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 خوانی های فرهنگی در هنر پرده ادراک حسی و ارزش

 1اصغر ایزدی جیران

چکیده
شناسای سسای    خوانی متأثر و ملهم از انساان  شناختی من بر تجربه و ادراک مخاطبان پرده انسان تمرکز

خوانی  ترتیب، هنر پرده شود. بدین کردن جهان تعریف می های سس مثابۀ شیوه است که در آن فرهنگ به
هاای   شنیز با فنون گوناگون خود در پی ایجاد تجارب سسی خاص و به دنباا  آن، معاانی سسای و ارز   

گرچه پرده یک هنر دیداری است، تجربۀ سسی سضار فراتار از ساس   بر این، عالوه  ای است.  سسی ویژه
خوانی یک هنر شنیداری است، باز هم تجربۀ سسی فراتار از ساس شانوایی     رود و گرچه پرده بینایی می

و د. کنا  نی درگیر مای خوا خوانی سس بساوایی سضار را در انتهای مراسم پرده طور خاص، پرده رود. به می
شاوند،   ها عالوه بر اینکاه دیاده مای    یا شمایل ویرهاخوانی یک هنر چندسسی است. تص ترتیب پرده بدین

کردن پرده یک انتقا  ادراکی فرهنگی را نشان  شوند. لمس شوند و بیش از همه لمس هم می عضالنی می
 ها و معانی سسی است. ارزش ۀدهند دهد که انتقا  می
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مقدمه
ای که فرهناگ   تجربه ؛مورد مطالعه است ۀافراد جامع ۀدرک تجرب پیدر شناختی  پژوهش انسان

شاکل  را در سراسار جهاان    تفااوت هاای م  . از سوی دیگر، آنچه فرهنگدهند و جامعه شکل می
      ای ویژه اسات کاه افاراد از خاود و جهاان دارناد. در ایان تجرباه، ادراک سسای          تجربه دهد می

سسای مخاطباان هنار     ۀکوشام تجربا   ن مقاله میپیش از همه و بیش از همه سضور دارد. در ای
هاای تااریخی و هناری را کناار      پویا و زنده است بکاوم. اگار پاژوهش  ای  خوانی را که تجربه پرده

خاوانی   های فرهنگی در ایران اغلاب بار مضاامین و معناشناسای پارده و پارده       بگذاریم، پژوهش
خاوانی را   اند معانی آشکار و پنهاان پارده   ( و تالش کرده0930اند )مثالً بلوکباشی،  متمرکز بوده

در این اشاتیاق ملهام از شااخه و رویکارد     و ام،  نا مشتاق تجربهتحلیل کنند. اما من به جای مع
هستم کاه بار ادراک سسای و اهمیات آن در فرهناگ و جامعاه تأکیاد         1ها شناسی سس انسان

 ورزد. می
 گاردد؛  برمای  0391 ۀهای اصلی اهمیت ادراک سسی در بررسی فرهنگ به اوایال دها   ریشه

دولماتف آثاری  ا  و گراردو ریچل ،، آنتونی سیگرشناسانی همچون ادموند کارپنتر وقتی که انسان
کاه   دادناد و نشاان   نوشاتند و توکانوهای کلمبیاا   ،سویاهای برزیل ،ترتیب در مورد اسکیموها به

هاای فرهنگای    پاردازی  ادراک سسی و اعضای سسی تا چه سدی در روابا  اجتمااعی و مفهاوم   
 ۀرتمندی همچون استیون فلد در ساوز شناسان قد انسان 0391 ۀاهمیت دارند. بعداً در اوایل ده
 .آوردناادجدیااد را فااراهم  ۀباادن مقاادمات  هااور شاااخ رابطااه باااصاادا و میشاال جسااکون در 

باا آثاار پیشاروی پال اساتالر       0331 ۀو اوایال دها   0391 ۀها در اواخر دها  سس شناسیِ انسان
. شاادطااور رساامی زاده   ( بااه0339و کانسااتنس کلساان )  ،(0330(، دیویااد هاااوز ) 0393)

و ناام   ناد پدید آورد 3با شورش سسی، چرخشی سسی 2شناسانی ناخشنود از انقالب متنی انانس

شناسای   هاای انساان   ( نامیدناد. چارخش متنای کاه باه ناام      1112)هاوز،  4آن را انقالب سسی

طور  ( و به0391شود، ملهم از پل ریکور ) نیز شناخته می 6مدرن شناسی پست یا انسان 5تفسیری

فرهناگ  »(، بار آن بودناد تاا    0391کلیفاورد گیرتاز )   ،شناسی تفسایری  انگذار انس خاص بنیان

                                                 
1. Anthropology of the senses 
2. Textual 
3 .Sensory 
4 .Sensory rotation 
5 .Interpretive anthropology 
6 .Post-modern anthropology 

revolution 
revoluting 
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شناسای   چرخش متنای در انساان   ،ترتیب نگاری کنند. بدین را وارد گفتمان مردم 1«متن ۀمثاب به

کارد و در تاالش باود تاا رفتارهاا و       شناختی تبادیل مای   های فرهنگی را به عبارات زبان واقعیت
شناسای گیرتازی و    انساان  ،(0331و بخواناد. دیویاد هااوز )    ندرخدادهای اجتماعی را تفسیر ک

و پال   ،پیروان آن همچون جیمز کلیفورد، جورج ماارکو،، اساتفان تاایلور، وینسات کراپاانزانو     
توان یک رخداد پویای اجتماعی را به ماتن   و مدعی شد که چگونه می شدت نقد کرد را بهرابینو 

هاای نویساندگی و خالقیات ادبای،      ا برکشیدن قدرتب 2شنا، متنی انسان کرد. ایستایی تبدیل

و اعترافای را الگاوی خاود قارار      ،گاویی، چندصادایی  و های گفت های نوشتاری مثل سبک سبک
 (.0392کلیفورد و مارکو،، ر ک ) نویسد را می فرهنگها  و بر اسا، آن دهد می

هنگ رو کرد و به به خود فر داما به جای اینکه سبک جای فرهنگ مورد مطالعه بنشیند، بای
ابزار پژوهش و ابزار نوشاتن قارار داد، بایاد از     ۀمثاب را به ،یعنی دیدن ،جای اینکه فق  یک سس

 3شناسای سسای   اساتفاده کارد. انساان    ،و شنوایی ،یعنی بویایی، چشایی، بساوایی ،ها سس ۀهم

س دارناد و  هایی رفت که عمالً چندین س توان با یک سس به سراغ انسان دهد که نمی نشان می
 برند. کار می بیش از یک سس یا ترکیبی از چند سس را به گوناگوناغلب در رخدادهای 

ادراک سسی یاک عمال فرهنگای اسات،     »ها آن است که  شناسی سس اصل بنیادین انسان
ها و  (. یعنی در ادراک سسی، ارزش410: 0339)کلسن، « طور که یک عمل فیزیکی است همان
شوند تا به  ها آموزش داده می سس ،قرار داده شده است. به عبارت دیگرای توس  فرهنگ  معانی
دهاد کاه    خاصی جهان و خودشان را تجربه کنند. فرهنگ به افاراد یاک جامعاه یااد مای      ۀشیو

هاای سسای چاه     دهاد کاه در ادراک   کار ببرناد؛ همچناین یااد مای     های خود را به چگونه سس
را جاایگزین   4«سس ۀمثاب فرهنگ به»ها  شناسان سس انسانترتیب،  هایی وجود دارد. بدین ارزش

کاردن   هاای ساس   شایوه »( فرهناگ را  13: 1119کنند و دیویاد هااوز )   رویکردهای پیشین می
 کند. تعریف می« جهان

