
 

 

 

 

 

 در فیلم کوتاه خوانیپردهسنتی روایتی هنر  هایشیوهاقتباس 

 : مجید فدائی مسئول نویسنده

 استادیار دانشکده هنرهای تجسمی دانشگاه هنر اصفهان

99177933190-  m.fadaei@aui.ac.ir 

 چکیده

هنر تصویری  ترینمحبوبو  ترینعام، هاقرنطی  خوانیپردهگفت هنر سنتی  توانمی، موجود هایگزارشطبق اسناد و  

و  هایژگیوواجد  یخوانپردهکارکردی شبیه به هنر مدرن سینما داشته است. هنر در میان عامه مردم ایران بوده و  گوداستان

صویری، های روایتی و تین و شناخت این ویژگیبا تبی توانیمبه لحاظ موضوعی و سبکی است که  یفردمنحصربهخصوصیات 

 وجهتقابلهای . این مقاله با توجه به وجود شباهتقرارداد مورداستفادهآن را در فیلم کوتاه ایرانی  انتقالقابلآوردهای دست

و  روایتی هایویژگیاست که دست آوردها و  سؤالخوانی ایران و هنر مدرن سینما در پی پاسخ به این پردهمیان هنر سنتی 

ن بدین منظور ای در فیلم کوتاه ایرانی استفاده نمود؟ هاآناز  توانمیچه هستند؟ و  چگونه  خوانیپردهسبکی هنر سنتی 

، گیردیمه ، نتیجبال باالش« اقتباس سینمایی» ی نظریه بر اساستوصیفی و  -پژوهش با استفاده از روش تحقیق تحلیلی

که طی سالیان دراز حاصل و در میان ایرانیان  -به لحاظ موضوعی و سبکی -خوانیپردهنر و دست آوردهای ه هاخصیصه

ن خود اکه ذائقه و نیاز مخاطب آوردمیم فیلم کوتاه ایرانی فراه سازانفیلماست این فرصت را برای  شدهپذیرفتهو  شدهشناخته

آزموده و متبلور شده  خوانیپردهدر هنر  هاقرنران را که طی مردم ای موردعالقهبیانی و  موضوعات  هایشیوهرا بهتر شناخته، 

ب در فیلم کوتاه ایرانی سب خوانیپردهروایتی و سبکی هنر  هایسنتاستفاده و ادامه  عالوهبهقرار دهند.  مورداستفادهاست را 

آثار خواهد شد که  ایجموعهممیراث و دست آوردی فرهنگی در  عنوانبه خوانیپردهو دستاوردهای هنر  هاخصیصهتکرار 

 کوتاه کشورهای دیگر، نقش اساسی داشته باشد. هایفیلمدر شکل دادن سینمایی خاص و متمایز از  تواندمی

 کلمات کلیدی

 خوانی، فیلم کوتاه ، بال باالش، روایت ، اقتباس سینماییپرده
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 مقدمه

 روینزاار ایران و حتی جهان اسالم، کارکردی شبیه به سینما داشته و گوی تصویری دتنها هنر قصه عنوانبهخوانی، هنر پرده

طوالنی در فرهنگ  یاسابقهکه  یخوانپردهاز این حیث هنر سنتی  .(2731ژاد، ن) تهامی  های فراوانی به سینما داردشباهت

ن ی دقیق ایبا بررسی و مطالعه توانیمو خصووصیاتی به لحاظ موضوعی و سبکی است که   هایژگیوو هنر ایران دارد  واجد 

آوردهای قابل اقتباس آن را به سووینما کشوود و در های روایتی و تصووویری این هنر را تبیین و دسووتهنر، قابلیت و ویژگی

زیرا  سدریمبه نظر  تریاساسو  ترمهمفیلم کوتاه به نظر  سازانیلمفدر این میان نقش . قرارداد مورداسوتفاده سوینمای ایران  

تر کم مراتببه ایینههزکوتاه و در زمان  یاندوزتجربهبا شووناخت الزم و کافی از این هنر ملی و  توانندیم سووازانیلمف این

 .  کوتاه و بلند فراهم سازندفیلم شاخص در عرصه  یی متفاوت ورسیدن به یک سینما هاییینهزم

 پیشینه تحقیق

و  یخوانهنر پردهبه شکلی نمایشی و تصویری به از رونق افتادن  ایران تاریخ سیینمای  نامهیلمفمحمد تهامی نژاد در کتاب 

با  یخوانپردهکه تماشاگران ایرانی  دهدیمو نشان  کردهاشارهآن  یجابهسینما  یگزینیجاو  یخوانپرده یهاپردهجمع شدن 

 یهاشباهتژوهشی و مکتوب درباره این اثر اولین اثر پ شووند یمسوینما   یهاسوالن ورود سوینما به ایران، خیلی زود جذب  

 جواد یدسوو  به پرده سیینما  یخوانپردهاز  (. در اثر پژوهشووی دیگر 2731و سووینما در ایران اسووت )تهامی نژاد،  یخوانپرده

 یهاتفاوتو معتقد اسووت علیر م  پردازدیمو هنر مدرن سووینما  یخوانپردهسوولیمی پژوهشووگر به مقایسووه دو هنر سوونتی 

 برخوردارند یچندوجه یهاشباهتاین دو هنر از  حالینبااسوینما و معاصور بودن سینما،    فنّاورانهماهیت  ازجملهاسواسوی   

 شدهرائهاکه به دلیل عدم اطالعات کافی در این زمینه، بیشتر اطالعات  پردازدیم یخوانهنر پردهپژوهشوگر سس  به سابقه  

پژوهشگر به تاریخچه حضور سینما در ایران و  نمایش تعزیه است. خصوصبهسنتی و  هاییشنما هاییشهردر این بخش به 

 حضوورت پرافتخارپرده زندگانی »و سووینما با توجه به دو نمونه  یخوانپردهبیانی و  یهاشووباهتو  پردازدیمشووهرهای ایران 

با تصاویر سینما را  یخوانپرده ییگوداستان هاییوهشو و تا حدودی   پردازدیم «فیلم سویاوش در تخت جمشوید   »و  «علی

 اندکینزدبه هم  یانیوبساختاری  ازنظرزیادشوان   یهاتفاوتو سوینما علیر م   یخوانپرده گیردیمو نتیجه  کندیممقایسوه  

 (.2731)سلیمی، 

 روش تحقیق

 پژوهشگر از روش تحقیق موردی که نوعی پژوهش کیفی  است و ماهیت تبیینی، توصیفی و اکتشافی دارددر این پژوهش 

موجود، مشاهده مستقیم، مصاحبه با کارشناسان و تحلیل  هایگزارشو  ایکتابخانهبررسی اسناد سعی کرده با  بهره برده و

 پژوهش پاسخ دهد.  سؤاالتبه  خوانیپردهآرشیوی از  هایفیلم

 

 



 

 

 

 

 چهارچوب نظری

االش معتقد اسوووت ب .اسوووت دهشوووانتخابچارچوب نظری این پژوهش  عنوانبه، 2باالش بال "سوووینمایی اقتباس "نظریه 

نما سی «زبان –شکل »شود اگر موضو  آن را از طریق هنری دیگری متوسل می که برای یافتن موضوو   به کار  سوازی یلمف

. بال باالش این اقتباس سووینمایی را در محتوا یا به (21112751 آندرو،دگرگون کند در کارش مرتکب خطایی نشووده اسووت)

اقتباس موضوووو  و محتوا  در خصووووصوی . داندپذیر میامکوان  یسوووبوک پرداز چنین نو  قول خودش مواده خوام و هم  

