
  

  

  

  

  

  خواني و نمايش ايراني  پرده پيش

  

  احمد جواليي

  عضو هيئت علمي گروه هنرهاي نمايشي دانشگاه بوشهر

  شناسي شعبه بوشهر  عضو شوراي پژوهشي بنياد ايران

  

  

  دفتر ما هم به نامت باز شد ان آغاز شدـاي كه با نامت جه
فتخاري است بزرگ و عزتي قلم زدن در وادي فرهنگ اصيل، غني و هنر اين مرز و بوم خود ا

هنر يادآوري  دراست بيشتر   است سترگ و فاخر، كوششي كه در اين مقال انجام پذيرفته
 حال چرا و به .از رونق افتادهاست  كه متأسفانه دير زماني استخواني در نمايش ايراني  پرده پيش

 كه از استور  خود نيازمند پژوهش و تحقيقي وسيع و درخاست  چه علت اين مهم رخ داده
هايي از زواياي تاريك  كوشد تا در حد امكان قسمت  اما نگارنده مي؛ اين مقال بيرون استةحوصل

  .  گرانقدر خود روشن و آشكار سازدةو نهان آن را براي خوانند
  و اما بعد؛ در سرآغاز سخن

  اين چيست؟اين چيست؟ : كودكان
  .  استذ سميه رو سپيارات زبيب است،صعو نبيذ است؛ آب است : مفرغ ابن
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هاي قديمي ترانه و از  نمونه قزويني يكي از ة مرحوم عالمة فوق، كه بنا به نوشتةتران  
: ي شنيدني دارد، گـويندي، ماجراشود بازماندگان شعر فارسي پس از اسالم در ايران محسوب مي

بن معاويه به حكومت وقتي كه عباد بن زياد، برادر عبيداهللا بن زياد معروف در زمان خالفت يزيد 
و صحبتي با او بود، اما شاعر به ذم ا نام يزيد بن مفرغ نيز به هم هد، شاعري بشگزيده برسيستان 

محبوس، اثاث البيت و كنيز و غالم را عباد تحمل آورد ولي ناچار شاعر ، ت و كار باال گرفتنشس
كرد و در آفاق  ل زياد ميمفرغ از زندان گريخت و همچنان هجو آ اما ابن. ارت و بفروختغاو 

:  يزيد در جواب گويد.زياد باالخره او را به چنگ آورد و به يزيد نامه نوشت ابن؛ ساخت نشر مي
 او را مكش، چه او را اقوام و عشاير بسيارند و همه در رهر عقوبتي خواهي او را بنما، ولي زنها

 چون جواب نامه به .د شدننخواهند، و اگر او را بكشي ايشان جز به كشتن تو راضي ا من لشكر
گياهي تلخ و (م يرفبا ش) شراب شيرين(مفرغ را نبيذ شيرين   بن زياد رسيد فرمان داد تا ابن...عبيدا

 سگي و خوكي در ،اي كه طبيعتش روان شده بود، همراه گربه بخورانند و او درحالي) آور اسهال
 گردانيدند و كودكان در قفاي او به فارسي هاي بصره يك بند بستند، و او را با اين حال در كوچه

  گفتند اين چيست؟ مي
اي است كه   ماجراي هجويهشود اشاره كرد و آن مي ديگري نيز در همين دوره ةنمونبه البته   

) القسري (...بن عبدادباز هم كودكان ختالن به هنگام شكست امير مهاجم عرب يعني ابومنذر اس
 را مغتنم زمان، مردم ستمديده اند ساختهالن و شكست او به خت و هجوم  هجري١٠٨در سال 

  :خواندند مي) تصنيف(را  و براي او اين ترانه ندشمرد
  از ختالن آمذيه

  برو تباه آمذيه
   باز آمذيهرآوا

  راز آمذيهفبيدل 
بن  جعفر محمد  نوشته ابيتاريخ الرسل و الملوكالزم به ذكر است كه اين ابيات در كتاب   

هاي نادر در شعر فارسي بعد  عنوان گونه  كه باز هم بهه است آمد٣٨٩ ةر ذيل صفحجرير طبري د
  ١.است   آن دوران ثبت شدهةاز اسالم و قرون اولي
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 ةا به اعتباري ديگر در زمريبينيد هر دو مورد به اعتباري منسوب به كودكان  كه مي چنان  
را نكوهشي سخت رف مقابل  ط،، در هر دو موردشوند  زمان خويش محسوب ميةادبيات عام