. شاود  مای خوانی بررسای   رفتارها و رخدادهای سو  هنر پرده ،ها در این مقاله از طریق سس
خاوانی   شناسی سسی باه ساراغ پارده    های نظری انسان بینشطور که گفته شد، اگر بدون  همان
عنوان یک نقاشی. یا  آن را یک هنر دیداری محض تصور خواهیم کرد، با محوریت پرده به ،برویم

ویژه با توجه به نامی کاه بارای آن گاذارده     به ؛شنیداری تلقی خواهیم کرد یسداکثر آن را هنر
                                                 

1 .Culture as text 
2. Textual anthropologist 
3. Sensory anthropology 
4. Culture as sense 
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خوان داللات   های موجود در پرده توس  پرده دن روایت، که بیشتر به عمل خوانخوانی شده: پرده
آن را یاک هنار    دخاوانی بایا   مخاطبان و سضاار مراسام پارده    ۀدارد. اما با توجه به عمل و تجرب

هاای دیگار نیاز     کردن تصویر، به جای صرف دیدن آن، ستی به ساس  بساوایی هم بدانیم. لمس
 و شنیدن تصویر. ،شود: بوییدن، چشیدن ختم می

سیهنرح
گاذاری چاون    شناساان بنیاان   از خال  انسان 0391و  0321های  شناسی هنر که در دهه انسان

اجتمااعی   ۀکند هنر را در زمین آید تالش می و نانسی مان پدید می ،آنتونی فورگ، دنیل بیبویک
هاا ناه یاک     آن ،الف(. به هماین دلیال  0931و فرهنگی خالقان آن بررسی کند )ایزدی جیران، 

 زیارا کنناد،   شناسی را کشف می شناسی غربی( بلکه چندین زیبایی اسی )یعنی زیباییشن زیبایی
. مثالً دنیال  دهد آن رخ میخاص اجتماعی و فرهنگی است که در  ۀشناسی بسته به زمین زیبایی

بخش یک  لذت ۀفریقا به معنای خاطرا( از خال  سبدهای هنری لگاهای 0399؛ 0323بیبویک )
هاای   های نمای خانه ( سبک نقاشی0399؛ 0322رسد. آنتونی فورگ ) یچیز یا یک فرد خوب م

اناد کاه قابال     داند که مستقیماً به چیزهایی از فرهنگ مارتب   های گینه نو را چیزهایی می آبالم
تاری اراهاه    شناسای هنار کارهاای پویااتر و خالقاناه      های بعدی انسان اند. نسل شدن نبوده کالمی
که این  رد( اشاره ک1119؛ 0330؛ 0393ها باید به هوارد مورفی ) آن ۀدهند که در صدر هم می

کند. مورفی بار پویاایی معناا،     شکوفا می شناسی فرهنگی از هنر و زیبایی  شاخه را با تعاریفی بین
ب(. اماا در  0931کند )ایزدی جیران،  گرایی در بررسی هنر تأکید می و نیز عمل ،محوریت زمان

دلیال تاأثیر    شااید باه   شاود؛  نمیادراک سسی تأکید چندان به شناسی هنر،  جریان اصلی انسان
واقا  تبادیل باه     شناسی هنر در محور غرب در بررسی هنر. برای همین نیز انسان گفتمان بینایی

( و ماا شااهد   1112؛ ماورفی و پرکیناز،   0330شود )لیتاون،   دیداری میشناسی هنرهای  انسان
های دیگر نیستیم، مگر در کارهای استثنایی مثل مایکال   بحثی جدی و خاص با تمرکز بر سس

 آرایش بدن و پوست. رابطه با( در 0393اوهانلون )
 1ز اساتتیک هنر وارد شده و تغییرات شگرفی در فهم ماا ا  ۀها به عرص شناسی سس اما انسان

ویاژه   مدرن اروپا از این واژه، باه  رۀپدید آورده است. در ایران ما استتیک را به تبعیت از درک دو
شناسای   ایم. اما انساان  شناسی ترجمه کرده بعد از کانت، که ادراک تعالی و زیبایی بود، به زیبایی
(. 1100)هااوز،  گرداناد، یعنای ادراک سسای     سسی، استتیک را به معنای بومگارتنی آن برمای 

                                                 
1.Aesthetics 
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شناسای ترجماه کنایم. همچناین      بهتار اسات اساتتیک را باه ساس      رساد  مای نظر  به ،بنابراین
 ۀشناسی سسی، استتیک غرب مدرن را که در آن، در مورد هنرهای دیداری، صارفاً تجربا   انسان

تار   هاای دیگار و اصاطالساً پسات     ترتیب که سس کند. بدین محض دیداری قرار دارد واژگون می
هنرهای دیداری کرده است. پژوهشگران هنر )مثالً  چشایی و بساوایی را نیز وارد قلمروِ و بویایی

هاای   طور جدی تسل  سس ( به1100( و خود هنرمندان )مثالً در باجی و ملون، 0332پاالسما، 
هاای دیگار در    اند که چگوناه ساس   چالش کشیده و نشان داده دیداری و شنیداری را در هنر به

هاای   شد سضور دارند یا چگونه در یاک هنار دیاداری ساس     قبالً دیداری تلقی میهنرهایی که 
دهاد.   را اراهاه مای   1چندسسی از استتیک ۀ( نظری1100دیگر با دیدن تعامل دارند. دیوید هاوز )

هاا در میاان دسااناهای آماازون و بوییادن       های مختلف: چشیدن رنگ ای برآمده از میدان نظریه
نهایتااً باه رویکردهاای     2کونیبوهاای پارو. رویکردهاای چندسسای     اا  ها در باین شایبیبو   طرح

انجامد: وقتی که محرکی در یک عضو سسای باه عضاو دیگار      یا انتقا  ادراکی می 3استسیا سین

د. ایان  کنها را ممکن  یا چشیدن شکل ،ها، دیدن صداها مثالً شنیدن رنگ ۀکند تا تجرب عبور می
باه عناوان پیشارو دوم     ،رخش سسی کانساتنس کلسان  های آغازین چ است که در سا  ای نکته
( بدان پرداختاه باود.   0331« )های شیرین، آوازهای معطر رنگ» ۀدر مقال ،ها شناسی سس انسان

تاری از ساوی هااوز     بحث انتقا  ادراکی به لحاظ نظاری باه شاکل منساجم     ،های اخیر در سا 
اریخ هنار، باه یاک ساس قاان       ترتیب بهتر است در نگارش ت ( پرورانده شده است. بدین1109)

 های بیشتری را زنده کنیم. نباشیم و سس
چیاز   گیری و تأثیر هنر بیش از هر شکل ۀهنر اساساً با ادراک سسی سروکار دارد، یعنی شیو

جهاان   ۀشد توان گفت هنر شکل یا ژانر سسی می ،واق  دهد. در از خال  درگیری سسی روی می
ام )ایازدی   دکتاری  ۀیا آفرینش هنرمند است. اولین تمرین سسی من در قلمارو هنار باه رساال    

 داغِ قاره  ۀوَرنی را در بین عشایر منطقا  نام بهای  بافته گردد که در آن دست ( برمی0930جیران، 
بافتاه در   های مختلف رساله ابعاد چندسسی این دسات  . در بخشمآذربایجان شرقی بررسی کرد

 ۀگیرناد  بر اجتماعی در ۀنام ها عالوه بر زندگی عشق آشکار شده است. ورنی ۀبخشی به مقول سمتج
یاک   های شهری مصرف که هر سیاتی از مکان اصیل تولید تا مکان .سسی نیز هستند ۀنام زندگی