آیند و ها به نظر سینمایی میاست، زیرا بعضی از آن ایشدهیرفتهپذاقتباس از رمان و نمایشونامه در فیلم کار  » 1معتقداسوت 

. (377 27351 الش،اب)«برداری کردفیلم بهرهاند در بازار توان از محبوبیت و شوهرتی که کسوب کرده  در بعضوی موارد نیز می 

 های هنری سوونتی و قومی بسووتر و الگوی مناسووبی برای اسووتفاده در هنر زمان معاصوور باالش معتقد اسووت سووبک عالوهبه

ل شده ای عینی بدای را که به پدیدهاگر هنرمندی بتواند در آثارش سبک سنتی تاریخی»گوید1 باشند و در این رابطه میمی

 «تطابق هنری پدید آمده اسوووت ینتروزندهاسوووت کوه بهترین   وقوت آنقوالوب تعبیر ذهنی خویش زنوده و بیوان کنود       در

 .  (315)همان،

 فیلم کوتاهخوانی و های هنر پردهشباهت

های ناهایی از داستکه صحنه یهایبا استفاده از پرده است که در آن روایت گویی و نقالیداری نوعی قصوه خوانی یا پردهپرده

وانی خ. تلفیق کالم و تصویر، پردهرود، پیش میاست شدهترسیممذهبی بر روی آن  خصوصبهای، اخالقی و حماسی، اسطوره

د موجود طبق اسناد و شواهو  بوددر ایران کرده  تصویری ییگوترین شکل قصهایشیترین و نمتبدیل به محبوب درگذشته را

) ترین هنر در میان مردم ایران بوده اسوووتعام این هنرر دور تا اواسووور قرن بیسووتم  از دوران بسوویا  که توان حدس زدمی

در زمان ما داشته است.  سازیسرگرمیو  رسوانی اطال همسوان با فیلم کوتاه به لحاظ  و کارکردی  ( 3212712،پوراسوماعیل 

 ائلقو محتوای  ارائهتاه به لحاظ شوکل  فیلم کو خصووص بهو فیلم  انی خوبین هنر سونتی پرده  توانمی یهای فراوانشوباهت 

های ظاهری و توان به شوووباهتمی طورکلیبه ها راشوووباهتاین کند. ت میر را به یکدیگر ثابکه نزدیکی این دو هن شووود

 .کردکارکردی تقسیم 

 ظاهری  الف: شباهت

 مکان  اجرا و نمایش   -1

به لحاظ ظاهری ها دارند که این مکان تصوواویر متحر (و نمایش )( خوانیپرده) هر دو هنر نیاز به مکان و فضووایی برای اجرا

وجود داشته است  مناطق مختلددر  ایهای حرفهخوانهایی خاص برای پردهها و مکانپاتوق. معموالً هسوتند شوبیه به هم  

 که هرچنداند مسووواجد بودها و تکایا و صوووحن هخانهها معموالً مراکزی همچون قهوهاین مکان .اندکردهمیاجرا  هاآندر که 

، هادر کوچه مشتری جدید ای به دلیل عدم وجود مکان مشخص و یا برای جذبگرد یا  یرحرفهخوانان دورهردهبسیاری از پ

 در هر فضا و مکانی که نور  طورکلیبهنیز امکان نمایش فیلم کوتاه . اندپرداختهمی به اجرای برنامه هامیدان ها وخیابان



 

 

 

 

نیاز به  اًضرورتبلند سینمایی  هایفیلم برخالفیدن شدن تصاویر بر روی پرده نشود وجود دارد و نمایش فیلم کوتاه مزاحم د

 .ندارد ،مکان مشخصی که به سالن سینما معروف است

 هر دو هنر   درپردهوجود  -2

عناصر مهم در هر پرده از . استستان تصاویر برای بیان دا یاسوتفاده از پرده  ،دو هنر این ظاهریهای از شوباهت  دیگر یکی

ها و نقاط ها، مکانها که شوامل شخصیت پرده های رویخوانی داسوتان از طریق نقاشوی  شوود. در پرده دو هنر محسووب می 

  ه تصاویر متحرپرده محلی است ک هم در سینما طورکلیبه .شودباشند به مخاطبین ارائه میعطد هر داستان و روایت می

نمایش  ینقاشوووی و پرده یدر هر دو هنر پرده درواقعدهد. قرار می تأثیررا تحت  تماشووواگرانبنودد و  نقش می بر روی آن

با موضووو  مورد تماشوواگران  ارتباط نمایش فیلم و درپردهنقش که  هرچند مخاطب دارد توجهجلبرا در  بیشووترین نقش

  .استتر اساسینمایش، 

  کردیشباهت کار ب:

 روایت شیوه بیان  -1

 ها و سایر عناصر نمایشی همچونیک روای و یا کارگردان وجود دارد که داستان را از طریق شخصیت ،و فیلم خوانیپردهدر 

دا و ص داستان، شخصیت، تصویر، بازی، عناصری همچون کند. وظیفه و کارکردموسویقی بیان می بازیگری، تصواویر، صودا و   

خوانی کار د. در پردهشوووگردان فیلم انتخاب و هدایت میخوان و کارسوور پردهدو هنر مشووتر  اسووت و تو موسوویقی در هر

خوانی، متنی جدید آماده موضووو  و داسووتانی متناسووب با پرده با انتخاب اوخوان اسووت و ی پردهروایت و کارگردانی بر عهده

و یا تهیه  -باسابقهای و وانان حرفهخپرده معموالً -خوانشوود یا توسور خود پرده  گفته می 1این متن که به آن تومار کند.می

و یا  خوان معموالً داستان. پرده(213 27531) تقیان،  شوود برداری و تقلید میخوانان قدیمی کسیاز تومارهای معروف و پرده

 داستان، اب تناسبم خوانی،پرده متنو  تومار تهیه از پ  او کند که مردم بیشتر به آن عالقه داشته باشند.روایتی انتخاب می

 اشنق به نظراتی فرعی و اصوولی روایات و تومار اسوواس بر و کندمی نظارت نقاش کارو بر  دهدمی سووفارش نقاش، به ایپرده

 هم گاهی .کندمی آماده را پرده پرده، نقاشی سبک و اسلوب رعایت با خوان،پرده خواست و میل با مطابق هم نقاش .دهدمی

 رد مهمی نقش نیز بازیگر عنوانبه خوانپرده بعالوه کند.ها و نقاط عطد داستان را نقاشی میتخوان خودش شوخصوی  پرده

 شود یعنی کارگردان با انتخابی این موارد توسر کارگردان اجرا میهم همه فیلمدر  .(213،نهما) کندمی بازی خوانیپرده

ارگردان کند. کرا به ک  دیگری واگذار می نامهفیلمیا نگارش کنند می نامهفیلمش آن را تبدیل به موضووعی مناسب یا خود 

 داشوته باشد و در انتخاب بازیگران و سایر  ایکنندهتعییننقش  کنندهتهیهتواند در کنار در انتخاب سووهه و داسوتان نیز می  

کیفی فیلم اسووت و های هنری و خصوووصوویات ویژگی مسوولولکارگردان  درواقععوامل همکارش هم نقش اصوولی را او دارد. 