 اجتماعي است و اين در حالي است كه - و در هر دو موضوع و محتواي شعر سياسيكنند مي
توان اين هر دو را در رديف اشعار عاميانه و ترانه  مي.  را ناديده انگاشتآناخالقي ر توان با نمي

ويني چون هفت لحن، كه اوج اين فعاليت در دوران ساسانيان خصوصاً با عنا) دانستانك رت(
 گرچه حتي از ،ه است در دواوين و كتب آمد...لحون خسرواني، سي لحن باربد، فهلويات و 

براي جلوگيري باري . توان عرضه و ارائه كرد موجود است كه ميهايي  دوران ساسانيان نيز نمونه
نمايش ايراني  در ةپرد نيز به موضوع موردنظر يعني پيشاجمالي  كالم نگاهي از طوالني نشدن

  .افكنيم مي
خواني در نمايش ايراني، با توجه به بعضي شواهد و قرائن تاريخي، در حقيقت  پرده پيش  

  درفرد  منحصربهنوععنوان يك  توانست به  اين پديده مي. ديرطلوع و زودغروبه استهنري بود
به حيات  تعزيه حتي... گرداني و  نمايش ايراني نظير انواعي چون تخت حوضي، نقالي، شمايل

اما از آنجا كه اين هنر . پر كندتئاتر ملي را نداشتن اي از خالء ناشي از   و گوشههدخود ادامه د
چون گلي حساس در تاريكي شكفت و با طلوع بيداري خورشيد و حوادث گوناگون پرپر شد 

  دارد تا حد بضاعت علمي خود ويي خاصها در اين بحث كه محدوديتكوشد  مينگارنده 
  .داشته باشدكنكاشي هر چند مختصر  نمايش ايراني ةمدارك موجود از اين پديد

 تريشب شود ميخواني و نمايش ايراني به آن اشاره  پرده  پيشدربارة آنچه در اين مقال نبدينسا  
  .است بهتر ة مطلوب براي اين امر و حصول نتيجيجهت دستيابي به هدف به

  وجه تسميه) الف

 و آيا مشابه است شده پرده اطالق   هنر نمايش ايراني پيشةو چرا به اين پديد ااينكه از كي، كج
ر اين بخش د... ت ي از نوع خارجي آن اسربردا  گرته آنخارجي و وارداتي داشته يا دارد و آيا نام

  .گيرد مورد مداقه قرار مي
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  خواني ايراني پرده  پيشةپيشين) ب

خواني معاصر ايران  پرده اي شبيه پيش ث تاريخي، شاكلهرسد كه بعضي اتفاقات و حواد نظر مي به
هاي علمي و اسناد تاريخي،  كوشد با توجه به يافته اند، لذا نگارنده در اين بخش مي داشته
  .رساندنظر مخاطب گرامي ب بهن و ي را تبيي اين فعاليت نمايشةالمقدور پيشين حتي
  خواني پرده هاي پيش زمينه) ج

 جامعه مؤثرند، در اين بخش درهاي هنري و افول آنها   گونهشي در پيداعلل و عوامل متعددي
  .خواني مورد دقت و ارزيابي قرار گيرد پرده  هنر پيشظهورهاي  شود زمينه سعي مي

  خواني پرده اوج هنر پيش) د

 و طبعاً هر كس اند ي مختلفي ابراز نمودهها  ديدگاه،گيري و اوج اين هنر  شكلةاهل فن دربار
 لذا در اين بخش سعي دهد؛ مي ارزيابي خويش قرار و ميزاِنكند  مي مطرح ي نظر خود داليلةردربا
 در صورت امكان به شود تا نسبت به هم سنجيده وشود اظهار نظرها و داليل مختلف مطرح  مي

  .بيابيمد دست يارزيابي و نتايج جد
  خواني پرده سرشناسان پيش) ه

هاي فراواني   اما ناگفتهاست  مانده و كمتر از آن گفته شدهاين پديده گرچه تا حدودي مجهول 
كه در اين زمينه لطمات و مصائب زيادي متحمل شدند براي اداي حق   خصوصاً كساني،دارد

 كه اغلب به اين بخش از ،به جوانان) ندا نياز از معرفي اي بسا كه بي( معرفي مجدد آنها ومطلب 
   ).هستند، مفيد فايده خواهد بودا شنتاريخ اجتماعي كشورشان كمتر آ

