی را نیز در بیننده ایجاد کند .نمونۀ دیگری از این سالتهای اسساسی در صورت زماانی
است که شخصیتی زخم میخورد .صورت امام زخمخورده سالت آرامش دارد و صاورت دشامن
زخمخورده سالت تالطم (قاب  .)4رفت و برگشت بین صورتهای متضاد خود موجد تالطمهاا و
1. Embodied experience
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آرامشهای دیداری میشود و بدینترتیب معانی سسی پدید مایآیناد .محارک دیاداری آرام و
محرک دیداری متالطم به تأثرات هیجانی مرتبطی تبدیل میشوند و این تأثرات آرامشبخش و
تالطمآفرین ارزشهای سسی خود را در پی دارند :آرامشداشتن و متالطمبودن.

.صورتهایهیجانی(عکسازنگارنده،اسفند )1131

قاب1

هایزخمی(عکسهاازنگارنده،دی )1132


.تالطموآرامشدرصورت
قاب1
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صورتهایزشتوزیبا .عالوه بر اینکه صورتها سالاتهاای هیجاانی خشامگین یاا

.1
مهربان دارند ،به قو یک پردهخوان« :این صورتها زشت و زیبا داره» ،هنرمند تالش مایکناد
زشتی و زیبایی را نیز در همین صورتها بیان کند .مخاطبان از پردهخوان میپرسند کاه «چارا
شمر دندوناش اینطوری درومده ،آقا ابالفضل انقدر زیباست » (قاب  .)1درواق  ،بد و خوببودن
شخصیتهاا در شاکل ااهر آنهاا نیاز تجسام ماییاباد .بادینترتیاب ،بای اینکاه فاردی از
شخصیتهای پرده اطالعی داشته باشد ،صرفاً با دیدن صورت زشت یاا صاورت زیباا مایتواناد
تشخیص بدهد که کدام بد و کدام خوب است .بدینطریق مفااهیم بادی و خاوبی شاکل قابال
مشاهدهای مییابند و ادراک سسی در سس بینایی واسطهای است که از طریق آن این مفااهیم
قابل فهم میشوند و انتقا مییابند.

هایزیباوزشت(عکسهاازآفریده )1131،


.صورت
قاب1

مخاطب با دیادن صاورت زشات متنفار مایشاود و از صاورت زیباا لاذت مایبارد .نفارت
و لاذت بااهعنااوان دو قطااب انتهااایی سالااتهاای اسساساای بااد و خااوب توسا صااورتهااایی
ایجاد میشوند که در یاک پارده و در کناار یکادیگر قارار گرفتاهاناد .همجاواری صاورتهاای
زشت و زیبا و به تب آن همآیی اسساسات نفرت و لذت باعث مایشاود تاا باهطاور داهام باین
دو ساار طیااف رفاات و برگشاات رواناای صااورت گیاارد و درواق ا تنشاای رواناای ساصاال شااود.
تنش روانای در نتیجاۀ انقباا و انبسااط عضاالنی پدیاد مایآیاد و باعاث مایشاود تاا فارد
هر دو را تجربه کند و استماالً یکی از آنها را مطلوب بداند .بنابراین ،ادراک دیاداری باه دنباا
خود ادراک عضالنی 1را پدید میآورد که میتوانیم از آن باهعناوان انتقاا سسای 2یااد کنایم:
1. Muscle
2. Sensory transition