قش خوان است و هر دو نتقریباً مطابق با وظاید پرده فیلمکند. وظاید کارگردان ایفا می فیلماوسوت که نقش روایتگر را در  

تر اسوووت و گسوووترده فنّاورانهبه لحاظ فنی و  فیلمکه دامنه و امکانات بیانی در  هرچند. دارندعهوده  برراوی و روایتگری را 

 را بسیار  بیشتر کرده است.  فیلماویر در سینما تأثیرگذاری متحر  بودن تص



 

 

 

 

 تشابه به لحاظ زمان اجرا و نمایش   -2

 21 خوانی بینتقریباً شبیه به هم هستند. معموالً هر مجل  پرده نمایش به لحاظ طول مدت اجرا و فیلم کوتاه خوانی وپرده

 مواردالبته در بعضی )پردازد. ه روایت داسوتان و حکایت خود می خوان در طی این مدت بکشود و پرده طول میدقیقه  71تا 

کنند. می تررا طوالنی زمانمدتن، این ا وقت مخاطبای و با توجه به نو  داسوووتان و حکایات یا شووورایر زمانی ،هاخوانپرده

 مانبازاین زمان برابر و مشابه  کند.(خوان با توجه به زمان، فضوا و عالقه تماشاگران زمان روایت را کم یا زیاد می پرده درواقع

های  بازمانهایی فیلم هرچنددقیقه دارد.  71تا  21زمانی بین نیز  کوتاهدر سووینماسووت. معموالً هر فیلم کوتاه نمایش فیلم 

 نیز وجود دارد.  ،ذکر شدهزمان حداقل از این  کمتر

 وسیله سرگرمی و تفریح -3

خوانی در ایران شوووند. یکی از کارکردهای مهم هنر پردهمی کاربردهبهریح و سوورگرمی ای برای تفوسوویله عنوانبههر دو هنر 

 ایسرگرمی عنوانبه های نقاشیپردهخوان و ها و حکایات توسر پردهجنبه سورگرمی و تفریحی آن بوده است. بیان داستان 

مقایسه با  نوجوانان مطرح بوده است و در کودکان و خصووص بهمردم کوچه و بازار و و نوعی تفریح در بین  داشوتنی دوسوت 

ای تفریحی و وسوویله عنوانبهسووینما هم همواره  ری داشووته اسووت.بیشووتمحبوبیت  ی سوونتی ایرانهنرهای نمایشوو دیگر

 ار آناخترا  سینماتوگراف کسی  ابتدایی هایسالکننده کارکرد و جایگاهی ویژه در قرن معاصور داشوته و دارد. در   سورگرم 

ریحی کننده و تفاختراعی سرگرم عنوانبهرا کوتاه آن  هایفیلمسینماتوگراف و   شناخت بلکه همگانهنر جدید نمی عنوانبه

های بعد و با توسعه زبان سینما و کسب تجربیات بیشتر، سینما توانست عالوه بر جنبه تفریحی و اما در سوال  .شوناختند می

دو هنر  عنوانبهفیلم کوتاه خوانی و (. لذا پرده212733اسووومیت،  -) ناولد نده خود، ویژگی یک هنر را پیدا کنکنسووورگرم

 کننده و تفریحی دارای کارکرد یکسان هستند. سرگرم

 رسانه عنوانبه -4

خوانی پرده اند.رسانه-هر دو هنر دیگرعبارتیبهند. یا بوده و هست مورداستفادهرسانی ای برای اطال وسیله عنوانبهنر هر دو ه

هم  یرسانای برای اطال وسیله ایران داشوته است  کننده در تاریخ فرهنگ و هنرالوه بر اینکه کارکردی تفریحی و سورگرم ع

روز  لمسائبا قطع داستان اصلی به  تا دادهقرار می خوانپرده خوانی این فرصت را در اختیاردر پرده نو  روایتگری بوده است.

ان روایت و داستگاهی  درواقع. بزند گریزمردم یموردعالقهروز و  مسائلطع داسوتان اصولی به   نیز اشواره کند یا به قولی با ق 

در خالل داستان همیشگی، توجه و عالقه  های جدیداخبار و اطالعات جدید و یا روایتاما  بوده تکراریخوان اصلی یک پرده

نقش  درباره. هوشنگ جاوید پژوهشگر هنر ایران  .(31 27511عناصوری، )کرده اسوت  جلب می به حکایت و روایت او را مردم

 که، زبان نقش درستیبه گردانان شمایلخوانان و پرده » گوید1مذهبی چنین می خوانیپرده خصوصبهخوانی ای پردهرسوانه 

ی هول پیشرفتی اصای پدید آمد که منطبق بر همهرسانه سانبدینشدند و تصویر شده بر روی پرده( می هایچهرهو نگارها )

ای در جهان شیعی ایرانی بود که بیان هنری و دسوتورهای دین و آیین بود. بیان سووو و حماسوه نخسوتین حرکت رسوانه     

 چیزی است که بعدها سینما نام سویبهشد و این کار دومین گام هنر ایرانی برای رفتن هنر تصویری اجرا می وسیلهبه



 

 

 

 

رسوووانی بوده و هنوز نیز عالوه بر کووارکردهووای ای برای اطال ه نیز وسووویلووهفیلم کوتووا .(73 27131 جوواویوود،) «گرفووت 

نشان  ضوحوبهرود. تاریخ سینمای سیار رسانی یکی از کارکردهای مهم فیلم کوتاه به شمار میشناختی، کارکرد اطال زیبایی

قبل که مصارف آموزشی،  ایهدههایران در  ازجملهکه خورا  اصولی شوبکه سوینمای سویار در کشورهای مختلد      دهدمی

 (.2733داشته است، فیلم کوتاه بوده است) فدائی،  رسانیاطال تبلیغاتی و البته 

 ابزار سیاسی و تبلیغاتی -5

قابله با دشمن و سایر ای برای تبلیغات و اهداف سویاسی و همچنین تهیی  اذهان عمومی برای م وسویله  عنوانبههر دو هنر 

از  خصوصبهخوانی جهت بسوی  مردم و ایجاد وحدت و همبستگی ملی  و هسوتند. پرده  بوده ادهمورداسوتف ها مقاصود دولت 

است و از طریق این  شدهاستفادهدر زمان صوفویه   خصووص بهایران های مختلد در دوره و رزمیهای مذهبی طریق داسوتان 

 هایفیلم. (213 :2733، بخت ناصووراند)کردهحاکمان اجنبی داخلی و دشوومنان خارجی آماده نبرد و قیام  علیههنر مردم را 

ای کشوره مثالعنوانبهو اسوتفاده سویاستمداران و حاکمان کشورهای مختلد بوده است.    موردتوجهتبلیغاتی همواره  کوتاه

  تبلیغاتی مختلد سعی در تروی کوتاه  هاییا آلمان نازی از طریق ساخت فیلم شووروی )دوره لنین و اسوتالین(، انگلستان   

ی تبلیغاتی از سینما توسر حزب نازی چنین . اریک رنچلر در رابطه با اسوتفاده ک خود داشوتند ایدئولوهیاهداف سویاسوی و   

آدولد هیتلر و وزیر تبلیغات او، یوزف گوبلز ، به توانایی سووینما در برانگیختن احسوواسووات و فل  کردن اذهان، و » گوید1 می

های تبلیغاتی لنی ریفنشتال مثال و (. فیلم335 27331)رنچلر،  «آگاه بودند کامالًن و اسیر کردن مخاطبا مؤثرخلق توهمات 

 نمونه بسیار خوبی از این نو  تبلیغات سیاسی و ایدئولوهیک است. 