  پرده هاي فراگير و مضامين پيش زمينه

الزم به توضيح . شوند فراگير اين هنر نمايش ايراني معرفي هاي هشود زمين در اين بخش سعي مي
هاي مختلفي قرار گيرند، كه نگارنده  بندي و شكل توانند در دسته ها مي است كه اين زمينه

  .است  و اساس كار خود در اين مقال قرار دادهكرده هاد بندي ذيل را پيشن دسته
  ؛ )گرا اخالق(هاي اخالقي  پرده  پيش-١
  ؛)حكمي(هاي آموزشي  پرده  پيش-٢
   ؛)خانوادگي(هاي اجتماعي  پرده  پيش-٣



 

  

111   خواني و نمايش ايراني پرده پيش

  ؛هاي اقتصادي پرده  پيش-٤
  ؛هاي سياسي پرده  پيش-٥
  .)هجوي(هاي طنز  پرده  پيش-٦
  ي و داليل آنخوان پرده انحطاط پيش) ز

 مسائل و مشكالت ة و زميناست  خواني ارتباطي تنگاتنگ با مردم داشته پرده از آنجايي كه هنر پيش
 و هتافت  اين را برنميحكومت و جو حاكم بر است شده  ميآبشخور اصلي اين هنر تلقي ، اجتماعي

ل براي تخريب سريع و  عوامة، لذا هماست شده  ميانديشي هنرمندان نيز بدان افزوده  گاه عافيت
است كه در جاي خود با اشاره به   دهشفرد نمايش ايراني آماده   منحصربهةانحطاط اين پديد

  .شود ها و مصاديق مختلف به آن پرداخته مي نمونه
 مطالب گنجانده شده در سخن ةم چرا كه خالصرو اين مقال را به پايان بكنم سخن را كوتاه   

احتياج  و پختگي كامل جهوتررسي به بجهت  ي است كه به خامةار مادراقم اين است كه اين نوشت
 نوشتار حالهر به .گنجد انجام اين مهم در اين مقال نميطلبد چرا كه  مير ديگدارد و مجالي 

  :به مصداق است  ضر در حد بضاعت مؤلف گردآوري شدهاح
  قدر تشنگي بايد چشيد ههم ب    آب دريا را اگر نتوان كشيد

  موالنا                  
  

  پرده پيش

 نمايشنامه يداند كه پرده يكي از اجزا شك مي هر كس مختصري آشنـايي با نمايش داشته باشد بي
نظير صحنه و پاساژ قابل تفكيك است ي تر  كوچكيد كه خود به اجزاشو و نمايش محسوب مي
اما تركيب . پذيرد ها نمايش شكل مي اي از مجموع همين پرده هاي چند پرده و در آثار و نمايشنامه

) اصليرخدادگاه ( اصلي ةمعني اتفاقي است كه قبل از حادث آيد به كه از نام آن برمي پرده، چنان پيش
اما نبايد از . هاي يك نمايش از هم است، قرار خواهد گرفت عالئم تفكيك پردهاز كه تغيير آن 

اطالق نيز  ،دبند آن نقش ميخصوص فيلم بر  ه كه نمايش ب،اي ديوارهنظر دور داشت كه پرده به 
 البته ؛بندد معناي محلي است كه بر اثر تابش نور تصوير بر آن نقش مي  در سينما پرده به.گردد مي
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د شو اي اطالق مي وسيله   هنر نمايش عروسكي پرده بهةخصوص در زمين هدر ادبيات قديم ايراني ب
هاي  كه در سالن چنان. عهده دارد اگر بهز ديد تماشا را ها عروسككه امكان ديدن يا پنهان نمودن 

 ،اي ضخيم خواهند صحنه را بپوشانند از پارچه كه مي تئاتر زنده نيز اين امر رايج است و هنگامي
شود و با باز و بسته شدن آن منظر نمايش از نظر تماشاگر پيدا   استفاده مي،گويند كه به آن پرده مي

پرده قائل شد و آن معناي  توان براي پيش گر نيز ميلفظي دي  يك معني تحت. شود و پنهان مي
كه شود  كار برده مي بهنسن ا سن و آوةمعناي جلوپرده، معادل واژ فيزيكي و مكاني آن است كه به

   .خطابي است به عمق و پيش روي تماشگران
آن  از و شود ميهاي مشترك هنر ايراني نيز استفاده  پيش در ساير زمينه) لفظ (ةاين واژاز   