 121

هایفرهنگیدرهنرپردهخوانی 


ادراکحسیوارزش


انتقا محرک بیرونی از سس بینایی به سس عضالنی .با همین نموناه مالسظاه مایکنایم کاه
چگونه یک هنر دیداری فق چیزی برای دیدن محض یا تأمل زیباییشناختی دیاداری محاض
نیست ،بلکه از خال درگیری ادراکات دیگری همچون ادراک عضالنی باه گوناۀ بهتاری تجرباه
میشود.
.1فیگورهایآرامومتالطم.اگر از تحلیل صورتها بگذریم ،باید سالاتهاای کال بادن
بهویژه در وضعیتهای دستهجمعی را مد نظر قرار دهیم .فیگورهای جمعی بسیار مهم عبارتاند
از :صحنۀ جهنم ،صحنۀ امامان (قاب  .)2صحنۀ جهنم در دهان مااری باا دنادانهاای درنادهای
تجسم یافته که افراد برهنهای با عقربهایی در سا عذاب کشیدن هستند .تأثیر هیجاانی ایان
صحنه تر ،زیادی است که به بیننده منتقل میشود .این صحنه چناان وسشاتانگیاز نقاشای
شده که مخاطب را بهطور واقعی بترساند :تر ،از عاقبت بدِ اعما بد .تصویر جهنم گرچه صرفاً
تصویر است اما تجربهای هیجانی را پدید میآورد که فرد را تحت تأثیر قارار مایدهاد تاا درک
کند که او نیز ممکن است زمانی گرفتار مار و عقرب جهنم شود .تاأثیر ایان فیگورهاای جمعای
بسیار بیشتر از صورتهای فردی است .صورتهای فردیِ زشت سالتهای فعاالی هساتند ،ولای
فیگورهای جمعی سالتهای انفعالی را نشان میدهند؛ انفعالی که بر اثر تحت عذاب قرار گرفتن
بهوجود میآید .در سالت انفعالی نیرویی از بیرون (کاه ماار و عقارب ابزارهاای آن هساتند) بار
فیگورها وارد شده است و بیننده نیز میتواند فشار این نیروی بیرونی را درک کند؛ کششای کاه
از مجرای چشم وارد میشود اما کل بدن را در خود میبلعد .مجدداً تأثیر از یک ساس دیاداری
تبدیل به تأثیر در سس عضالنی میشود .عضالنیشدن تصاویر خاود نشااندهنادۀ یاک انتقاا
ادراکی است :یعنی تصویر فق دیده نمیشود ،بلکه با عضالت درک هام مایشاود .ایان ادراک
عضالنی معنایی فرهنگی در پی دارد و آن گرفتاری در مار و عقرب جهنم است.

.فیگورهایآرامومتالطم(عکسهاازآفریده )1131،

قاب6
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صحنۀ امامان در مقابل سالت تالطم و آشفتگی صحنۀ جهنم سالت آرمیدگی و آرامش دارد.
بنابراین ،صحنۀ امامان به مثابۀ سالت متضاد صحنۀ جهنم میتواند صحنۀ بهشات را نماینادگی
کند .از این رو ،جهنم و بهشت وقتی تجسم مییابند بهترتیب با فرم آشفتگی و آرمیادگی بیاان
میشوند و به مخاطب میگویند که اگر جهنم بد است ،بهدلیال اضاطراب اسات و اگار بهشات
خوب است ،بهدلیل آرامش است .مفاهیم جهنم و بهشت فق فرم یا اهر آشفته و آرام ندارناد،
بلکه عضالت سفت یا راست نیز دارند .این یکی از فنون زیباییشناختی یا سسشاناختی اسات