 وسیله آموزشی -6

 عنوانبهنان خواهسووتند. پرده و فراوان بوده یمورداسووتفادهوسوویله و ابزاری آموزشووی  عنوانبهسووینما  هم خوانی وپرده هم

های فرعی به آموزش صووولی یا  از طریق گریزها و داسوووتانهای اها و یا روایتمرشووودان و معلمان دینی از طریق داسوووتان

 ایخوانی نیز جنبهو از این حیث پرده گماردنددینی و موذهبی همت می  مسوووائول همچنین  هوای اخالقی، تربیتی و جنبوه 

برکسی پوشیده آموزشوی کوتاه نیز در زمان ما   هایفیلم خصووص بهشوی فیلم  . عملکرد و نقش آموزداشوته اسوت   آموزشوی 

 نیست. 

 جنبه اقتصادی   -7

 یدائمیک حرفه و شغل  عنوانبهخوانی . هنر پردهاست ی کسب درآمد و پول بودهای براسوینما وسیله  هم مانند خوانیپرده

ن راه خوانان از ایبسیاری از پرده است. آبرومندی برخوردار بودهدر ایران در میان حرف و مشا ل ایرانی، از جایگاه مناسب و 

شده محسوب می هاآن شوغل اصولی و یا شوغل دوم و فرعی    عنوانبهخوانی اند و پردهکردهو گذران زندگی می کسوب درآمد 

مایه رعالوه بر برگشت س تولیدکنندگانشانز جنبه اقتصوادی برای  اتوانند میکوتاه نیز  هایفیلم. (251 27531تقیان، )اسوت 

ش ، اخذ حق پخفروشیبلیت ازجملهمختلد  هایروشاین مسلله از طریق  همراه داشته باشند کهنیز سوود اقتصادی   ،تولید

 است. و کسب جوایز مادی و فرهنگی هاجشنوارهضور در و مجامع، ح هاشبکهدر 



 

 

 

 

 نمحبوبیت در بین مخاطبا -8

به سووینما میزان اسووتقبال و عالقه مردم ایران به این هنر نسووبت به سووایر هنرها بوده  خوانیهای دیگر پردهیکی از شووباهت

توان مشوووابه توجه و عالقه مردم جهان به هنر سوووینما در دوران معاصووور ارزیابی کرد. هنر می . این توجه و عالقه رااسوووت

خوانان در روستاها و لت حضوور گسترده پرده میان مردم ایران بوده اسوت و به ع  پسوند و آشونا در  خوانی تنها هنر عامهپرده

از شووهرهای دور و نزدیک تقریباً همه مردم ایران با این شووکل هنری آشوونا بوده و نسووبت به هنرهای سوونتی و بومی دیگر  

در روستاها و  استقبال و توجه مردم عامی .(2731مهندس پور، مصاحبه با ) شهرت و محبوبیت بیشتری برخوردار بوده است

 تواندمیهمان مشتری که . است شدهمیخوانان محسوب برای پرده ی اقتصادی و منبع درآمدیپشوتوانه  ای مختلد شوهره 

 سوونتی هنرجایگزین مدرنی برای  تواندمیمخاطب بالقوه فیلم کوتاه محسوووب شووود و در صووورت توزیع و پخش مناسووب  

 باشد. خوانیپرده

 فراگیری اصول کار -9

 معموالًخوانان و سوینماگران جوان است.  ی فراگیری اصوول و روش کار پرده نحوه خوانی و سوینما ههای پردیکی از شوباهت 

ز پ  ا. سووابقه کار کنندموده و بازخوان کارآو زیر نظر مرشوود و پرده وردسووتتی خوانی ابتدا باید مدمریدان( پرده) آموزاننو

بازار  با آن شوومایل در محالت و کوچه و تنهاییبهد تا خود خواهد با سووسردن شوومایل کوچکی به نوآموز از او میمدتی مرشوو

 «پروریذره»قول نقاالن قدیمی این روش را از  پور عاشووورصووادق  کند و روایت آن شوومایل را بیان کند. گردانی شوومایل

سینماگران جوان شود معموال کار اعمال میاین روش تجربی نیز در مورد سینماگران تازه. (71312713) عاشوور پور،  نامدمی

 های کوتاه بر تجربیات خودکنند و سس  با ساخت فیلمای کارشوان را آ از می حرفه دیگر و بعضوا  با دسوتیاری سوینماگران  

1 2731)فدائی، شود. های تلوریک نیز به کار گرفته میافزایند. این روش در بسویاری از مدارس سوینمایی در کنار کالس  می

221-223) 

 از هنرهای دیگر گیری بهره -10

. عدم وجود هر یک از بردمیخوانی همچون سینما از هنرهایی چون نقاشی، ادبیات، نمایش و موسیقی بهره فراوان هنر پرده

با نقصان هر یک از  درواقعتوان جایگزینی برای آن پیدا کرد و یا و نمی شوود میخوانی این هنرها باعث نقصوان در هنر پرده 

خوانی این هنر را تبدیل به حذف نقاشوووی از پرده مثالعنوانبهشوووود. خوانی به هنر دیگری تبدیل میدههنر پر ،این هنرها

نمایشوووی و  خوانی را نداشووته و شوووکل هنری دیگری اسوووت. حذف حرکات نقالی کرده و نقالی تأثیرگذاری و جذابیت پرده

کند. حذف موسوویقی گویی تبدیل میبه نقل سوواده و قصووه کم کرده و این هنر را  را آنخوانی تأثیرگذاری بازیگری از پرده

 گیریبهره. شودخوانی میأثیرگذاری هنر پردههمراهی سوازهای سونتی( نیز باعث کم شودن ت    گهگاه)بیان آهنگین و آواز و 

 ( نیز بر کسی پوشیده نیست. 173 2732فیلم از هنرهای دیگر )موناکو، 

 



 

 

 

 

 و سینما خوانیپردهت تفاو

ت سینما به دلیل امکاناخوانی است. در هنر پرده فنّاورانهخوانی با سینما عدم وجود امکانات سود تنها تفاوت پرده ربه نظر می

بیشتری بر  رتأثی ،های دیگرتر از خیال و جذابیتی بیشتر و عملیم و همچنین استفادههای فیلقابلیت تکثیر نسخه ،فنّاورانه

این تفاوت عمده باعث  هرچندنامید.  فنّاوری، سوووینمایی فاقد خوانی را از این حیثتوان پردهمی گوذارد. می مخواطوب خود  

های فراوان فیلم همسانی و مشابهت هنری کهن و سنتی حفظ نماید. عنوانبهخوانی هویت و ماهیت خود را شود که پردهمی

برداری در و بهره اسووتفادهقابلخوانی پرده آوردهای هنرها و دسووتکند که قابلیتخوانی این فرضوویه را ثابت میو هنر پرده

خوانی حداقل در دو بخش ماده خام ) آوردهای هنر پردهها و دسوووتی سوووینمایی باالش ویژگیسوووینما بوده و طبق نظریه

 گیرد.قرار می موردبحثفیلم کوتاه است، که در اینجا  خصوصبهموضو ( و سبک قابل اقتباس و انتقال به فیلم و 

 )موضوع( و سبك  خامماده 

 )موضوع( خام  ماده  -الف

  گوید1در این رابطه چنین میه هنر دیگر است. او قابل اقتباس از یک هنر ب ،موضو یا خام  یبالباالش معتقد است ماده

توان موضووو ، داسووتان و ماجرای رمانی را گرفت و آن را به یک نمایشوونامه و یا فیلم هیچ شووکی نیسووت که می

« شوووکل»ای به وجود آورد و در هر یک از آن موارد و معهذا در هر دو صوووورت آثار هنری برجسوووتهتبدیل کرد 