 كه در ،واقعه تركيب پيشيا كه در اين زمينه با واژه اشاره كرد توان به هنر نمايش تعزيه  جمله مي
 اصلي قرار ةواقع)  واقعه اصلي-مجلس(بر لحاظ زماني مقدم  اي است كه به گونه حقيقت تعزيه

 به ،گرفت ايراني در اوج شكوفايي خود قرار ة كه تعزي،خصوص از زمان قاجار هگيرد و ب مي
در .  ايراني افزوده گرديدة تعزيبهگونه كه گوشه نيز  ، همانشد ايراني افزوده ةمجالس اصلي تعزي

درآمد، معروف است و   داريم كه به پيش)شپي (هنر موسيقي ايراني اصطالحي با تركيب پيشوند
ي ورود به اي از موسيقي ايراني است كه قبل از دستگاه اصلي و برا  قطعهآنكار بردن   از بههدف

است  موسيقي ايراني ة يا هفتگاندوازده ةهاي شناخته شد  در دستگاهوقرار دارد  اصلي ةاجراي قطع
پرده در هنر نمايش ايراني چندين معناي كلي  پيشمنظور از توان گفت  اكنون مي. شود مي اجراكه 
  :دارد

 اول و احياناً ةز پردغاآنمايش اصلي يا در هاي   قطعات نمايشي كه در بين و خالل پرده.١  
، هنرمندان اجرا است  انجاميده درازا ميعلت دكور سنگين به  هايي كه به هنگام تعويض صحنه

اي براي آمادگي هرچه بيشتر   زمينهةمثاب آن قبل از نمايش بهاجراي  كه در صورت كردند مي
براي تأمين شد   مياجراهاي نمايش   در بين حوادث مهم پردهاگر و است  شده تماشاگر انجام مي

 نمايش و مضمون و ة آزاد يا ريلكس شدن تماشاگر و آمادگي او براي ديدن دنبالةنوعي روحي
اين شيوه حتي در نمايش كالسيك يونان و روم نيز قابل . است  شده ميكار گرفته  هبحث اصلي ب

ست، كه ا  هاي يوناني سابقه داشته خصوص در آثار اپيزوديك و تريلوژي پيگيري است به
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ترين آنها تريلوژي اديپ  معروف .اند داده هاي مفرحي را در بين آثار تراژيك خود قرار مي نمايش
شهريار، اديبوس در كلونوس و آنتيگونه است كه از شاهكارهاي سوفوكل و ادبيات نمايشي است 

  .است شده   اجرا ميها و براساس قرائن و شواهد دو نمايش مفرح در بين اين تراژدي
ي صامت بود و تصاوير ها  اغلب دنيا همراه با فيلمهمچون چون آغاز سينما در ايران .٢  
هنرمندان خش فيلم، پاند، براي ايجاد فضاي مناسب به هنگام  نداشته سينما صدا ةبسته بر پرد نقش

 كه گاه همراه با صداي اند اجراي موسيقي زنده در تلطيف احساس تماشاگر بسيار مؤثر بودهبا 
  .است  ننده بودهخوا

عبدالقادر هايي اشاره شود ازجمله  در سابقة تاريخي اين فعاليت جالب است به نمونه. ٣  
 به الفاظي نظير صوت و ميانخانه و )تعقيب، مشايعت، دنباله(، مقاصد الحاناي در كتاب  هغمرا

فن آن را معادل نام پيشرو كه اهل  هاي آن به كند و ازجمله نقش و يكي از خانه شيعيه اشاره مي
  ٢.استدانند كه گاه با آواز ضربي و آواز همراه  درآمد در موسيقي امروز مي پيش

 كاركردي كه عالوه برهنرمندان ايراني اين قطعات   بر اثر كثرت تـكرار و ذوق سرشار.٤  
عي نو كم به  كمگذاشت تأثيري كه بر مخاطبان خود علت به براي آنها در نظر گرفته شده بود ادبتا

خواني باب شد و اجراي آن در مجالس مختلف و  پرده نام پيش كه هنري به طوري به. استقالل رسيد
 مايه و  گرديد كه طبعاً اين آثار بايد خود براي حفظ استقالل خويش از درونممكنحتي راديو 

 اي هنيان سابقخواني در بين ايرا پرده رسد اين هنر پيش نظر مي به. شدند  الزم برخوردار ميةماي برون
 البته نبايد از نظر دور ؛توان در تاريخ پيگيري كرد هايي از آن را مي  و نمونهه است داشتطوالني