که با فرمهای مشوش و مرتب یا عضالت فشرده و رهاشده میتواند چیز ارزشمند را تعیین کناد
و آن را تبدیل به ارزشهای جمعی نماید :تمایل به واردشدن به بهشت ،تمایل به واردشادن باه
آرامش ابدی .بنابراین ،تشویش و اضطراب با ارزشهای جمعی در تضاد است و هنر پاردهخاوانی
می کوشد تا بگوید که سالت مطلاوب و ارزشامند جامعاه سالات آراماش اسات :یاک آراماش و
آسودگی عضالنی .عضالنیشدن تصویر میتواند تا سدی تجربۀ آن دنیایی از بهشات و جهانم را
برای مخاطب ملمو ،کند :اینکه میتوان در بهشت به آسودگی عضالنی و بهطور کلی آساایش
بدنی کامل رسید و بدن را در رضایت کاملی قرار داد .رفااه و عاذاب در بهشات و جهانم اساسااً
متمرکز بر رفاه و عذاب بدنیاند و بنابراین ،این مفاهیم بدنمند میشوند .به عبارت دیگر ،تجرباۀ
آن جهان تجربهای بدنی است و در اینجا با عضالنیشدن تصاویر بیان میشود.
.1پردۀتروتازه .تأثیر سسی شمایلهای پردهها با فن روغنزدن تشدید مایشاود؛ البتاه
این فن نه توس پردهکش بلکه توس پردهخوان انجام میشود (قااب  .)9پاردهخاوان در ساا
روغنزدن خطاب به پرده مایگویاد« :ساالی دو ساه دفعاه روغنات مایزنام ،جاالت مایدم».
درخشندگی یک ویژگی فیزیکی است که در پرده ایجاد میشود تا گیرایی بیشتری برای چشام
ساصل شود .پردهخوان با روغنزدن میگوید« :تر و تازه شو ،ما رو دعا کن» .تر و تازهشدن یاک
ویژگی بساوایی است که با پوست و بدن ارتباط دارد .پردهخوان معتقد است که باا روغانماالی
میتواند بعد جسمانی شمایلها را همچنان بهصاورت سارزندهای سفا کناد .خواساتۀ بعادی
پردهخوان نشان میدهد که او در قبا این کار میخواهد پرده او را دعا کند .بناابراین ،عااملیتی
به پرده قاهل است که میتواند بر خود او کاری کند .پردهخوان با روغنزدن پرده را زنده میکند
تا موجودی زنده بتواند واس او و جهان فراطبیعت شود.
تر و تازگی وقتی ب ه شفافیت و درخشندگی منجر شود ویژگی دیداری دارد و وقتای هماین
ویژگی لمس میشود بعد بساوایی پرده را نشان میدهد .درواق  ،روغن به بدن شمایلهاا یاا باه
عبارت بهتر به پوست آنها زده مایشاود تاا در زماان لماس پارده در انتهاای مراسام بیشاتر
لمسپذیرتر شوند .تر و تازگی بیش از همه شاید با تجارب خاود پاردهخاوان در ارتبااط باشاد؛
کسی که پرده سا ها با اوسات و او باا پارده زنادگی کارده و آن را در اجتماعاات مختلاف باه
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چرخش درمیآورد .او همواره پرده را در خانه لمس میکند و از طریق ارتباط بساوایی باا پارده
قادر میشود ارتباطی صمیمی و از نزدیک با شمایلها نیز برقرار کناد؛ شامایلهاایی کاه نقاش
کلیدی در زندگی اینجهانی و آنجهانی او دارند.