ممکن است، زیرا در حالیکه موضو  یا داستان هر  اما چگونه چنین چیزی ممکن است؟باشود.  « محتوا»مناسوب  

ای ر شکل تغییر یافتهدو اثر یکسان است محتوای آن دو متفاوت است و دقیقاً همین محتوای متفاوت است که د

 (371 27351شود. )باالش، است به نحوه مناسبی بیان میکه نتیجه اقتباس 

های ملی حماسها لب ها، دهد که موضو  این روایتنشان می خوانیهای هنر پردههای روایتبررسوی موضووعات و داسوتان   

ان هنر تو. از این بابت میشوووودها دیده میدر این روایت ندرتبه حماسوووی  یر)پهلوانی( و مذهبی اسوووت و موضووووعات 

ها قلمداد کرد و مشخصه موضوعی این هنر را بیان حماسی موضوعات و روایت «های حماسیروایت»خوانی ایران را هنر پرده

 رانی،بینی ایمطابق با نو  جهان خوانی بیانگر این مسلله است که این هنرهای پردهحماسی بودن موضوعات و روایت .دانست

ر های حماسی دها و روایتداسوتان ده و بیانگر هویت ایرانیان اسوت.  اقتضوائات تاریخی، فرهنگی و جغرافیایی تمدن ایران بو 

های حماسووی دینی تقسوویم کرد و هر های حماسووی ملی یا پهلوانی و روایتکلی روایت دودسووتهتوان به  خوانی را میپرده

 شود.اشاره می هاآنکه در اینجا به  رادارند دسته از این روایات منابع مشخص خود

 

 



 

 

 

 

 های حماسی ملی و پهلوانی روایت  -1

ایرانیان بوده اسوت و منبع اصوولی این روایات و   موردتوجههای حماسوی ملی و پهلوانی در طول تاریخ از موضوووعات  داسوتان 

های نقاشووی و با نگاهی به پرده ن دارد.خوانی ایرامی در هنر پردهها، شوواهنامه فردوسووی اسووت که نقش بسوویار مه داسووتان

خوانان تومارهای خود را تمامی پرده تقریباًکه توان دریافت می است، شدهروایتخوانان خوانی که توسر پردههای پردهروایت

 انداکردهپیدای حماسووی خوانی نیز جنبهپرده روایات و هاداسووتان اند و بدین طریقتیب دادهمبنای شوواهنامه فردوسووی تربر 

اسب با از شواهنامه ضمن حفظ اصل روایت و حوادث اصلی، متن  شوده اقتباسهای خوانان در تومارها و روایتهرچند که پرده

از روایات  اند و یاههای خاص و ویژه خود را نیز خلق کردخوانی و عالقه و توان روایتگری خود، روایتامکانات بیانی هنر پرده

های اما در شاهنامه وجود ندارند. به همین دلیل روایتبوده  بین مردم رای از دیرباز که اند گرفتهبهره  شفاهی یهایو داستان

  . این موضووو های فرعی اسووتبیشووتر در داسووتان هااین تفاوت که هایی با یکدیگر هسووتندی تفاوتخوانان مختلد داراپرده

در تومارها و  نیز های خود رافاداری به اصل موضو ، تخیالت و تحلیلضمن و  نویسان تومارخوانان و دهد که پردهنشوان می 

تماعی روز و عالقه و خواسووت اج مسووائل ،بازمانمتناسووب ها که . این دخالت(211 27531)تقیان،  انددادهدخالت می روایت

ی و های ملبدین ترتیب حماسه. ه استدشنیز می نو شدن داستان و حماسه اصلی باعث گاهی ،عالوه بر تنو  بوده نمخاطبا

 است. فیلمبرداری در ضو  و ماده کار مناسبی برای بهرهموهای پهلوانی داستان

 های حماسی و دینی روایت-2

برگرفته از فرهنگ و آیین اسالم است. موضوعات  درواقعخوانی، موضووعات مذهبی اسوت که   اما موضوو  مهم دیگر، در پرده 

موضوعات مذهبی بیشترین مخاطب خوانی شوامل دو موضوو  کلی1 قرآنی و حماسه کربال است.   دینی و مذهبی در هنر پرده

های دینی، اخیر داشته است و در مقام مقایسه با سایر موضوعات و حماسه یدر چند سده خصووص بهرا در بین مردم ایران 

های موجود مربوط به حماسووه دهپر بیشووتر دارد و یرانشووهرهای مختلد ا گسووترش بیشووتری در   موضووو  حادثه کربال

های مذهبی در ایران بیانگر آن است که مضامین مذهبی از اقبال و محبوبیت . فراوانی پرده(11 27311 ریب پور، )کربالست

ران ای سووازانفیلمیکی از موضوووعات مطملن برای  عنوانبهتواند و می اسووت. بیشووتری در بین مخاطب ایرانی برخوردار بوده

ی خوانکوتاه حماسی که ماده کار و موضو  اصلی هنر پرده عمدتاًها و موضووعات  قرار بگیرد. بدین ترتیب داسوتان  موردتوجه

قرار گیرد و سووینماگران فیلم  مورداسووتفادهالگویی موضوووعی و محتوایی برای فیلم کوتاه در ایران  عنوانبهتواند اسووت، می

 ن فراوانی داشته وکه در طول تاریخ مخاطبا خوانیضووعات و محتوای روایات پرده با الگوبرداری از مو  توانندمیکوتاه ایرانی 

کوتاه خود را ترتیب دهند. سینمایی که مشخصه اصلی  هایفیلممتناسوب با ذائقه و روحیات انسوان ایرانی اسوت موضوعات    

 است.« موضوعات حماسی» آن 

 

 

 



 

 

 

 سبك -ب

هنر  پردازی سوووبککند نو  سوووبک و را فراهم می فیلم کوتاهانی در وخکه امکان الگوبرداری از هنر پردهموضوووو  دیگری 

رد که بیانگر امکان اسووتفاده از دا ای توجهقابلباالش نیز نظرات بال پردازی سووبکنی اسووت. در خصوووص سووبک و خواپرده

   ند1کتعرید می گونهاینباالش سبک را است. بالفیلم خوانی در هنر پرده پردازی سبکهای سبکی و یژگیو

شخصیت  فردمنحصووربهکنیم. خصووصوویت  سوبک قلمداد می  عنوانبهما خصووصویت صووری)فرم( هر هنری را    

یابند. آید انعکاس میمی وجود بهاش همگی در سوووبوک اثر هنری که  هنرمنود و همکوارانش طبقوه او و زموانوه     

سنن مردمانش وسیله  اش، آداب وکه هیچ اثر هنریی نیسوت که شوخصویت هنرمند، ایدئولوهی طبقه    طورهمان

اش تا حدی در آن انعکاس نیافته باشوود. هیچ اثر هنریی نیز فاقد سووبک نیسووت، حتی اگر سووبکش    رای  زمانه

 (371 27351باشد. )باالش،  قوارهبینه بوجود آمده یا ناآگاها

 سووبکز طرفی باالش و اهمیت اسووت ا توجهقابلداند که باالش با این تعرید هر اثر هنری را دارای سووبک خاص خود می

وی معتقد است که حقایق و قوانینی که  .داندرا یک جریان ذهنی می پردازی سوبک . او داندرا با سوبک متفاوت می  پردازی

 موردنظرکات و مفاهیم ، که ویژگی خاصوش ا راق و برجسته کردن ن پردازی سوبک بیعت موجود اسوت، فقر از طریق  در ط