مقالاه  ایان  با ایان آثاار هناری دارناد.      تفاوتیهای متفاوت فرهنگی ارتباط سسی م بنا بر منطق
 تمرین سسی من در موضوع هنر است.دومین 

                                                 
1. Multi-Modal Theory of Aesthetics 
2. Multisensory 
3. Synaesthesia 
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خوانیپرده
)پاکبااز،  « نگااری  خیاالی »و  ،(0944)بیضاایی،  « بارداری  پرده»، «گردانی شمایل»خوانی را  پرده

هاای پایش از اساالم در قالاب      خوانی را نیز باه دوره  پرده ۀاند. سابقه و پیشین ( نیز نامیده0992
خاوانی بارای    ن از نمایش پردهانظر برخی از محقق . بر اسا،رسانند مینقالی موسیقایی و آوازی 

های پارده را از ناوع نقاشای     (. نقاشی0922)عناصری،  اند برده میتهییج سباهیان ایران هم بهره 
اناد )پیترساون،    ( و با توجه به مضمون آن نقاشی کربال نیز دانسته0991خوانی )بلوکباشی،  قهوه
        ها و تاأثرات ایان هنار در گرفتاه اسات       ریشه بارۀرو متنوعی د تفاوت(. مباسث تاریخی م0929

ویاژه پاس    های گذشته به ایران در دوره گوناگونخوانی در نقاط  (. پرده0999ک میرفخرایی، ر )
اناد. در   ها بااقی ماناده   خوان کمی از پرده عدۀصفویه رونق زیادی داشته است، اما اکنون  ۀاز دور
شد، اما اکناون باا افاو  آن، شااهد      مردم برگزار می ۀخوانی در میان عام های گذشته، پرده دوره

و غیاره هساتیم    ،هاا، سامینارها   های خاصی همچون جشانواره  ها و مکان اجرای آن در مناسبت
  (.0)قاب 

 

(1131خوانی،تبریز،دانشگاههنراسالمیتبریز)عکسازنگارنده،اسفند.پرده1قاب
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ناام  ه های هنری است که توسا  افارادی با    ای از اشیا و فعالیت خوانی مجموعه مراسم پرده
                       خاوانی اساسااً ساو  محاور ساه      شاود. هنار پارده    مای خوان در اجتماعات مختلف برگازار   پرده

خاوانی   خوان یا مرشاد و پارده   ( پرده1شده،  عنوان شیء هنری نقاشی ( پرده به0اش  عنصر اصلی
                      کننادگان   و تجرباه  ،عناوان بیننادگان، شانوندگان    ( مخاطباان باه  9عنوان فعالیات هناری، و    به

                              شااود مبتناای باار تجااارب نگارنااده از اجاارای  تحلیلاای کااه در اینجااا اراهااه ماای اساات. مراساام
                                    ینااییخااوانی در همااایش هنرهااای آ ویااژه اجاارای پاارده بااه ؛خااوانی اساات چنااد نمونااه پاارده
                                   هااای متنااوعی کااه  پاارده ۀاهدمشاا عااالوه باار ایاان، (. 0930اساافند  09در ایااران )تبریااز،  

                                  ( نصاااب0931دی  3و گردشاااگری ) ،در ساااازمان میاااراگ فرهنگااای، صااانای  دساااتی   
ای  متکی بر مجموعاه در این تحقیق بررسی فراهم آورد. همچنین این شده مبنای دیگری برای 

کاه  باودم  ( به کارگردانی هادی آفریده 0930) خوانی صورتفیلم مستند گوها و تصاویر و از گفت
 ،0930آذر مااه  در دهاد.   خوانی را نشان می تر اجرای پرده تر و اصیل هایی از شکل قدیمی صحنه

کردم. این فیلم با تکیاه بار اساناد و     را بررسی مند موجود در این فیلم مستند رخدادهای زمینه
خوانی از گذشته تا اماروز   وانسته است تصویری نسبتاً کامل از هنر پردههای قدیمی ت آرشیو فیلم

 را کنار هم آورد.
هساتند، یعنای باین تصاویر و موضاوع       1های شمایلی نقاشی از نوع نشانه ۀاغلب تصاویر پرد

هاا. البتاه ایان     مثا  تصاویر سیوانات یا انساان  برای ؛مورد ارجاع آن شباهت دیداری وجود دارد
مسئله که آیا مثالً شمایل سضرت اباالفضل )ع( دقیقاً همان شمایل واقعی است نیاز باه بررسای   

عنای تصاویر بیشاتر باه ناوع      بیشتری دارد. اما این شباهت دیداری در یک سطح کلای اسات، ی  
گردد. مبنای شباهت دیداری اغلب تصاویر، مبنایی واقعی نیست )به غیار   سیوانی یا انسانی برمی

خاوان   ها بنا بر تصورات و دساتورات پارده   کش از شمایل سیواناتی مثل آهو یا گرگ(. یعنی پرده
اناد. از   ها را ندیاده  کش آن دهخوان و نه پر گاه نه پرده کنند که هیچ اقدام به کشیدن تصاویری می

این نظر باید گفت که تصاویر در سطح بیولوژیک کلی با موضوعات خود ارتباط مستقیمی دارند، 
ارتباط مستقیمی وجود ندارد. عدم ارتباط  ،یعنی در اجزا و  واهر ،اما در سطح بیولوژیک جزهی

بایاد بگاوییم کاه     ،ابرایندهاد. بنا   مستقیم خود را در تصاویر مختلف از یک شخصیت نشان می
جهاان   رابطه باا ویژه در  پردازد. این تخیل به به ایفای نقش می «تخیل شمایلی»چیز  بیش از هر

کاه وسشایت آن   « مار غاشیه»دهد، همچون در مورد  سیوانی به میزان زیادی خود را نشان می

                                                 
1.Iconic signs 
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ز تصاورات ذهنای   ترکیبای ا  تخیال شامایلی   ،ای تجسم یافته اسات. بناابراین   گونه طور اغراق به
 کش است. های هنری پرده خوان و مهارت پرده

دیدنپرده
د، روی آن پوشایده اسات. پاس از آنکاه     آور به اجتماعی می راشده  نقاشی ۀخوان پرد وقتی پرده

از افراد را به گرد  ای عدهدادن مار  خواندن یا نشان های مختلفی همچون آواز خوان با فعالیت پرده
خاوان   خاوان جما  شادند، پارده     افراد سو  پرده و پرده ۀهای دعوتی هم مونهخود آورد، یا در ن

پوشاننده از پارده، تصااویر پارده در معار       ۀکند. با برداشتن پارچ از پرده می نمایی رو اقدام به
بسیار مهمی اسات   ۀشدن تصاویر لحظ دیده ۀگیرد. از دیدگاه کارکرد مراسمی، لحظ دید قرار می

ای اسات کاه    گوناه  کاش باه   تصاویرگری پارده   ۀشود. شیو جذب می تشد که در آن مخاطب به
خاوان جاوانی در ماورد توصایف پارده از       . پارده پر کنداو  چشم مخاطب را  ۀتواند در لحظ می

خواد بکنه، چیاه اونکاه    کار می هیجان، چی پشت اون شمایله، چی»گوید:  دیدگاه مخاطبان می
.1(0930، خوانی صورت)به نقل از فیلم « روشو پرده کشیدن

کاار   کش برای تأثیرگذاشتن بر چشام مخاطاب باه    شناختی یا استتیکی که پرده فنون سس
 ند از:ا برد عبارت می

های کوچک  . معموالً تالش بر آن است تا کل فضای تصویری پرده با شمایلحجمتصویر.1
اد زیاادی از تصااویر   طور داهم در میان تعد چشم به ،ترتیب و بزرگ یا ریز و درشت پر شود. بدین