.روغنزدنپرده(عکسازآفریده )1131،

قاب1

شنیدنپردهوحسگفتاردرپردهخوانی 

عالوه بر چشم ،گوش مخاطبان نیز هدف فنونی است که این بار توس فعالیت هنری پردهخوان
در مراسم پردهخوانی بهکار میروناد .هادف اصالی پاردهخاوان از خوانادن آهنگاین روایاتهاا
تأثیرگذاری است« :یه نگاه به جمعیت میکنیم ،جمعیت چی بهشون میخاوره ،بیسات تاشاون
جوونه ،چهار تاشون زنه ،دو تاشون پیرمرده ،باید یه سرفی بزنه اینها تحت تأثیر قارار بگیارن».
اگر «زنونه است سضرت زهرا میخونیم ،سضرت زینب میخونیم (بهش میگان زینابخاونی)؛
جوون باشن ،اباالفضل میگیم ،جنگ امیرالمؤمنین میگیم؛ جاوونهاای بیساتسااله باشان از
علیاکبر میگیم» .پردهخوانها مهارتهای کالمیای دارند که کالم آنها را تأثیرگذار مایکناد.
یکی از پردهخوانها که پدرش نیز پردهخوان بوده از تجارب کودکی خود چنین میگوید« :باباام
خوشصدا ،هم خوشگل ...دهنش باز میشه ،صدا از کجا بیرون مییاد که مردم گریه مایکانن،
خاطرخواش هستن» .در اینجا باید بر سس گفتار 1باهطاور خااص و مجازا از شانیدن تأکیاد و
1. Speech
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تمرکز کنیم ،همانطور که مخاطبان پردهخوانی آن را مهم میدانند .دهان و کلمااتی کاه از آن
ادا میشود خود قدرت دارد ،بدون مد نظر قاراردادن کلیاات صاحبت و معاانی آن .چیازی کاه
پردهخوان میگوید از خال ارتباط او با پرده و نیز از شخصیت پردهمحور او برمیآید و بناابراین
خود کالم و صوت پردهخوان واجد نیرو و انرژی خاصی است و اثربخشی او نیز از همین روست.
صدای پردهخوان خود مادهای هنری است که فرمهای شنیداری مختلفای همچاون آواز یاا
روایت به خود میگیرد .کالم پردهخوان تصاویر را گویاتر میکند و درواق توضیح کالمای پارده
دیداری است.توضیحات کالمی دو کارکرد عمده دارند .0 :کالم جنبههاا و جزهیاات بیشاتری از
خود شمایلهای پرده را بیان میکند و بنابراین چیزی افزون بر تصاویر اسات .1 .کاالم اجازای
تصویری پرده (شمایلها و صحنهها) را به یکدیگر متصل میکند .کالم بیشاتر بار توانااییهاای
شخصی پردهخوان استوار است و نقش او را در مراسم نشان میدهد .کاالم باه هماراه سرکاات
پردهخوان سضور سسی تصاویر پرده را واقعیتر ،یعنی ملمو،تر ،میکند .پردهخاوان باا کاالم و
سرکات خود و بهویژه با اجرای هیجانیاش باعث میشود تا مساهل مطروساه باورپاذیرتر شاود و
مخاطب خود را به اجرای پردهخوان بسبارد .این خودساباری اسات کاه مخاطباان را باه گریاه
وامیدارد یا آنها را هیجانزده میکند .
بنابراین ،پرده عالوه بر اینکه باید از طریق چشم دیده شود ،باید از طریق گوش نیاز شانیده
شود .موضوعاتی که شنیده میشوند عبارتاند از:
.1رخدادهایمذهبی.معموالً رخدادهای مذهبیای در تصاویر پارده و کاالم پاردهخاوان
برجسته میشوند که بار تراژیک دارند ،مثل واقعۀ کربال یا ضربتخوردن سضرت علی (ع) .اما به
لحاظ تأثیر هیجانی ،مهمترین رخداد واقعۀ تراژیک عاشوراست .به قو یکای از پاردهخاوانهاا:
«هر داستانی که میگی عاقبتش مییاد رو امام سسین ...گریز میزنه به مصیبت امام سساین».
انتخاب وقای عاشورا و مصایبی که در آن رخ داده تأثیر هیجانی عمیق و شادیدی بار مخاطاب
وارد میکند .اینکه نهایتاً هر داستانی در انتهای خود به رخداد کاربال پیوناد ماییاباد ،بایش از
هرچیز بهدلیل آن است که گفتن مصیبت مخاطب را به گریه وامیدارد :سالتی هیجاانی کاه در
آن گریهکننده خود را در مصایب امام سسین (ع) و همراهان او شریک میداند و با گریاهکاردن
میخواهد با عزاداران آن واقعه همسسی کند (قاب  .)9عالوه بر این ،گریهکردن به تلطیفکاردن
و پالودن روانی شخص کمک میکند .به همین سبب ،گریهکردن که با سرکات و هیجانات بدنی
شدیدی صورت میگیرد ،درنهایت به تسلییافتن و آرامشیافتن منجر میشاود .همچاون ماورد
فیگورهای متالطم و آرام ،در اینجا نیز سرکت از تالطمهای هیجاانی باه آراماشهاای هیجاانی
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است .هنگام گریه گوش میشنود اما چشم بسته است .چیزهایی که از دهان پاردهخاوان گفتاه
میشوند وارد گوش میشوند و در جهان درونی فرد تبدیل به انواع تصویرساازیهاا مایگردناد.
دیگر پرده در چشمها نیست و شااید بخاشهاایی از آن وارد اناواع تخایالت ذهنای شاده کاه
میتوانند ابعاد چندسسی فراتری از واهر داشته باشند؛ همچاون عطاش دهاانی ،باوی خاون،
صدای جنگاوریها ،لمس زخم ،و غیره .بدینترتیب چندسسیسازی استراتژیای است که ابعااد
موضوع را میگشاید.