هاست كه بر اثر كثرت  پرده از اين پيشدسته داشت كه نظر نويسنده در اين قسمت بيشتر آن 
 اند كردهن استقبال رنگ و آهنگ آمردم از  و ه است افتادها مصرف، آهنگ و اشعار آن بر سر زبان

 معروف ةدر قص.  هنر عاميانه نيز قابل پيگيري استةپسند در زمر  مردمييها تصنيفصورت  بهو 
 عهد ساساني ةهاي بازماند محمد روشن از قصهدكتر مدلل استاد ات  كه بنا به استناد،ويس و رامين

 او ةگيرد و از رابط م ميرسيم كه شاه بر ويس خش در ميان قصه به جايي مي،  اشكاني استةو دور
بخشايد و  كند، ولي چون معشوق خويش ويس را دوست دارد بر او مي دلتنگي ميابراز با رامين 

ويس و رامين به ، و) دايه (  با شهرو ، ارديبهشت ماه،آرايد در خرداد روز  بزمي مي،به شكرانه
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حال ويس و رامين در آن خواند كه  نواگر سرودي مي) نواز موسيقي(نشيند و گوسان  رامش مي
  : است بدين مضمون  پوشيده

  ارديبهشت و روز خرداد 
  رخ بغدادكجهان خرمي چون 

  بيابان از خوشي همچون گلستان 
  گلستان از صنم همچون تبستان

  درخت رودباري سيم ريزان 
  نسيم نوبهاري مشك بيزان

  درو نرگس چو ساقي جام بر دست 
  بنفشه سر فرو افكنده چون مست 

  چون تاج كسري ها  گوهر شاخهز 
  ) ليلي( چون روي ليال ها غز پيكر با

  ون زمرد چز سبزه روي هامان 
  د جزالله كوه سنگين چون زبر

   نشسته شاه شاهان ربه باغ اند
  به نزدش ويس بانو ماه ماهان 

  دست راست بر آزاده ويرو به
  آراي شهرو دست چپ جهان به

  نشسته گرد و رامينش برابر 
   )گوسان نواگر( رام به پيش

  ي خوشگواران ها ي زد راهمه
  همي كردند شادي نامداران 

  ي آسوده در مجلس همي گشت مه
  خ مي خواه همچون مي همي رشت ر



 

  

115   خواني و نمايش ايراني پرده پيش

  ينينو آ) گوسان(سرودي گفت 
  )درو پوشيده حال ويس و رامين(

  كو بينديشي بداني ياگر ن
  ٣كه معني چيست زير اين نهاني

 الحاني كه همراه با و دستانات به موسيقي كبيرف نامي در كتاب طور فارابي فيلسو همين  
 اشاره ، كه به دستانات اصفهاني نيز معروف هستند،الفاظ و كالم هستند مانند دستانات خراساني

  :ند ازا  او عبارتنظر كند كه به الحان و موسيقي را به سه نوع تقسيم مي كند و مي
شود و  ز شنيدن آنها لذت و فرح و آسايش حاصل مي الحاني هستند كه ا، الحان ملذه-١  

  .بيش از اين تأثيري در نقش ندارند
آورند و   پديد ميهايي لذت و فرح در نقش، تخيالت و تصويرعالوه بر الحان مخيله، -٢  

  .گردند كنند كه در نقش منقوش مي مي) بازنمايي(اموري را محاكات 
توانند  كه مياست آور  آور يا رنج  احوال نفساني لذت الحان انفعاليه، ملهم از انفعاالت و-٣  

  ٤.موجب حدوث يا زوال حال گردند
خوبي اهميت و ارزش موسيقي و طبعاً اشعاري كه با اين زمينه  در اين استدالِل فارابي به  

خوبي از  خوان نيز به پرده همان هنري كه هنرمند پيش. كيد استأهمسازي و هماهنگي دارد مورد ت
 را بر مخاطب خود تأثيره است و سعي دارد تا با استفاده از موسيقي و شعر، بيشترين آن آگا
لحون ( خبر از ،ليفأ التةعفي خبر صنا ةسحاق كندي در رسالايعقوب بن طور  همين. بگذارد

) راه خسرواني(دهد كه از آنها گاه به عناوين طروق الملوكيه  هفت لحن موسيقي ايراني مي) سبعه
  ٥.ي در حضور مردم استنگويا است كه مؤيد حضور خنياگران و قصه  دهنيز ياد ش