. این شلوغی تصویری باعث شده اسات تاا در پرساش و    کند پرده گیر میدر  بنابراین گردد و می
، یاا  «صاورت  922پرده چند تاا صاورت داره    »خوانان بدان اشاره شود:  های مراسمی پرده پاسخ
 ۀباه مجموعا   العاده زیاد نقوش در یک پارده آن را  این تکثر فوق«. مجلس داره 91پرده »اینکه 

مثال عناصار    ؛موضاوعات متفااوت را داراسات    گونااگون کند که عناصر  نسبتاً کاملی تبدیل می
مربوط به خوبی )شمایل امامان و سیواناتی مثل شتر و آهو( و عناصر مربوط باه بادی )شامایل    

شاود مخاطاب باا     بودن فضای تصویری پرده باعث مای  دشمنان و سیواناتی مثل گرگ و مار(. پر
مواجه شود. همین فشاار عامال مهمای در تأثیرگاذاری چشامی       تصویری یا فشار دیداری فشار

های متعدد در یک لحظه و در یک پارده وارد فضاای    سجم بسیار باالیی از شمایل ،واق  است. در
(. فزونی و تکثر نقوش یاا شامایل   1شود )قاب  چشم پر می بنابراین،گردد و  دیداری مخاطب می

                                                 
اند و بنابراین در ادامه از ذکر مکرر منب  پرهیز  همین فیلم گرفته شده های بعدی نیز از . همۀ نقل قو 1

 شود. می
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ها به چشام   ها با چشم در یک لحظه ورود یا به عبارت بهتر تهاجم دیداری آن پرده و برخورد آن
تصااویر بار    هدهناد  کنناده و تکاان   کند. همچون تأثیری افسون را نمادین و در واقعیت عملی می

بلکه کلیت بدنی  ،گیرد افتند، اما این فق  چشم نیست که تحت تأثیر قرار می چشم مخاطب می
اسات کاه    1ای بدنمند بلکه تجربه ،دیدن فق  دیدن نیست ،گیرد. بنابراین فرد زیر فشار قرار می

کند. فشاار   یافته در سراسر کالبد جسمانی بد  می ای کلیت ها را به تجربه ها و طرح  اهر یا رنگ
آن بحاث  باارۀ  خاوانی در  اهمیت موضوعی باشد که در مراسم پرده ۀدهند تواند نشان دیداری می
 خواهد شد.

 

 
(1132شدهبرسازمانمیراثفرهنگی)عکسازنگارنده،دینصبۀ.حجمتصویر،پرد2قاب

های هیجاانی   ها را با سالت کش تأکید بسیاری دارد تا صورت پرده .هایهیجانیورتص.2
شوند.  طور کلی به دو وضعیت هیجانی خشمگین و مهربان تقسیم می ها به نشان دهد. این سالت
شاود تاا مخاطاب     دهد و باعث می یت هیجانی به تصویر سیات و جان میکشیدن صورت با وضع
ن جهانم  ها سالت فعالی دارند. مخاطب از دیدن صورت خشمگین عامال اسسا، کند که صورت

 ،(. باه هار روی  9شود )قاب  و با دیدن صورت مهربان امامان شاد/ یا غمگین می شود میناراست 
بتواناد ساالتی    اسات و بایاد   دارای ساالتی اسساسای  صاورت  چیزی که مهم است آن است که 

های اسساسی در صورت زماانی   دیگری از این سالت ۀاسساسی را نیز در بیننده ایجاد کند. نمون
خورده سالت آرامش دارد و صاورت دشامن    خورد. صورت امام زخم است که شخصیتی زخم می

هاا و   متضاد خود موجد تالطم های (. رفت و برگشت بین صورت4خورده سالت تالطم )قاب  زخم

                                                 
1. Embodied experience 
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آیناد. محارک دیاداری آرام و     ترتیب معانی سسی پدید مای  شود و بدین های دیداری می آرامش
بخش و  شوند و این تأثرات آرامش محرک دیداری متالطم به تأثرات هیجانی مرتبطی تبدیل می

 بودن. داشتن و متالطم های سسی خود را در پی دارند: آرامش  آفرین ارزش تالطم
 

 
(1131هایهیجانی)عکسازنگارنده،اسفند.صورت1قاب

 

  
(1132هاازنگارنده،دیهایزخمی)عکس.تالطموآرامشدرصورت1قاب
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 یاا  هاای هیجاانی خشامگین    ها سالات  . عالوه بر اینکه صورتهایزشتوزیباصورت.1
کناد   ، هنرمند تالش مای «ها زشت و زیبا داره این صورت»خوان:  مهربان دارند، به قو  یک پرده

چارا  »پرسند کاه   خوان می ها بیان کند. مخاطبان از پرده زشتی و زیبایی را نیز در همین صورت
بودن  بد و خوب ،واق  (. در1)قاب « طوری درومده، آقا ابالفضل انقدر زیباست  شمر دندوناش این

اینکاه فاردی از    یبا  ترتیاب،  یاباد. بادین   هاا نیاز تجسام مای     هاا در شاکل  ااهر آن    شخصیت
تواناد   های پرده اطالعی داشته باشد، صرفاً با دیدن صورت زشت یاا صاورت زیباا مای     شخصیت
طریق مفااهیم بادی و خاوبی شاکل قابال       دهد که کدام بد و کدام خوب است. بدینبتشخیص 
ای است که از طریق آن این مفااهیم   راک سسی در سس بینایی واسطهیابند و اد ای می مشاهده

 یابند. و انتقا  می شوند میقابل فهم 

               بارد. نفارت    شاود و از صاورت زیباا لاذت مای      مخاطب با دیادن صاورت زشات متنفار مای     
                     هااایی هاای اسساساای بااد و خااوب توساا  صااورت  عنااوان دو قطااب انتهااایی سالاات و لاذت بااه 
                  هاای  اناد. همجاواری صاورت    شوند که در یاک پارده و در کناار یکادیگر قارار گرفتاه       ایجاد می

                     طاور داهام باین    شاود تاا باه    آیی اسساسات نفرت و لذت باعث مای  زشت و زیبا و به تب  آن هم
                       واقاا  تنشاای رواناای ساصاال شااود.  دردو ساار طیااف رفاات و برگشاات رواناای صااورت گیاارد و  

                        شاود تاا فارد     آیاد و باعاث مای    انقباا  و انبسااط عضاالنی پدیاد مای      ۀتنش روانای در نتیجا  
ادراک دیاداری باه دنباا      ،ها را مطلوب بداند. بنابراین و استماالً یکی از آن کندهر دو را تجربه 
           یااد کنایم:   2انتقاا  سسای   عناوان  توانیم از آن باه  آورد که می را پدید می 1نیخود ادراک عضال

                                                 
1. Muscle 
2. Sensory transition 

  
(1131هاازآفریده،هایزیباوزشت)عکس.صورت1قاب
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کنایم کاه    انتقا  محرک بیرونی از سس بینایی به سس عضالنی. با همین نموناه مالسظاه مای   
شناختی دیاداری محاض    چگونه یک هنر دیداری فق  چیزی برای دیدن محض یا تأمل زیبایی

بهتاری تجرباه    ۀیری ادراکات دیگری همچون ادراک عضالنی باه گونا  بلکه از خال  درگ ،نیست
 شود. می

هاای کال بادن     ها بگذریم، باید سالات  اگر از تحلیل صورت.فیگورهایآرامومتالطم.1
ند ا فیگورهای جمعی بسیار مهم عبارتجمعی را مد نظر قرار دهیم.  های دسته ویژه در وضعیت به