کند  ولیدبازتواقعیت را  احتماالًطبیعی شاید  ارائه» قلید صرف از طبیعت. وی معتقد است1با ت فقرنهپذیر است، اسوت امکان 

در نظریه باالش جایگاه ویژه دارد  پردازی سووبک از این حیث (. 311 همان،)«شوووودبیان می پردازی سووبک حقیقت با اما 

 قائلاهمیت و ارزش بسوویار  ،گیردیشووکل م ایمنطقههای سوونتی قومی که در هر فرهنگ و باالش برای سووبک حالدرعین

هویت آثار جدید  خصووص بهها را باعث  نا، اعتبار و سونتی و قومی آن  پردازی سوبک ها و خصووصویات   اسوت و این سوبک  

   گوید1داند وی در این رابطه میمی

 . اگرخود جریانی ذهنی است پردازی سوبک  اگرچهی عینی تاریخی هسوتند،  هاهای سونتی قومی، پدیده سوبک 

ای عینی مبدل شووده در قالب تعبیر ذهنی ای را که به پدیدههنرمندی بتواند در آثارش سووبک سوونتی تاریخی 

 هنرمند کههنگامیاسووت.  آمده پدیدتطابق هنری  ترینوزندهاسووت که بهترین  وقتآنکند  خویش زنده و بیان

 ر عینی، عمومی و تاریخی داشته باشدترین بیانش آثاری خلق کند که اعتباترین و شوخصی بتواند از طریق ذهنی

از ذهنیت فردی  تماماًشده اما  پردازی سبکاثر هنری تا حدی  کهدرحالیاز آن موارد نادری است که   یکیاینو 

 (311 همان،) .است گرفتهشکلهنرمند 

فیلم  سنتی در هنر دازیپر سبکها و و امکان استفاده از سبکسنتی بیانگر اهمیت  پردازی سبکها و توجه باالش به سبک

 ردازیپ سبکسبکی و عنصر  ترینواصلی ترینمهموایت یا روایتگری دهد که شیوه رخوانی نشان میبررسی هنر پرده. سوت 

 ،ار و مشخصه خاص در فیلم کوتاه ایرانی باشد و این نو  جریان برداریبهرهمناسب برای تواند بستر در این هنر است که می

نر روایتگری در ه یسوایر کشوورها شواخص نماید. لذا در این بخش شیوه    فیلم کوتاهبین  پردازی سوبک به لحاظ سوبکی و  

 کنیم.بررسی میرا  است، فیلم کوتاهدر  استفادهقابل که پردازی سبکترین عنصر سبکی و اصلی عنوانبهخوانی را پرده

 



 

 

 

 سبك روایتگری -1

 حماسه کهازآنجاییو  داردای و حماسوی  اسوطوره بیانی ها، نیان داسوتان تناسوب با سواخت و ب  خوانی مشویوه روایت در پرده 

وردار رقیب برخو بی تأملقابلدر بین انوا  ادبی از یک تمامیت و جامعیت است  اسوطوره، افسوانه، فلکلور و تاریخ  ای از آمیزه

 از1 اندعبارتکه های ملل مختلد است بین حماسه ها و وجوه مشتر به ویژگی قائل است. محمد مختاری

 پهلوانجهانمرکزی پهلوانی و به تعبیر حماسه ملی ما ] شاهنامه فردوسی[ یک  هیلتدر هر حماسوه یک   -الد

در هر حماسوووه یک عنصووور نیرومند و ذهنی، خواه آیینی و ماورای طبیعی و خواه اخالقی و  -ب ...حضوووور دارد

در هر حماسووه سووفرهای   -بخشوود...  ای مییژهسوویاسووی و گاه نیز تاریخی به آرایش حماسووی آن مفهوم و  

بخش رویدادهای درونی آن و شود که یا اساس حرکت و مبارزه قهرمان است و یا انتظامآمیزی روایت میمخاطره

در هر حماسووه  -یا بخشووی از حرکت رویدادها در زندگی قهرمانان یا قهرمان اصوولی به آن وابسووته اسووت... د   

 (11 27511، ) مختاریدهد. ای روی میدالورانه رزمی و عاشقانه رویدادهای ناگوار و پرخطر

یافت؛ الگوی نگارشووی  نامهفیلمداسووتان و  ازجملهاز الگوهای جدید نگارش متون نمایشووی  دریکیتوان ها را میاین ویژگی

ر للگو کریستوفر وسیلهبه. این الگو اسوت  هزارچهرهقهرمان ب معروف در کتاتنی بر نظریات جوزف کمسبل ای که مباسوطوره 

 انیخوای که در پردههای حماسیروشن است که داستان .است شدهمعرفیتبیین و  ای در فیلمنامهساختار اسطورهدر کتاب 

 مشاهدهقابل خوبیبهخوانی های پردهای بوده و اهمیت قهرمان در روایتشوود واجد خصووصویات سواختار اسطوره    روایت می

رمانان هستند که حوادث را رقم خوانی اسوت و این قه های پردهرکن در روایت ترینمهمو شوخصویت   ان قهرم درواقع اسوت. 

وری بودن نقش قهرمان عنصر در نقاشی پرده به علت مح ترینمهم عنوانبهها و قهرمانان زنند. حضوور و نقش مهم چهره می

ای است که مبتنی اسطوره خوانی مشابه با ساختارپرده هایاسوت. لذا الگوی ساختاری روایت  خوانی از همین رودر هنر پرده

   .شده استمی خوانی ایران استفادهمدرن در هنر پرده هایفیلمورود به پیش از  هاسال بر سفر قهرمان است و این ساختار

 روایت قصه در قصه -1-1

ولی بنا ه مشخص و روابر علت و معلخوانی برخالف سواختار ارسوطویی که حول یک قصه و حادث  سوبک روایت در هنر پرده 

ساس روابر علت و معلولی بنا ، حوادث بر ادر قصه است. در این نو  از روایتقصه  بر اساس روایتِ (،2773)ارسطو، شوود می

خوانی راوی با اسوتفاده از روش قصووه در قصه یا گریز از یک  ارتباط  هسوتند. در هنر پرده اند و در ظاهر با یکدیگر بینشوده 

ی و های فرعداستانبر این اساس شود. دیگر که داستانی فرعی است سبب تعلیق می ایاسوتان و واقعه به داسوتان و واقعه  د

 بالطبع سبک و. شودمی نگرانه به موضو و سوبب گسوترش موضوو  و نگاهی کل    خوانی داردتبعی نقش مهمی در هنر پرده

شویوه و سواختار ارسوطویی اسوت. ساختار ارسطویی همچنان الگویی برای     خوانی نیز متفاوت با سواختار روایت در هنر پرده 

نیز از این  اکنونهم. اندشدهساختهسینمای کالسیک هالیوود است و بیشتر آثار کالسیک سینما بر اساس ساختار ارسطویی 

تار خوانی منطبق با ساخپرده سبک و ساختار روایت در هنر کهدرحالیشود. و سایر آثار نمایشی استفاده می فیلمساختار در 

 مدرن دانست به همین دلیل سبک و ساختار روایت در هنر  فیلممتناسب با شیوه روایت در  را آنتوان ای است و میاسطوره



 

 

 

 

سوبکی قومی و متناسب با موضوعات حماسی   عنوانبهتواند خوانی با توجه به قدمت و مقبولیت آن در میان ایرانیان میپرده

 .کوتاه ایرانی قرار گیرد هایفیلمدر  ادهمورداستف

 مرکب  روایت  -2-1

راوی گاه روایت را از زبان خود و گاه از زبان  عنوانبه خوانپردهکه در آن  -خوانیبوک روایوت مرکوب در هنر پرده   اموا سووو 