پرويز كه اسمش واسپور  غالم خسرو اشاره كرد به شود ميبه متون بازماندة پهلوي ميانه نيز   
 ايرج كه - خسرو پرويز و ويسپوهر قباديةاست و در متني پهلوي كه معروف است به همپرس

او به در بند ششم و كند   ابتدا غالم خود را معرفي مي-است ده ناز متن پهلوي برگرداآن را ملكي 
 تا بند ،پدرم به كودكي درگذشت و مادري كه من پسرش بودم، او را پسر ديگري نبود: گويد مي
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كند به هنر موسيقي و رقصيدن خود و نواختن سازي چون چنگ و ادامه  سيزدهم كه اشاره مي
  ٦. هستم كردن استاد مردمياژ گفتن و پاي بازسرود و چكامه و نيز پتودر دهد  مي

اند، ازجمله  ي نمايشي تعبير و تفسير كردهگفتگونوعي  استادان فن معموالً پتواژ گفتن را به  
 با مردگان نيز به گفتگوحتي به . بنياد نمايش در ايرانمرحوم جنتي عطايي در كتاب خويش، 

ي نمايشي است كه در عهد گفتگوي نوعي يتواژگوكه پ از آنجايي. گويند گويي ميژهنگام دفن پتوا
نوعي نمايش غنايي در حضور مردم است و چيزي شبيه به  به) غالم( او ةساساني رايج بوده اشار

، ذيل بحر مشاكل خود المعجمكنوني و شايد از همين روست كه صاحب  خواني پرده پيش
وي مشعوف يافتم و ل ادبيات پهيرا به انشا) مراد عراق عجم است( اهل عراق ة كاف:نويسد مي

و سماع ) رود(، زخمه )پهلوي(و بيت ) اورامان(كند كه لحن  طور اثر نمي هيچ چيز در آنها آن
 وست  اسماع خسروي همان سرود خسروانياز  كه منظورش همان لحن باربد و ٧)خسروي(

خواني و چگونگي  پرده  تكويني پيشراما سي. امروزي دارد) عود( رود نيز اشاره به ساز بربط ةزخم
رشد و اعتالي آن بحثي نيست كه بتوان در اين مجال به آن پرداخت و الجرم بايد به اوج اين هنر 

  .ست ا پهلوية قاجاريه تا دورةكه از دوراشاره نمود و عصر شكوفايي آن 
هايي قابل  شعرا اختصاص به نمونهو از اشعار دواوين در ادبيات ايران بخش قابل توجهي   

 ترانه، تصنيف و و در قالِب اند توجه دارد كه اغلب در فرهنگ عاميانه جاي خود را كامالً باز نموده
اسي، ياند كه بخشي از اين اشعار با مضامين س  مانايي خود و آفرينندگان آنها را به همراه داشته...

قابل توجه ) وامحت(و مضمون ) قالب نمايشي( شكل و ريختار بيروني دو حوزةاخالقي بيشتر در 
 ؛است داشته ) اي واقعه(ع ودر شرف وقعي  موضوواست كه اغلب نگاه خاصي به حادثه 

 ها خصوص بعد از سال هد، بش جديدي ةخواني در اين دوره از عمر خود وارد عرص پرده پيش
قريحه و خوش صدا آن    هنرمندان خوش، و بعد از تعطيلي و ممنوعيت تعزيه كه اغلبش١٣٠٠
 ة اواخر دور، از روند حوادث و اتفاقات اجتماعي.كردند خواني را همراهي مي ي شبيهها گروه

 سمت و سويي خاص به خود ،١٣٢٠خصوص پس از شهريور  ه و بلقاجاريه تا زمان پهلوي او
 ،بعد از شهريور بيست. مي سياسي در ايران هستوشاهد اتفاقات مختلف اجتماعي ما گرفت و 

هاي  تر شدند، مطبوعات و رسانه ي سياسي فعالها  و گروهها  دستهبراي مدتي احزاب جديد،
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 رو به فزوني نهاد ...ها و  اها، تماشاخانهم ديگري گرديدند و مقدار سينةارتباط جمعي وارد چرخ
تقريباً به مدت يك دهه به فعاليت چشمگيري ) خواني پرده پيش(و در همين اوان بود كه هنر 

هاي هنرمندان ايراني نظير  ديده گرفت كه هنرهاي فردي و توانايي نبايد ناالبته ؛دست يافت
 استفاده از فردي توأم با موسيقي وهاي  كه هنر،...گيري و   ميدان، نقالي،خواني خواني، روضه نوحه