ای  هاای درناده   جهنم در دهان مااری باا دنادان    ۀ(. صحن2امامان )قاب  ۀجهنم، صحن ۀاز: صحن
ذاب کشیدن هستند. تأثیر هیجاانی ایان   عهایی در سا   ای با عقرب تجسم یافته که افراد برهنه

انگیاز نقاشای    ان وسشات شود. این صحنه چنا  صحنه تر، زیادی است که به بیننده منتقل می
اعما  بد. تصویر جهنم گرچه صرفاً  بترساند: تر، از عاقبت بدِ طور واقعی بهشده که مخاطب را 
دهاد تاا درک    آورد که فرد را تحت تأثیر قارار مای   ای هیجانی را پدید می تصویر است اما تجربه

یان فیگورهاای جمعای    کند که او نیز ممکن است زمانی گرفتار مار و عقرب جهنم شود. تاأثیر ا 
های فعاالی هساتند، ولای     زشت سالت های فردیِ های فردی است. صورت بسیار بیشتر از صورت

ر اثر تحت عذاب قرار گرفتن بدهند؛ انفعالی که  های انفعالی را نشان می فیگورهای جمعی سالت
هساتند( بار    آید. در سالت انفعالی نیرویی از بیرون )کاه ماار و عقارب ابزارهاای آن     وجود می به

کششای کاه    ؛تواند فشار این نیروی بیرونی را درک کند فیگورها وارد شده است و بیننده نیز می
بلعد. مجدداً تأثیر از یک ساس دیاداری    شود اما کل بدن را در خود می از مجرای چشم وارد می

  یاک انتقاا   ۀدهناد  شدن تصاویر خاود نشاان    شود. عضالنی تبدیل به تأثیر در سس عضالنی می
شاود. ایان ادراک    شود، بلکه با عضالت درک هام مای   ادراکی است: یعنی تصویر فق  دیده نمی

 عضالنی معنایی فرهنگی در پی دارد و آن گرفتاری در مار و عقرب جهنم است.

  
(1131هاازآفریده،.فیگورهایآرامومتالطم)عکس6قاب
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دارد. جهنم سالت آرمیدگی و آرامش  ۀامامان در مقابل سالت تالطم و آشفتگی صحن ۀصحن
بهشات را نماینادگی    ۀتواند صحن جهنم می ۀسالت متضاد صحن ابۀمثامامان به  ۀصحن بنابراین،

ترتیب با فرم آشفتگی و آرمیادگی بیاان    یابند به جهنم و بهشت وقتی تجسم می ،رو  کند. از این
دلیال اضاطراب اسات و اگار بهشات       گویند که اگر جهنم بد است، به شوند و به مخاطب می می

 ،جهنم و بهشت فق  فرم یا  اهر آشفته و آرام ندارناد دلیل آرامش است. مفاهیم  ست، بهخوب ا
شاناختی اسات    شناختی یا سس بلکه عضالت سفت یا راست نیز دارند. این یکی از فنون زیبایی

تواند چیز ارزشمند را تعیین کناد   های مشوش و مرتب یا عضالت فشرده و رهاشده می که با فرم
شادن باه    شدن به بهشت، تمایل به وارد ل به واردهای جمعی نماید: تمای و آن را تبدیل به ارزش

خاوانی   های جمعی در تضاد است و هنر پارده  تشویش و اضطراب با ارزش بنابراین،آرامش ابدی. 
کوشد تا بگوید که سالت مطلاوب و ارزشامند جامعاه سالات آراماش اسات: یاک آراماش و          می

ن دنیایی از بهشات و جهانم را   آ ۀتواند تا سدی تجرب شدن تصویر می آسودگی عضالنی. عضالنی
طور کلی آساایش   توان در بهشت به آسودگی عضالنی و به د: اینکه میکنبرای مخاطب ملمو، 

در بهشات و جهانم اساسااً     ببدنی کامل رسید و بدن را در رضایت کاملی قرار داد. رفااه و عاذا  
 ۀتجربا  ،ند. به عبارت دیگرشو این مفاهیم بدنمند می بنابراین،و اند  متمرکز بر رفاه و عذاب بدنی

 شود. شدن تصاویر بیان می ای بدنی است و در اینجا با عضالنی آن جهان تجربه
د؛ البتاه  شاو  زدن تشدید مای  ها با فن روغن های پرده تأثیر سسی شمایل .تروتازهۀ.پرد1

خاوان در ساا     (. پارده 9شود )قااب   خوان انجام می کش بلکه توس  پرده این فن نه توس  پرده
«. دم زنام، جاالت مای    ساالی دو ساه دفعاه روغنات مای     »گویاد:   زدن خطاب به پرده مای  روغن

شود تا گیرایی بیشتری برای چشام   درخشندگی یک ویژگی فیزیکی است که در پرده ایجاد می
شدن یاک   تر و تازه«. تر و تازه شو، ما رو دعا کن»گوید:  زدن می خوان با روغن ردهساصل شود. پ

ماالی   خوان معتقد است که باا روغان   ویژگی بساوایی است که با پوست و بدن ارتباط دارد. پرده
بعادی   ۀای سفا  کناد. خواسات    صاورت سارزنده   ها را همچنان به تواند بعد جسمانی شمایل می
عااملیتی   ،خواهد پرده او را دعا کند. بناابراین  در قبا  این کار می اودهد که  خوان نشان می پرده

کند  زدن پرده را زنده می خوان با روغن تواند بر خود او کاری کند. پرده به پرده قاهل است که می
 تا موجودی زنده بتواند واس  او و جهان فراطبیعت شود.

ه شفافیت و درخشندگی منجر شود ویژگی دیداری دارد و وقتای هماین   تر و تازگی وقتی ب
هاا یاا باه     روغن به بدن شمایل ،واق  دهد. در شود بعد بساوایی پرده را نشان می ویژگی لمس می

 لماس پارده در انتهاای مراسام بیشاتر      زماان  درشاود تاا    ها زده مای  عبارت بهتر به پوست آن
 ؛باشاد  ارتبااط  خاوان در  ز همه شاید با تجارب خاود پارده  شوند. تر و تازگی بیش اپذیرتر  لمس

ها با اوسات و او باا پارده زنادگی کارده و آن را در اجتماعاات مختلاف باه          کسی که پرده سا 
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کند و از طریق ارتباط بساوایی باا پارده    آورد. او همواره پرده را در خانه لمس می چرخش درمی
هاایی کاه نقاش     شامایل  ؛ها نیز برقرار کناد  شمایلشود ارتباطی صمیمی و از نزدیک با  قادر می

 جهانی او دارند. جهانی و آن کلیدی در زندگی این
 

 
(1131زدنپرده)عکسازآفریده،.روغن1قاب

خوانیشنیدنپردهوحسگفتاردرپرده
خوان  بار توس  فعالیت هنری پرده  عالوه بر چشم، گوش مخاطبان نیز هدف فنونی است که این

هاا   خاوان از خوانادن آهنگاین روایات     روناد. هادف اصالی پارده     کار می خوانی به در مراسم پرده
خاوره، بیسات تاشاون     کنیم، جمعیت چی بهشون می یه نگاه به جمعیت می»تأثیرگذاری است: 

«. ها تحت تأثیر قارار بگیارن   جوونه، چهار تاشون زنه، دو تاشون پیرمرده، باید یه سرفی بزنه این
خاونی(؛   گان زیناب   خونیم )بهش می خونیم، سضرت زینب می نه است سضرت زهرا میزنو»اگر 

سااله باشان از    هاای بیسات   جاوون  ؛گیم منین میؤگیم، جنگ امیرالم جوون باشن، اباالفضل می
کناد.   ها را تأثیرگذار مای  که کالم آن دارندای  های کالمی ها مهارت خوان پرده«. گیم اکبر می علی