حسیباروایتتراژیک(عکسهاازآفریده )1131،

قاب 1
.هم

.2توصیههایاخالقی .پردهخوان به موضوعات خوبی و بدی نیز میپردازد« :در ایان دنیاا
خوبی کردی ،عاقبتش خوبیه ،خدای نکرده بد کردی عاقبتش بده ،به دهن این مار گرفتاره» .یاا
« جهنم هیزم نداره ،آتیش نداره ،آب دهان این مار غاشیه است که اسمش در قرآن برده شاده».
پرده خوان برای اینکه بتواند تأثیر کالم خود را از موضاوع ترساناک بیشاتر کناد از تصاویر ماار
کمک میگیرد .مار با ویژگیهای دیداری درندگی ،مخاطب را تهدیاد و از فان ارعااب اساتفاده
ماایکنااد .در برخاای از اجراهااا نیااز خااود مااار سضااور دارد .ساامیبااودن ،درناادگی ،و قاادرت
گرفتارکنندگی بدن توس مار تأثیر وسشتناکی بر مخاطب میگذارد ،گویی که او هماین االن و
در هنگام دیدن مار و شنیدن سخنان پردهخوان به وضعیت شمایلهای گرفتار در ماار و عقارب
نزدیک میشود .واردشدن سم بر بدن ،دریدن پوست و اسشای درونی بادن توسا دنادانهاا و
پیچیده شدن توس بدن مار همگی تاأثیرات بادنی ماار و عاذاب را بار بادن نشاان مایدهناد.
بنابراین ،مخاطبان در سالی که تصاویر را میبینند و ساخنان را مایشانوند ،کاارکرد و معناای
مراسم پردهخوانی را اصطالساً با گوشت و پوست و خون درک میکنند .زمانی که مار به گوشت
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و پوست و خون آنها نفوذ میکند و میکشد باز هم با انتقا ادراکی مواجهیم :صاداهای گفتاار
پردهخوان و واهر تصاویر پرده تبدیل به ادراک گوشتی و پوستی و خاونی مایشاود .صاداها و
تصاویر تا مغز مخاطب نفوذ میکنند.

لمسکردنپرده 

پس از آنکه پرده دیده و شنیده و عضالنی شد ،باید با ساس بسااوایی تجرباه شاود .در انتهاای
مراسمِ پردهخوانی سضار به سوی پرده میآیند تا قبل از بستهشدن آن شمایلها را لمس کنناد.
به نظر من ،این بخش از مراسم مهمترین بخشی است که در آن ادراک سسای باه واضاحتارین
شکل ممکن رخ میدهد .پرده یک شیء دوبعدی است ،در ساالی کاه موضاوعات تصاویریاش،
یعنی شمایل ،سهبعدیاند .اما سضار چگونه مایتوانناد شایئی ساهبعادی را باه کماک شایئی
دوبعدی تجربه کنند با لمس کردن تصویر .لمس پرده ،یا بهطور دقیقتر لماسکاردن صاورت،
فرد را در ارتباطی صمیمی و از نزدیک با شمایل قرار میدهد .تصاویر و لماسکاردن آن سابب
میشود فرد بتواند بهطور مستقیم با موضوعی قدسی ،یعنی امامان و اولیا ،تما ،برقرار کناد .در
فرمهای غیرتصویری همچون رؤیا وجود جسمانی فرد برقرارکنندۀ تما ،نیست ،بلکه این وجود
روسانی فرد است که سبب پدیدآمدن رؤیا و رخدادهای آن میشود .اما در مراسام پاردهخاوانی
این دقیقاً وجود جسمانی فرد است که عمل میکند و فرد را صاسب تجربهای دینی میسازد .
پردهخوان در انتهای مراسم باه سضاار مایگویاد« :دساتت رو بکاش باه شامایل سضارت
ابوالفضل» .سضار دست خود را روی شمایل امامان میکشند و سبس هماان دسات را بار روی
صورت خود میکشند (قاب  .)3این عمل همان عملی است که در زیاتگااههاای اماماان و افاراد
نزدیک و منسوب به آنها صورت میگیرد :زیارتکنندگان به اشیای مختلفِ موجود در زیارتگاه
مثل در و ضریح و قبر دست میکشند و همان دست را بر صورت خود میکشند .تصور استمااالً
ناخودآگاه فرد آن است که چیزی قدسی شاید نیرو ،انرژی ،یا روسی در شیء وجود دارد کاه باا
دستکشیدن بر آن به دست وارد میشود .واردشدن آن به دست برابر است با ورود آن به بادن.
اما چون تصور میشود که صورت و اعضای سسی موجود در آن اهمیات بیشاتری در ایان ورود
دارند ،دست بر روی صورت کشیده میشود تا همان چیز قدسای از راه چشام ،دمااغ ،دهاان ،و
گوش وارد بدن شود .بنابراین ،تصویر از طریق بساوایی چشیده میشود ،بوییده میشود ،شانیده
میشود ،و استماالً در آخرین مرسله دیده میشود ،چون چشم سوراخی مانناد دمااغ ،دهاان ،و
گوش ندارد .بدینترتیب میتوانیم از یک زیباییشناسی یا به بیان بهتر سسشناسی باومی یااد
کنیم که در آن نشان داده میشود که چگونه سسها تعالی مییابند یا ارضا میشوند.
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با این کار همۀ اعضای سسی درصدد واردکردن چیزی قدسای از جهاان بیارون باه جهاان
درون هستند .وقتی این چیز قدسی وارد بدن میشود ،فرد نیز واجد ویژگیهای قدسی میشود.
به همین دلیل است که تا سد زیادی بر روبوسی و همآغوشی با زاهران مکانهای مقاد ،تأکیاد
میشود ،زیرا تصور بر آن است که فرد زاهر بهدلیل تما ،جسمانی و بهویژه تماا ،بسااوایی باا
اشیای موجود در مکان زیارت ،کیفیتهای مربوط به موضوع زیارت را به بدن خود چسبانده یاا
خورانده است و بنابراین فرد غیرزاهر میتواند با بوسیدن صاورت یاا لماسکاردن بادن زاهار آن
ویژگیها را به خود بچسباند و بخوراند.