یی در از سبک روا فردیمنحصربهتوان نو  را می -کنداند، بیان میهای داستان که بر روی پرده نقاشی تصویر شدهشخصیت

های ها و روایتماسووی داسووتان ای و حهای این سووبک روایتی را باید در ماهیت اسووطوره آورد. ریشووه حسوواببهاین هنر 

تفاوت درام و حماسه  مبحثاین موضو  را در  ملی راز و رمزدر  حماسوه رد. محمد مختاری در کتاب خوانی جسوتجو ک پرده

ست. بوده ا هاآنزبان  مسللههای جدا شودن درام و حماسه از زمان ارسطو تا به امروز  از راه یکی» دهد1توضویح می  گونهاین

ای کاراکترهای گوید. پارهای از شخص خود سخن میگوید. پارهسخن می «روایی مرکب»در شوعر حماسوی، شاعر به طریق   

بنا به  (. 13 27511)مختاری، «شودایش پنهان می. اما در درام شواعر در پ  کاراکتره گویندسوخن دارد که خود را وادار می

خوانی دارای شیوه روایت مرکب است. در این شیوه راوی توان گفت پردهمی« روایی مرکب»تعرید محمد مختاری از سوبک 

 ایآینده باالشها پیش سالای که کند و گاه از زبان قهرمانان قصوه، شیوه از زبان خود داسوتان را روایت می  ( گاهخوانپرده)

من معتقدم که برای فیلم همراه با گفتار »گوید1 الش در این رابطه چنین میبا .نوید داده بود درخشووان برای آن در سووینما 

اهمیتی ن شیوه فیلم را از قید جزئیات بیشود آینده درخشانی در پیش است. ایای نامریی روایت میکه ماجرا توسر گوینده

شووند آزاد خواهد کرد. زیرا تماشاگر گفتار روایی را که به او  شودن ماجرای فیلم نشوان داده می   فهمقابل خاطر به صورفاً که 

هایی را در ذهن او بر خواهند گوید چه اتفاقی در حال وقو  اسووت، خواهد شوونید و همراه آن تصوواویر فیلم تداعی معانی می

بینی پیش (. 732 27351)باالش،  «فاقد آن بوده اسووت قبالًاهد شوود که فیلم دارای بعد دیگری خو ترتیباینبهانگیخت و 

 .قابل تحقق و عملی است کوتاه هایفیلمخوانی به استفاده و انتقال شیوه روایتی هنر پرده با راحتیبهباالش 

 سبك پردازی تصویری -2 

تصویرپردازی و سبک  اسوت؛  تاهفیلم کودر  اسوتفاده قابلارد و خوانی وجود دهنر پرده پردازی سوبک اما مورد دیگری که در 

و  از ن متأثرست و در نقاشی ایران ا فردیمنحصربهدارای سبک خاص و  خوانیخوانی است. نقاشی پردهنقاشوی در هنر پرده 

نیز  رینگا خیالیای یا خانهسبک قهوه را آنبعضی از کارشناسان بینی ایرانی اسوت و این سوبک نقاشی که   اندیشوه و جهان 

ی ک.یبوده است هاآنتنها سوبک و شیوه نقاشی ایران است که در میان عامه مردم ایران روا  داشته و در ارتباط با  اند نامیده

مایش ی ندر این نقاش درنتیجههای حماسی و تاریخی است. خوانی عینیت بخشویدن به شخصیت های نقاشوی پرده از ویژگی

های حماسووی و خوانی نیز مطابق با ویژگیدر نقاشووی پردهپردازی سووبک ترسوویم و چهرهقهرمانان موضووو  اصوولی اسووت.  

 شوودهترسوویمی قهرمانان ملی و مذهبی آرام و مطملن چهره معموالًپردازی ای قهرمانان اسووت. در این نو  چهرهاسووطوره

دانند قدیر خود میت را آنبوده و  خودآگاهترس یا وحشتی از نبرد ندارند و به عاقبت و سرنوشت  گونههیچکه انگار  ایگونهبه

 های قهرمانان حماسی ایراناز ویژگی تأثیرشک بدون اند. این نو  تصویرگری نیز بیو آگاهانه به سرنوشت خود تن داده



 

 

 

 

اسوت و خود نیز در تدارکش سهیم   شوده دیدهیک قهرمان حماسوی، تقدیری ویژه خویش دارد که برایش تدار   »نیسوت.   

ه که قهرمان نیز آن را پذیرفتافتد، ضوورورتی نیز اتفاق می ضوورورتبهسووت که باید بیفتد و افتد همان ااسووت. آنچه اتفاق می

های خود را در حالت مطملن خوانی با همین دیدگاه شخصیت و قهرمانان حماسه(. نقاش پرده11 27511)مختاری،  «اسوت 

 1 معتقد استاصالنی  محمدرضا. کندگذارد و او را به قهرمانی ازلی نزدیک میو با آرامشی خاص به نمایش می

وضووعیت  ارائهحالت ندارد. درسووت برخالف نقاشوی  رب، بلکه رسوالت آن، در    ارائهنقاشوی]ما[، رسوالتی در باب   

است و گویای وضعیت است  پذیر مکانشود. آنچه طه کالم اشاره میاست در حی پذیر زمانموجود اسوت... آنچه  

ها این دهد. که این رن یح یا حضرت محمد را نشان نمیهای مسی ما، رن شود.... نقاشدر حیطه نقاشی اشاره می

مطرح  ) (یا حضوورت علی  )ص(شووود. بلکه وضووعیت مسوویح یا حضوورت محمد های گذرا در کالم بیان میحالت

همان  هیلتاین افراد و نمادها در هر زمان در  راحتیبهاست که  جهتازاینشوود یا وضعیت ابراهیم در آتش  می

 ز تاریخ وها ا. افراد و نقشینههاآنمندی ره به وضعیت است نه چگونگی تاریخشوود. که منظور اشا مان نموده میز

 (31 27331)اصالنی،  .گیرندروزمره جاودانی به خود می هیلتو  شوندزمان خود خار  می

خوانی در ترسیم چهره و نقاش پردهشود های منفی رعایت نمیدر ترسیم شخصیت تصویرسازیو  سازیچهرهاما این شویوه  

، ها آثار ترسگونیستو آنتی ضدقهرمانانهای خالف قهرمانان در چهرهکند و بردیگر عمل می ایگونهبههای منفی شخصیت

در نقاشی پرده، زمان در تغییر چهره و اندام  عالوهبه کند.خشوم، خشوونت، ددمنشی و نگرانی برای ایجاد تضاد را تصویر می  

های متفاوت از های مختلد و زمانها و داستانرسوتم در روایت  مثالعنوانبهارد. لوانان حماسوی ملی و مذهبی نقشوی ند  په

پردازی در مورد اسووت. این سووبک تصووویر  شوودهترسوویمیک هیبت و چهره  زندگی او، یعنی از آ از کار پهلوانی تا مرگش با

گرایی زمانی در س اینکه، واقعتر خوانی ازهنر پرده سووود نقاش درربه نظر می قهرموانوان مثبت دیگر نیز صوووادق اسوووت.  