باباام  »گوید:  خوان بوده از تجارب کودکی خود چنین می ها که پدرش نیز پرده خوان پردهیکی از 
کانن،   یاد که مردم گریه مای  شه، صدا از کجا بیرون می صدا، هم خوشگل... دهنش باز می خوش

طاور خااص و مجازا از شانیدن تأکیاد و       باه  1در اینجا باید بر سس گفتار«. خاطرخواش هستن

                                                 
1. Speech 
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دانند. دهان و کلمااتی کاه از آن    خوانی آن را مهم می طور که مخاطبان پرده همان ،تمرکز کنیم
دادن کلیاات صاحبت و معاانی آن. چیازی کاه       ، بدون مد نظر قارار داردشود خود قدرت  ادا می
 بناابراین آید و  محور او برمی گوید از خال  ارتباط او با پرده و نیز از شخصیت پرده خوان می پرده

 روست.  خوان واجد نیرو و انرژی خاصی است و اثربخشی او نیز از همین پردهخود کالم و صوت 
های شنیداری مختلفای همچاون آواز یاا     ای هنری است که فرم خوان خود ماده صدای پرده

واق  توضیح کالمای پارده    د و درکن می گویاتر خوان تصاویر را گیرد. کالم پرده روایت به خود می
هاا و جزهیاات بیشاتری از     . کالم جنبه0می دو کارکرد عمده دارند: توضیحات کالدیداری است.
 ی. کاالم اجازا  1چیزی افزون بر تصاویر اسات.    بنابراینکند و  های پرده را بیان می خود شمایل

هاای   کند. کالم بیشاتر بار تواناایی    ها( را به یکدیگر متصل می ها و صحنه تصویری پرده )شمایل
دهد. کاالم باه هماراه سرکاات      نقش او را در مراسم نشان می خوان استوار است و شخصی پرده

خاوان باا کاالم و     د. پردهکن می ،تر یعنی ملمو، ،تر خوان سضور سسی تصاویر پرده را واقعی پرده
د و شاو شود تا مساهل مطروساه باورپاذیرتر    اش باعث می ویژه با اجرای هیجانی سرکات خود و به

. این خودساباری اسات کاه مخاطباان را باه گریاه       بسباردخوان  خود را به اجرای پردهمخاطب 
کند. میزده  ها را هیجان دارد یا آن میوا

پرده عالوه بر اینکه باید از طریق چشم دیده شود، باید از طریق گوش نیاز شانیده    ،بنابراین
 ند از:ا شوند عبارت شود. موضوعاتی که شنیده می

خاوان   ای در تصاویر پارده و کاالم پارده    یمعموالً رخدادهای مذهبرخدادهایمذهبی..1
خوردن سضرت علی )ع(. اما به  کربال یا ضربت ۀکه بار تراژیک دارند، مثل واقع شوند میبرجسته 

هاا:   خاوان  تراژیک عاشوراست. به قو  یکای از پارده   ۀترین رخداد واقع لحاظ تأثیر هیجانی، مهم
«. زنه به مصیبت امام سساین  یاد رو امام سسین... گریز می گی عاقبتش می هر داستانی که می»

انتخاب وقای  عاشورا و مصایبی که در آن رخ داده تأثیر هیجانی عمیق و شادیدی بار مخاطاب    
یاباد، بایش از    ای خود به رخداد کاربال پیوناد مای   . اینکه نهایتاً هر داستانی در انتهکند میوارد 
: سالتی هیجاانی کاه در   اردد میوادلیل آن است که گفتن مصیبت مخاطب را به گریه  چیز به هر

کاردن   داند و با گریاه  کننده خود را در مصایب امام سسین )ع( و همراهان او شریک می آن گریه
کاردن   کردن به تلطیف (. عالوه بر این، گریه9ب سسی کند )قا خواهد با عزاداران آن واقعه هم می

کردن که با سرکات و هیجانات بدنی  گریه ،کند. به همین سبب و پالودن روانی شخص کمک می
شاود. همچاون ماورد     یافتن منجر می یافتن و آرامش نهایت به تسلی گیرد، در شدیدی صورت می

هاای هیجاانی    های هیجاانی باه آراماش    فیگورهای متالطم و آرام، در اینجا نیز سرکت از تالطم
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خاوان گفتاه    شنود اما چشم بسته است. چیزهایی که از دهان پارده  است. هنگام گریه گوش می
گردناد.   هاا مای   شوند و در جهان درونی فرد تبدیل به انواع تصویرساازی  شوند وارد گوش می می

الت ذهنای شاده کاه    هاایی از آن وارد اناواع تخای    ها نیست و شااید بخاش   دیگر پرده در چشم
همچاون عطاش دهاانی، باوی خاون،       ؛توانند ابعاد چندسسی فراتری از  واهر داشته باشند می

ای است که ابعااد   استراتژی سازی چندسسیترتیب  و غیره. بدین ،ها، لمس زخم صدای جنگاوری
 گشاید. موضوع را می

در ایان دنیاا   »ردازد: پ خوان به موضوعات خوبی و بدی نیز می . پردههایاخالقی.توصیه2
یاا   .«خوبی کردی، عاقبتش خوبیه، خدای نکرده بد کردی عاقبتش بده، به دهن این مار گرفتاره

«. جهنم هیزم نداره، آتیش نداره، آب دهان این مار غاشیه است که اسمش در قرآن برده شاده »
ناد از تصاویر ماار    خوان برای اینکه بتواند تأثیر کالم خود را از موضاوع ترساناک بیشاتر ک    پرده

های دیداری درندگی، مخاطب را تهدیاد و از فان ارعااب اساتفاده      گیرد. مار با ویژگی کمک می
و قاادرت  ،بااودن، درناادگی کنااد. در برخاای از اجراهااا نیااز خااود مااار سضااور دارد. ساامی  ماای

گذارد، گویی که او هماین االن و   مار تأثیر وسشتناکی بر مخاطب می توس  گرفتارکنندگی بدن
های گرفتار در ماار و عقارب    خوان به وضعیت شمایل ر هنگام دیدن مار و شنیدن سخنان پردهد

هاا و   درونی بادن توسا  دنادان    یشدن سم بر بدن، دریدن پوست و اسشا شود. وارد نزدیک می
دهناد.   شدن توس  بدن مار همگی تاأثیرات بادنی ماار و عاذاب را بار بادن نشاان مای         پیچیده
کاارکرد و معناای    ،شانوند  بینند و ساخنان را مای   که تصاویر را می سالی رمخاطبان د بنابراین،

 زمانی که مار به گوشت .کنند خوانی را اصطالساً با گوشت و پوست و خون درک می مراسم پرده

  
(1131هاازآفریده،حسیباروایتتراژیک)عکس.هم1قاب
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کشد باز هم با انتقا  ادراکی مواجهیم: صاداهای گفتاار    و می کند میها نفوذ  پوست و خون آن و
شاود. صاداها و    پوستی و خاونی مای   و ویر پرده تبدیل به ادراک گوشتیخوان و  واهر تصا پرده

 کنند. تصاویر تا مغز مخاطب نفوذ می

کردنپردهلمس
شنیده و عضالنی شد، باید با ساس بسااوایی تجرباه شاود. در انتهاای       وپس از آنکه پرده دیده 

ها را لمس کنناد.   شدن آن شمایل آیند تا قبل از بسته خوانی سضار به سوی پرده می پرده مراسمِ
تارین   ترین بخشی است که در آن ادراک سسای باه واضاح    این بخش از مراسم مهم ،به نظر من