کردنتصویر(عکسهاازآفریده )1131،


.لمس
قاب3

تفاوت تجربۀ بساوایی در مراسم پردهخوانی با تجربۀ بساوایی در زیارتگاهها در این است کاه
فرد در مراسم پردهخوانی میتواناد باا اماام در ارتبااط مساتقیمِ تصاویری قارار بگیارد ،اماا در
زیارتگاهها ارتباط غیرمستقیم به واسطۀ اشیای موجود شکل میگیارد .باه هماین سابب ادراک
زاهر از امام توس فضای کلی زیارتگاه پدید میآید ،گویی که موجودیتی غیرجسمانی بر کل این
فضا اساطه دارد و فضا و اشیا تجسم کالبدی آن روح قدسیاند :اشایایی مثال گنباد ،گلدساته،
ضریح ،درها ،دیوارها ،سقفها ،و فضاهایی مثل ورودیها ،سالنها ،و محل قبر .بناابراین ،تجرباۀ
قدسی امام تجربهای باواسطه است :گرفتن ضریح ،دستکشیدن بر در ،و بوسیدن دیاوار .نتیجاه
آن است که شمایل امام بهصورت تخیلی در ذهن و سس فرد شکل میگیرد .ایان شاکلگیاری
نیز متأثر از عوامل متعددی همانند عادتهای دیداری ،زمینههای فرهنگی ،و غیره خواهاد باود.
اما در مراسم پردهخوانی فرد بهطور مستقیم با شمایل اماام ارتبااط دارد .گرچاه در اینجاا نیاز
ماایتااوان گفاات کااه پاارده نقااش همااان شاایء واس ا را بااازی ماایکنااد ،امااا تفاااوت زیااادی
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در این واسطهگری وجود دارد .پرده صارفاً یاک پارده نیسات ،بلکاه تصاویری از شامایل اماام
را دارد .مخاطب دیگر شامایل را تخیال نمایکناد بلکاه آن را باهطاور واقعای نقاشبساته بار
یک پرده میبیند .از این رو ،به جای اینکه دست بر ضریح یا دیوار مقبره بکشد ،دست بر صورت
خود امام میکشد .دیگر چیزی ورای پرده وجود ندارد؛ همه چیز از جمله روح قدسای در خاود
پرده است.
دلیل بستهماندن پرده و بازشدن گهگاهی آن این است که چیز مهمی در پارده وجاود دارد
که نباید همواره نمایش داده شود ،بلکه بهتر است برخی اوقات ،یعنای باه هنگاام پاردهخاوانی،
نشان داده شود (قاب  .)01پرده صرفاً بهسبب اینکه دارای نقوشی اسات و نقاشای شاده ،ارزش
فرهنگی اعتقادی دارد .ارزش آن عبارت است از اینکه پرده چیزی عالوه بر خود پرده دارد و آن
چیز با «اعتقاد» بهوجود میآید .همان چیزی که با اعتقاد در مکانهای مقد ،بهوجود میآیاد:
نیرو .شمایلهای پرده دارای نیرویی هستند که قدرت تأثیرگذاری دارند.