قهرمانان حماسی را  شود خاطبین در جاودانگی قهرمانانمردم و متردید پردازی قهرمان حماسی، باعث سوازی و تصویر چهره

کند. این نو  ترسووویم میای ثابت و چهره باهیبتشوووان از ابتدا تا انتهای دوران تاریخی اشوزندگیدر طول دوران مبارزات 

 های حماسی ایران است.ای و حماسوی داستان نشوات گرفته از خصولت اسوطوره    درواقعقهرمانان  یپردازی از چهرهتصوویر 

در  ثالمعنوانبهتوان در سینمای هالیوود سراغ گرفت پردازی قهرمان را میی سینمایی این نو  ترسیم و تصویرامروزه نمونه

متفاوت گذشوووته،  هایزمان های مختلد وداسوووتانحوادث و  مانند مرد عنکبوتی، بت من و... قهرمان درهای قهرمانی فیلم

 شود.دیده می و آرمانی ثابت ایو چهره باهیبتحال و آینده 

 انضوودقهرمانقهرمانان مثبت و  عالوهبههاسووت و بر روی شووخصوویت تأکیدخوانی نیز بیشووتر بندی نقاشووی پردهدر ترکیب 

به دلیل عالقه نقاشان و یا  فقرنههای نقاشی حضور قهرمانان در پرده .دهندن فضوای کادر را به خود اختصواص می  بیشوتری 

 لیواصهای حماسی، پهلوانان نقش اساسی شان بلکه به این دلیل است که در داستانعالقه مردم عادی به پهلوانان حماسوی 

به شیوه علمی و همچنین عدم استفاده از  پرسوسکتیو خوانی عدم وجود هدر نقاشوی پرد  پردازی سوبک از دیگر نکات  .رادارند

و تشوخیص است که این   فهمقابل راحتیبه(. 213 27311در این نو  نقاشوی اسوت )مهاجر،    روشون سوایه های نوری و جلوه

در  ادهاستفقابله اصلی و مضمون روایت و داستان است ک باروح راستاهمخوانی نقاشی پرده پردازی سبکسونت تصوویری و   

 عدم استفاده از سایه در نورپردازی برای قهرمانانتمرکز بیشتر بر قهرمان اصلی و یا  مثالعنوانبهباشد می فیلم کوتاه نیز



 

 

 

 

 بد های منفی گویای سرشتهای تند برای شخصیتها باشد و برعک  استفاده از سایهتواند بیانگر شخصیت حماسی آنمی 

گرایانه، زمینی و مادی های واقعشود جنبهعلمی سبب می پرسسکتیوعدم استفاده از  خواهد بود یا  هانآو سورنوشوت ناگوار   

 شود. تأکید هاآنها کمتر شده و بر ازلی و فرازمانی بودن تصویر قهرمانان و سایر شخصیت

 ساختاری بندیترکیب -1-2

ضمون مها با بندی کلی این پردهی هماهنگی ترکیبدهندهانخوانی نشپرده ،های نقاشیبندی ساختاری پردهبررسوی ترکیب 

 دیدگاه ناشی از فرهنگ و ای به جهان واه اسطورهبینی و نو  نگو متناسوب با جهان  بوده خوانیو موضوو  روایت در هنر پرده 

های مختلد از صحنهخوانی دارای ترکیبی فشرده های نقاشوی در هنر پرده پرده (.1253 2711نگر شورقی اسوت)چاواری،   کل

ها که نقاط عطد کند زیرا این صحنهفشرده در پرده این هنر را به فیلم نزدیک می صورتبههای مختلد اسوت. وجود صحنه 

کنند که از طریق تدوین به یکدیگر پیوند خورده و داستانی های یک فیلم در سینما عمل میهمانند سوکان   هسوتند روایت 

ها و ترکیب پرده»گوید1 ی فشرده در نقاشی پرده میهاها و شمایلجاوید در رابطه با ترکیب پردهکند. هوشونگ  را روایت می

ان خوانو پرده خوانان شمایلاست که انتقال از یک صحنه به صحنه دیگر را که جز شگردهای  ایگونهبههای فشورده  شومایل 

 «خوردخوان[ به تصووویر دیگر کات میصووویر] توسوور پردهنقل ت بابیانکرد و در حقیقت یک تصووویر ممکن می راحتیبهبود 

های موجود بر روی پرده و ربر خوان با انتخاب صوووحنه، پردهخوانیپرده هنرتوان گفت در می درواقع .(7312731)جواوید،  

وین در تگری و تدالگویی برای روای عنوانبهتواند زند. که این موضو  میتدوین سینمایی دست می نوعیبهها دادن این صحنه

 .کوتاه قرار گیرد هایفیلم

 گیرینتیجه

ای از باشد. پیش الگو یا مدل مجموعه مؤثربسیار  تواندمیهویت متمایز  و ایجاد یک برساختو و یا مدل در داشتن پیش الگ

 به دنبال ایجاد چنانچه لذا تواند یک گروه را از گروه دیگر متمایز سووازدکه می اسووت فردمنحصووربههای ویژه و خصوویصووه 

فرصت  این تواندمی خوانیپردهسبک پردازی  هایویژگی ،باشیم ی ایرانی داشوته باشد کوتاه شواخص که رنگ و بو  هایفیلم

 ی رامشترک هایخصیصه ایران خوانیپردهکه گفته شود سنت و آثار هنر   طورهمانرا برای فیلم کوتاه ایرانی فراهم آورد زیرا 

پیش الگو و مدل در نحوه انتخاب موضووو  و  عنوانبهکه چنانچه این خصوووصوویات  ،کندیمآشووکار  بکیسو  ولحاظ روایی  به

یرانی کوتاه ا سازانیلمف بخشالهامقرار گیرد و یا  مورداستفادهر روایتگری از سوویی دیگر  محتوا از سوویی و سوبک پردازی د  

 انسازیلمفآثار  -مشتر  هاییصهخصو تکرار در  –در کل  یوحدت -خلق آثار متفاوت -در عین تنو  در جز  تواندیمباشود،  

دیگر  هاییلمفکوتاه ایرانی متمایز و متفاوت از  هاییلمف شوووودیمکه این مسووولله باعث  ،آوردیم بوه وجود  جوانی ایرانی

خاطبان جهانی در بین م هایلمفبرای این نو  متفاوتی هنری و فرهنگی  یهاارزش ینوعبهشووود و این موضووو  هم کشووورها 

 .ودشیمکوتاه ایرانی  هاییلمفن باعث ایجاد یک نو  فرصت اقتصادی برای سینماگرا ،از سویی دیگرهم و  آوردیمفراهم 
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An Adaptation of Narrative Methods of Pardeh-Khani in Short film 

 

Abstract 

According to available documents and reports, the traditional art of Pardeh-Khani has been for 

centuries the most popular visual art of storytelling among the Iranian public and has a function 

similar to the modern art of cinema. The art of Pardeh-Khani has unique features and characteristics 

in terms of themes and styles that can be used in Iranian short films. Given the striking similarities 

between traditional Iranian Pardeh-Khani and modern art of cinema, this article seeks to answer the 

question of what are the achievements and features of narrative and stylization of Pardeh-Khani? And 

how can they be used in Iranian short films? This study concludes by using descriptive-analytical 

research methods based on the theory of "cinematic adaptation", the features and achievements of the 

art of Pardeh-Khani - in terms of content and style - that have been achieved for many years. It is 

recognized and acknowledged as an opportunity for Iranian short filmmakers to better understand 

their audiences' tastes, expressions, and subjects of interest to the Iranian people, which have been 

Examined and crystallized in the Pardeh-khani for centuries. Therefore the use and continuation of 

the narrative and stylistic achievements of Pardeh-Khani in Iranian short films will replicate the 

features and achievements of Pardeh-Khani in a series of works that can form a distinctive short films 

movement in Iran's cinema. 
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