 ،اش کاه موضاوعات تصاویری    ساالی  بعدی است، در دو دهد. پرده یک شیء شکل ممکن رخ می
شایئی   ه کماک بعادی را با   توانناد شایئی ساه    مای چگونه سضار  اماند. ا بعدی سه ،یعنی شمایل

 ،کاردن صاورت   تر لماس  طور دقیق یا به ،. لمس پردهبا لمس کردن تصویردوبعدی تجربه کنند  
کاردن آن سابب    هد. تصاویر و لماس  د فرد را در ارتباطی صمیمی و از نزدیک با شمایل قرار می

تما، برقرار کناد. در   ،یعنی امامان و اولیا ،طور مستقیم با موضوعی قدسی شود فرد بتواند به می
تما، نیست، بلکه این وجود  ۀیا وجود جسمانی فرد برقرارکنندؤهای غیرتصویری همچون ر فرم

خاوانی   د. اما در مراسام پارده  شو یا و رخدادهای آن میؤآمدن ر روسانی فرد است که سبب پدید
سازد. ای دینی می کند و فرد را صاسب تجربه این دقیقاً وجود جسمانی فرد است که عمل می

دساتت رو بکاش باه شامایل سضارت      »گویاد:   خوان در انتهای مراسم باه سضاار مای    پرده
و سبس هماان دسات را بار روی    کشند  میسضار دست خود را روی شمایل امامان «. ابوالفضل

هاای اماماان و افاراد     (. این عمل همان عملی است که در زیاتگااه 3کشند )قاب  صورت خود می
موجود در زیارتگاه  مختلفِ یکنندگان به اشیا گیرد: زیارت ها صورت می نزدیک و منسوب به آن

کشند. تصور استمااالً   و همان دست را بر صورت خود می کشند میضریح و قبر دست  و مثل در
یا روسی در شیء وجود دارد کاه باا    ،فرد آن است که چیزی قدسی شاید نیرو، انرژی ناخودآگاه

شدن آن به دست برابر است با ورود آن به بادن.   شود. وارد کشیدن بر آن به دست وارد می دست
شود که صورت و اعضای سسی موجود در آن اهمیات بیشاتری در ایان ورود     اما چون تصور می

و  ،شود تا همان چیز قدسای از راه چشام، دمااغ، دهاان     ت کشیده میدارند، دست بر روی صور
شود، شانیده   شود، بوییده می تصویر از طریق بساوایی چشیده می بنابراین،گوش وارد بدن شود. 

و  ،چون چشم سوراخی مانناد دمااغ، دهاان    ،شود و استماالً در آخرین مرسله دیده می ،شود می
یااد  شناسی باومی   سسشناسی یا به بیان بهتر  از یک زیبایی توانیم ترتیب می گوش ندارد. بدین

 شوند. یابند یا ارضا می ها تعالی می شود که چگونه سس کنیم که در آن نشان داده می
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کردن چیزی قدسای از جهاان بیارون باه جهاان       اعضای سسی درصدد وارد ۀبا این کار هم
شود.  های قدسی می نیز واجد ویژگیشود، فرد  درون هستند. وقتی این چیز قدسی وارد بدن می

های مقاد، تأکیاد    آغوشی با زاهران مکان به همین دلیل است که تا سد زیادی بر روبوسی و هم
ویژه تماا، بسااوایی باا     دلیل تما، جسمانی و به تصور بر آن است که فرد زاهر به ، زیراشود می
به بدن خود چسبانده یاا  رت را های مربوط به موضوع زیا موجود در مکان زیارت، کیفیت یاشیا

کاردن بادن زاهار آن     تواند با بوسیدن صاورت یاا لماس    می فرد غیرزاهر بنابراینخورانده است و 
 .خود بچسباند و بخوراندها را به  ویژگی
 

  
(1131هاازآفریده،کردنتصویر)عکس.لمس3قاب

ها در این است کاه   بساوایی در زیارتگاه ۀخوانی با تجرب بساوایی در مراسم پرده ۀتفاوت تجرب
گیارد، اماا در   بتصاویری قارار    تواناد باا اماام در ارتبااط مساتقیمِ      خوانی می فرد در مراسم پرده

گیارد. باه هماین سابب ادراک      موجود شکل می یاشیا ۀواسطه ها ارتباط غیرمستقیم ب زیارتگاه
ی که موجودیتی غیرجسمانی بر کل این آید، گوی زاهر از امام توس  فضای کلی زیارتگاه پدید می

ی مثال گنباد، گلدساته،    یاند: اشایا  فضا اساطه دارد و فضا و اشیا تجسم کالبدی آن روح قدسی
 ۀتجربا  بناابراین، و محل قبر.  ،ها ها، سالن و فضاهایی مثل ورودی ،ها ضریح، درها، دیوارها، سقف

و بوسیدن دیاوار. نتیجاه    ،دن بر درکشی ای باواسطه است: گرفتن ضریح، دست قدسی امام تجربه
گیاری   گیرد. ایان شاکل   صورت تخیلی در ذهن و سس فرد شکل می آن است که شمایل امام به

و غیره خواهاد باود.    ،های فرهنگی های دیداری، زمینه نیز متأثر از عوامل متعددی همانند عادت
ط دارد. گرچاه در اینجاا نیاز    طور مستقیم با شمایل اماام ارتباا   خوانی فرد به اما در مراسم پرده

                 کنااد، امااا تفاااوت زیااادی  تااوان گفاات کااه پاارده نقااش همااان شاایء واساا  را بااازی ماای ماای
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               بلکاه تصاویری از شامایل اماام     ،گری وجود دارد. پرده صارفاً یاک پارده نیسات     در این واسطه
                       بساته بار   طاور واقعای نقاش    را باه کناد بلکاه آن    را دارد. مخاطب دیگر شامایل را تخیال نمای   

به جای اینکه دست بر ضریح یا دیوار مقبره بکشد، دست بر صورت  ،رو  بیند. از این یک پرده می
همه چیز از جمله روح قدسای در خاود    ؛کشد. دیگر چیزی ورای پرده وجود ندارد خود امام می
 پرده است.

گاهی آن این است که چیز مهمی در پارده وجاود دارد    شدن گه ماندن پرده و باز دلیل بسته
 ،خاوانی  یعنای باه هنگاام پارده     ،که نباید همواره نمایش داده شود، بلکه بهتر است برخی اوقات

اینکه دارای نقوشی اسات و نقاشای شاده، ارزش     سبب (. پرده صرفاً به01نشان داده شود )قاب 
و آن  داردت از اینکه پرده چیزی عالوه بر خود پرده فرهنگی اعتقادی دارد. ارزش آن عبارت اس

آیاد:   وجود می های مقد، به آید. همان چیزی که با اعتقاد در مکان وجود می به« اعتقاد»چیز با 
 های پرده دارای نیرویی هستند که قدرت تأثیرگذاری دارند. نیرو. شمایل

خاود نشاان    کاار ا را. هماین  ها  آن ۀکنند ناه هما   ها را لمس می افراد فق  برخی از شمایل
های دیگر قابل لمس نیساتند. چارا     ند و شمایلا ها قابل لمس دهد که صرفاً برخی از شمایل می

های امامان و سیواناات   ها وجود دارد. شمایل یک دلیل این امر نف  و ضرری است که در شمایل
. قادرت  0مارو وجاود دارد:   ها تأثیر مثبت و پرنف  دارند. این نفا  ساداقل در دو قل   مرتب  با آن

. قادرت بهباود جسامانی:    1این تصویرها برکت دارند.  ؛شود دادن: از پرده تبرک جسته می برکت
افراد مریض «. مریض ۀمالید روی صورت بچ زد به پرده، می دستش رو می» :گوید خوانی می پرده

  
(1131هاازآفریده،کردنپرده)عکس.بستنوباز11قاب
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اعتقااد بار    ،. بناابراین مالند و به صورت خود می نندز می( دست خود را به پرده 3یا معلو  )قاب 
یاا نقاص عضاوی را     دهدتواند مریضی را بهبود  این است که تما، لمسی یا بساوایی با پرده می

 درمان کند.