ده بودند اما حاال نوبت ن دوران شكوفايي و بالندگي خود را تا اين دوران گذرا،ش بودهصداي خو
خواني  خواني و پرده كه شمايل د كه به جمع هنرهاي ياد شده بپيوندد، درحاليخواني بو پرده پيش

بندي و تفكيك اين   ناچار بايد به دسته، براي تسهيل در اين امر.قبالً هنرمندان خود را شناخته بود
 ممكنشكل ذيل  بندي به ها و مضامين مورد بحث آنها پرداخت كه در يك دسته پرده پيش

  . نمايد مي
  ؛هاي مدحي، ستايشي پرده  و پيشها صنيفت -١
  ؛هاي عشقي پرده  و پيشها تصنيف -٢
  ؛)عبرتي(هاي پندآميز  پرده  و پيشها تصنيف -٣
  ؛)سياسي(هاي ميهني  پرده  و پيشها تصنيف -٤
  ؛)اجتماعي(هاي انتقادي  پرده پيشو  ها تصنيف -٥
  ؛ذمي) گونه هزل(هاي  پرده  و پيشها تصنيف -٦
  ؛)حكمي(هاي عرفاني  پرده  و پيشها تصنيف -٧
  .گونه هاي بحر طويل پرده  و پيشها تصنيف -٨
  

  خواني پرده اوج هنر پيش

اند و طبعاً هركس دربارة  ي مختلفي ابراز نمودهها گيري و اوج اين هنر ديدگاه اهل فن دربارة شكل
كه همگي در جاي دهد  كند و ميزاِن ارزيابي خويش قرار مي نظر خود داليل خاصي را مطرح مي

  .خود محترم است
خواني و چگونگي رشد و اعتالي اين هنر  پرده گونه كه قبالً ذكر شد سير تكويني پيش همان  

ايراني بحثي نيست كه بتوان در اين مقال به آن پرداخت وليكن بايد به اوج اين هنر و عصر 
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بدينسان دهة . اشاره كرد پهلوي است، ة قاجار تا دورةلف از دورؤشكوفايي آن، كه به زعم م
پرده در تئاترهاي پايتخت و  نام پيش بيست دوران تئاتر و همچنين قطعات فكاهي بود كه به

قدري طرفدار داشت كه مشتريان قبل از خريد  ها به پرده گاه اين پيش. شد  خوانده ميها شهرستان
  .كردند بليط نمايش از وجود يا نبود آن اطمينان حاصل مي

بسياري نيز براي اينكه . ها شده بود  خود باعث رقابتي عجيب بين تماشاخانههمين عامل  
هاي شهرت باال  پرده از پله كردند با خواندن پيش گوي و ميدان را از يكديگر بربايند تالش مي

پرده تا مرز يك اعتصاب همگاني  شود كه اجراي يك پيش گاه در اوج اين هنر ديده مي. روند
ه  پيش مي   اي در ذيل توجه كنيد كه به نقل از خاطرات پرويز خطيبي آورده شده نمونهرفت؛ ـب

؛ كارگران شركت نفت ايران و انگليس به اشارة حزب توده ١٣٢٥آبادان؛ خرداد ماه «: است
مور شد كه براي ادارة اعتصاب، أاعتصاب بزرگي در آبادان به راه انداختند و از تهران خيرخواه م

 نمايش در صفحات جنوب به اتفاق گروهي از هنرپيشگان آن روزها زير پوشش اجراي چند
هاي من بود خوانده و حسابي گل كرده  را كه از ساخته) حاجي ربابه(پرده  نصرت كريمي پيش

ها با كارگران   كمدي دربارة رفتار انگليسي-اي سياسي پرده بود، خيرخواه پيشنهاد كرد كه پيش
اگر صاحب (پرده را  گ آماده شد و فردا شب كريمي اين پيشدرنتيجه، شعر و آهن. ساخته شود

ديدند كسي از دل آنها حرف  كه برگردانش آماده بود خواند، كارگرها كه مي) خوام نباشي تويي مي
زند، با ابراز احساسات شديد سالن شركت نفت را روي سرشان گذاشتند و روز بعد در مقابل  مي

در .  هزاران تن در ميتينگي عظيم دست به اعتصاب زدنددر اصلي شركت نفت ايران و انگليس
اين دستمزد روزانه كه شركت به شما : اين ميتينگ حسين خيرخواه خطاب به كارگران گفت