کردنپرده(عکسهاازآفریده )1131،


.بستنوباز
قاب11

افراد فق برخی از شمایلها را لمس میکنند ناه هماۀ آنهاا را .هماین کاار خاود نشاان
میدهد که صرفاً برخی از شمایلها قابل لمساند و شمایلهای دیگر قابل لمس نیساتند .چارا
یک دلیل این امر نف و ضرری است که در شمایلها وجود دارد .شمایلهای امامان و سیواناات
مرتب با آنها تأثیر مثبت و پرنف دارند .این نفا ساداقل در دو قلمارو وجاود دارد .0 :قادرت
برکتدادن :از پرده تبرک جسته میشود؛ این تصویرها برکت دارند .1 .قادرت بهباود جسامانی:
پردهخوانی میگوید« :دستش رو میزد به پرده ،میمالید روی صورت بچۀ مریض» .افراد مریض
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یا معلو (قاب  )3دست خود را به پرده میزنند و به صورت خود میمالند .بناابراین ،اعتقااد بار
این است که تما ،لمسی یا بساوایی با پرده میتواند مریضی را بهبود دهد یاا نقاص عضاوی را
درمان کند.

نتیجهگیری 

این بررسی نشان داد که پرده و پردهخوانی فق محدود به دیدن یا شنیدن نمایشاوند و بارای
فهم این رخداد فرهنگی باید به سسهای دیگری همچاون لماسکاردن ،گفتاار ،و سالاتهاای
عضالنی نیز پرداخت .دیدن و شنیدن نیز فق دیدن و شانیدن محاض نیساتند ،بلکاه باهطاور
مداوم درگیر انتقا ادراکی هستند که در آن محرکهای دیداری و شنیداری تبادیل باه ادراک
عضالنی و بدنی میشوند و بدینترتیب ارتباطات بینسسی پدید میآیند .وقتی دیدن و شانیدن
و عضالنیشدن با یکدیگر ارتباط مییابند این بدین معناست که اوالً موضوع توصیفشاده چناد
جنبۀ سسی دارد و ثانیاً تجربۀ آن نیاز به درگیری چندسسای دارد .در ماورد پاردهخاوانی بایاد
بگویم که اضافهشدن ادراکات عضالنی و بساوایی (در انتهای مراسم) نشان میدهد که موضوع را
نباید در بیرون بلکه باید به طرف درون هدایت کرد تا شدت درگیری آن افازایش یاباد .بایاد باا
تمامی وجود امر قدسی را در بر گرفت تا آن را فهمید و از آن کماک خواسات .وقتای باا تماام
وجود بدن و دستها و صورت خود را به ضریح میچسبانیم میخواهیم فاصلههای بساوایی بین
بدن ما و بدن ضریحیشدۀ موضوع مقد ،از بین برود.
دربرگرفتن موضوعات مقد ،و در بر گرفتاهشادن توسا موضاوعات عاذابآور دو کشاش
متضاد را نشان میدهد که در اولی بدن به سوی چیزی سرکات مایکناد و مشاتاق اسات و در
دومی به سوی چیزی کشیده میشود و منزجر است .در هر دو مورد ،تجربه ،تجربهای بدنمناد و
ادراکی است.
جهان سسی پارده مای تواناد تاا سادی باا جهاان سسای فارش مقایساه شاود .در نظریاۀ
زیباییشناختی فرش نگاهکردن و دیدن کافی نیست ،بلکه باید فارش را لماس کارد .باا وجاود
اینکه نظام دیداری فرشها بسیار متنوع و از نظر غربیها بسیار شگفتانگیز است کاه در داخال
موزههای هنرهای دیداری قرار میگیرد ،اما بهنظر میرسد که با تأکید زیادی بُعد دیداری آن به
نف بّعد بساواییاش کنار گذاشته یا ستی سرکوب میشود؛ روندی که با پردهکاردن فارشهاا و
آویختن آنها بر دیوارهای مناز و موزهها عکس شده است .گرایش شدید بسااوایی فارشگاون
در پرده خود را بهشدت نشان میدهد :با وجود اینکه پرده نظام تصویری غنیای دارد و باهنظار
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میرسد که همین غنیبودن جذابیت دیداری زیادی داشته باشد و بُعد دیاداری را برتار از بعاد
بساوایی قرار دهد ،اما چنین نمیشود و پرده لمس میشود .درواق  ،بدینترتیب پرده باه فارش