گیرینتیجه
شاوند و بارای    نمای خوانی فق  محدود به دیدن یا شنیدن  بررسی نشان داد که پرده و پردهاین 

هاای   و سالات  ،کاردن، گفتاار   های دیگری همچاون لماس   فهم این رخداد فرهنگی باید به سس
طاور   بلکاه باه   ،عضالنی نیز پرداخت. دیدن و شنیدن نیز فق  دیدن و شانیدن محاض نیساتند   

های دیداری و شنیداری تبادیل باه ادراک    مداوم درگیر انتقا  ادراکی هستند که در آن محرک
 شانیدن  و آیند. وقتی دیدن سسی پدید می  ترتیب ارتباطات بین شوند و بدین عضالنی و بدنی می

شاده چناد    یابند این بدین معناست که اوالً موضوع توصیف شدن با یکدیگر ارتباط می عضالنی و
خاوانی بایاد    آن نیاز به درگیری چندسسای دارد. در ماورد پارده    ۀسسی دارد و ثانیاً تجرب ۀجنب
دهد که موضوع را  شدن ادراکات عضالنی و بساوایی )در انتهای مراسم( نشان می یم که اضافهبگو

به طرف درون هدایت کرد تا شدت درگیری آن افازایش یاباد. بایاد باا      دنباید در بیرون بلکه بای
وقتای باا تماام     .تمامی وجود امر قدسی را در بر گرفت تا آن را فهمید و از آن کماک خواسات  

های بساوایی بین  خواهیم فاصله چسبانیم می ها و صورت خود را به ضریح می دست و نوجود بد
 موضوع مقد، از بین برود. ۀشد بدن ما و بدن ضریحی

آور دو کشاش   شادن توسا  موضاوعات عاذاب     گرفتن موضوعات مقد، و در بر گرفتاه  بر در
مشاتاق اسات و در    و کناد  مای دهد که در اولی بدن به سوی چیزی سرکات   متضاد را نشان می

ای بدنمناد و   تجربه، تجربه ،شود و منزجر است. در هر دو مورد دومی به سوی چیزی کشیده می
 ادراکی است.

 ۀتواناد تاا سادی باا جهاان سسای فارش مقایساه شاود. در نظریا           جهان سسی پارده مای  
د بلکه باید فارش را لماس کارد. باا وجاو      ،کردن و دیدن کافی نیست شناختی فرش نگاه زیبایی

انگیز است کاه در داخال    ها بسیار شگفت ها بسیار متنوع و از نظر غربی  اینکه نظام دیداری فرش
عد دیداری آن به رسد که با تأکید زیادی بُ نظر می اما به ،گیرد های هنرهای دیداری قرار می موزه
هاا و   رشکاردن فا   روندی که با پرده ؛شود اش کنار گذاشته یا ستی سرکوب می عد بساوایینف  بّ

گاون   ها عکس شده است. گرایش شدید بسااوایی فارش   ها بر دیوارهای مناز  و موزه آویختن آن
نظار   ای دارد و باه  دهد: با وجود اینکه پرده نظام تصویری غنی شدت نشان می در پرده خود را به
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بعاد  عد دیاداری را برتار از   داشته باشد و بُ زیادیجذابیت دیداری  نبود رسد که همین غنی می
ترتیب پرده باه فارش    بدین ،واق  شود. در شود و پرده لمس می اما چنین نمی ،بساوایی قرار دهد

کردن پرده  شود. گرایش به لمس کردن آن بارگذاری می چیزی که لذت در لمس ؛شود تبدیل می
ند ا پذیری سس یها از اشیا و فرش گرایشی فرهنگی برای نفوذ متقابل بین شیء و فرد است. این

رسیم کاه   شناسی سسی می طریق به این اصل انسان . بدینهاست آنشدن  در سسیشان که معنا
 ۀهاای پیچیاد   ماا باه دنباا  نظاام     کهضروری نیست  بنابراینکردن همان دانستن است و  سس

اناد.   افراد نوشاته شاده   ۀکننده باشیم که در متونی فراتر از تجرب و تداعی ،معناشناختی، رمزگشا
و  هاا  هبنیااد تجرباه اسات، ادراک لحظا    چاه  دهاد و آن  است که در تجربه رخ میمهم آن چیزی 

 هاست. مکان
اثار را خاراب    ،شناسی دیداری خالف دیدگاه و گفتمان غربی از زیبایی کردن نقاشی بر لمس

ای که در ذات هنر فارش   همان تجربه ؛شود شناختی قلمداد می زیبایی ۀبلکه ذات تجرب ،کند نمی
بلکاه تماا،    ،شاناختی در اینجاا فعاالیتی هناری نیسات      ترتیب تأمل زیباایی  ندارد. بدی وجود
شاناختی در ماورد پارده عاالوه بار پوسات،        شود. تما، زیبایی شناختی جایگزین آن می زیبایی

شاناختی   کناد. تماا، زیباایی    طور کلی ادراک بدنمند را نیز درگیر خود می ادراک عضالنی و به
هاایی را ارضاا    و ساس  دهاد  مای رد از شیء هنری را تعالی سسی ف ۀهمان چیزی است که تجرب

ماان  آن   ترتیاب  بدینکند. در تحلیل هنرهای ایران ما باید به دنبا  چنین ارتباطی باشیم و  می
هنرهایی عامه نامیده شوند یا در ماورد فارش عناوان صانای  دساتی بگیرناد و        کهخواهیم شد 

هاای   یک از جوام  ایرانی نظاام  خود سک کنند. هر هنرهایی دیگر نام هنرهای واال را بر پیشانی
 ؛هاا را آشاکار کناد    های آن تواند تفاوت که تحلیلی سسی می را دارندشناختی خاص خود  زیبایی
 شنا، است. یک انسان ۀو یفاین بررسی که 

سسای   ۀ( و اساتخراج تجربا  0332سسی )کلسن و هاوز،  ۀشناسی به یک تجرب تبدیل انسان
شناسان  تواند درک و فهم کامالً متفاوتی از فرهنگ و جامعه به ما انسان لعه میمردمان مورد مطا

ام و هماواره   سسای داشاته   ۀها تجرب مقدسی چون امامزاده یها و با اشیا اراهه دهد. من در مکان
سسای   ۀتجرب ۀها تمرکز کنم، به شیو ام بیش از آنکه به ذهنیت افراد در این موقعیت تالش کرده
سسای   ۀخاوانی یاک تجربا    م. سضور و شرکت در مراسم پارده کنی این تجربه تأکید ها و ویژگی

  دارد. چنین پژوهش سسی در پیای که هم چندسسی است و هم انتقا  ادراکی را  تجربه ؛است
اسات کاه از طریاق      هنری تا چه انادازه پویاا و زناده    ۀاجتماعی و پدید ۀدهد که پدید نشان می

اجتمااعی   ۀشانا، آن اسات کاه بتواناد باه ایان تجربا        انسان ۀدهد. و یف ادراک سسی رخ می
فرهنگی دست یابد و آن را توضیح دهد. سرشاری و سرزندگی امر اجتمااعی و امار فرهنگای در    
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شوند. این مقاله دعوتی بود برای  میها  هایی است که افراد از طریق ادراک سسی واجد آن تجربه
 شناسان ایران به سوی درک چندسسی از جوام  مورد مطالعه. فراخواندن انسان

قدردانی
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