تبدیل میشود؛ چیزی که لذت در لمسکردن آن بارگذاری میشود .گرایش به لمسکردن پرده
و فرش گرایشی فرهنگی برای نفوذ متقابل بین شیء و فرد است .اینها از اشیای سسپذیریاند
که معنایشان در سسشدن آنهاست .بدینطریق به این اصل انسانشناسی سسی میرسیم کاه
سسکردن همان دانستن است و بنابراین ضروری نیست که ماا باه دنباا نظاامهاای پیچیادۀ
معناشناختی ،رمزگشا ،و تداعیکننده باشیم که در متونی فراتر از تجربۀ افراد نوشاته شادهاناد.
مهم آن چیزی است که در تجربه رخ میدهاد و آنچاه بنیااد تجرباه اسات ،ادراک لحظاههاا و
مکانهاست.
لمسکردن نقاشی بر خالف دیدگاه و گفتمان غربی از زیباییشناسی دیداری ،اثار را خاراب
نمیکند ،بلکه ذات تجربۀ زیباییشناختی قلمداد میشود؛ همان تجربهای که در ذات هنر فارش
وجود دارد .بدینترتیب تأمل زیبااییشاناختی در اینجاا فعاالیتی هناری نیسات ،بلکاه تماا،
زیباییشناختی جایگزین آن میشود .تما ،زیباییشاناختی در ماورد پارده عاالوه بار پوسات،
ادراک عضالنی و بهطور کلی ادراک بدنمند را نیز درگیر خود میکناد .تماا ،زیبااییشاناختی
همان چیزی است که تجربۀ سسی فرد از شیء هنری را تعالی مایدهاد و ساسهاایی را ارضاا
میکند .در تحلیل هنرهای ایران ما باید به دنبا چنین ارتباطی باشیم و بدینترتیاب ماان آن
خواهیم شد که هنرهایی عامه نامیده شوند یا در ماورد فارش عناوان صانای دساتی بگیرناد و
هنرهایی دیگر نام هنرهای واال را بر پیشانی خود سک کنند .هریک از جوام ایرانی نظاامهاای
زیباییشناختی خاص خود را دارند که تحلیلی سسی میتواند تفاوتهای آنهاا را آشاکار کناد؛
که این بررسی و یفۀ یک انسانشنا ،است.
تبدیل انسانشناسی به یک تجربۀ سسی (کلسن و هاوز )0332 ،و اساتخراج تجرباۀ سسای
مردمان مورد مطالعه میتواند درک و فهم کامالً متفاوتی از فرهنگ و جامعه به ما انسانشناسان
اراهه دهد .من در مکانها و با اشیای مقدسی چون امامزادهها تجربۀ سسای داشاتهام و هماواره
تالش کردهام بیش از آنکه به ذهنیت افراد در این موقعیتها تمرکز کنم ،به شیوۀ تجربۀ سسای
و ویژگیهای این تجربه تأکید کنم .سضور و شرکت در مراسم پاردهخاوانی یاک تجرباۀ سسای
است؛ تجربهای که هم چندسسی است و هم انتقا ادراکی را در پی دارد .چنین پژوهش سسی
نشان میدهد که پدیدۀ اجتماعی و پدیدۀ هنری تا چه انادازه پویاا و زناده اسات کاه از طریاق
ادراک سسی رخ میدهد .و یفۀ انسان شانا ،آن اسات کاه بتواناد باه ایان تجرباۀ اجتمااعی
فرهنگی دست یابد و آن را توضیح دهد .سرشاری و سرزندگی امر اجتمااعی و امار فرهنگای در
 111

هایفرهنگیدرهنرپردهخوانی 


ادراکحسیوارزش


تجربههایی است که افراد از طریق ادراک سسی واجد آنها میشوند .این مقاله دعوتی بود برای
فراخواندن انسانشناسان ایران به سوی درک چندسسی از جوام مورد مطالعه.

قدردانی 
از دانشجویان فعا در انجمن علمی دانشجویی انسانشناسی دانشکدۀ علوم اجتمااعی دانشاگاه
تهران ممنونم که امکان اندیشیدن و پژوهش در پردهخوانی را در آذر  0930در قالب ساخنرانی
برای مان فاراهم آوردناد .همچناین از علای آخرتای ،همکالسای و دوسات عزیازم ،کاه فایلم
صورتخوانی را در اختیارم قرار داد سابا ،دارم .درنهایات ،از هاادی آفریاده ،کاارگردان فایلم
مستند صورتخوانی ،ممنونم که اجازۀ استفاده از عکسهای فیلم را به من داد.
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