اعتصاب باال گرفت، همان شب يك بار ديگر . كند خوراك يك سگ انگليسي است پرداخت مي
پرده صاحب را خواند، دو  ي پيشنمايش روسپي در سالن باشگاه شركت نفت تجديد شد و كريم

  ٨.هفته بعد اعتصاب پيروز شده بود و كارگران موفق به دريافت اضافه دستمزد شده بودند
خواني ايراني بود،  پرده ي براي هنِر پيشنقطة اوجگونه كه ذكر شد دهة بيست  همان  

پردة  وده شود، پيشخواني باعث شده بود تا بر مشتريان تئاتر افز پرده اي كه وجود پيش گونه به
آورد كه تماشاخانة  دست  چنان شهرتي به» مصدر سرهنگ« انتقادي پرويز خطيبي با نام -كمدي
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افتد كه  گاه اتفاق مي. دهد هاي خود قرار مي پرده را جزو الينفك برنامه پارس اجراي پيش
غالم «و » وري شهپي«نام  طور مثال دو تصنيف به اي بيش از شش ماه روي صحنه باشد، به پرده پيش

اهللا انتظامي و دومي را مرتضي  هر دو از آثار خطيبي بود كه اولي را عزت» يحيي قصاب آذربايجان
پرده بيش از شش ماه روي صحنة تئاتر فرهنگ بود و  كردند و اين دو پيش احمدي اجرا مي

  ٩.استقبال شديد مردم از آن سبب شد تا حزب توده با آن برخورد كند
  

  خواني پرده هنر پيشسرشناسان 

هاي فراوان دارد  است اما هنوز مجهوالت و ناگفتني گرچه تا حدودي به اين پديده پرداخته شده 
سراها اشاره نمود، به افرادي همچون شوريده اعمي   و ترانهها تصنيفتوان به شاعران  ازجمله مي

، محمدعلي امير جاهد از اكبر شيدا شاه قاجار، ميرزا علي در زمان مظفرالدين ) الملك فصيح(
ي نظير نرگس مست، هزاردستان به ها تصنيفگذاران انجمن موسيقي ملي ايران، سازنده  پايه

فرزند مويد خلوت از رجال عهد قاجار و (، رهي معيري ...امان از اين دل، اي نوع بشر و  چمن، 
الدوله ازجمله  پسرعمه ميرزا عباس فروغي و از بازماندگان و اعقاب معيرالممالك نظام

زاده، كريم فكور، اسماعيل  با صداي استاد بديع» شد خزان«توان به  هايش مي ترين ترانه معروف
  . اشاره نمود... تورج نگهبان، پرويز خطيبي، ابوالقاسم حالت، محمدعلي سخي و  نواب صفا، 

  
  پرده خوانندگان پيش

توان  ر كرد اما از بزرگان اين عرصه ميي بسياري را بايد ذكها پرده نام در عرصة خوانندگي پيش
ي چون ها تصنيفشكل امروزي و خواندن  از پيشگامان اين هنر به(كساني نظير مجيد محسني 

وفا،  ها، يار بي بازي خانم هاي مختلفي چون اسكي پرده ، جمشيد شيباني با خواندن پيش)چادر
، ) العينةشعرهايي از طاهره قر(رو،  روبه، تا به تو افتدم نظر، چهره به چهره، )شعر از كريم فكور(

، )شعري از كريم فكور(سيمين بري و دل بر كن از دنيا، حميد قنبري با خواندن سه تار و ستاره 
همچنين عماد ...  چون نفت، آزادي، رضوان، نجات وطن و ييها تصنيف ةاهللا انتظامي خوانند عزت

دل من يك روز به دريا زد و  ه من شمالي هستم، هايي ماننده آر پرده رام خوانندة معروف با پيش
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رفت، دل بال شد مبتال شد، كيجا، باز سحر اومد؛ مرتضي احمدي، عباس حكمت شعار ، نصرت 
  ...). خوام نباشه، اثر خطيبي و  هاي حاجي ربابه، اگر صاحب تويي مي پرده با پيش(كريمي 

  
  ها پرده سازان پيش آهنگ

توان به  كردند مي خوانان آهنگسازي مي پرده شعار شاعران براي پيشآوراني كه بر روي ا از نام
زاده، عماد رام، مجيد وفادار، اسماعيل  اكبر شيدا، امير جاهد، جواد بديع بزرگاني چون علي

هاي موسيقي  ها از رديف پرده  و پيشها تصنيفقابل ذكر است كه اين . اشاره كرد... مهرتاش، و 
گاه  ولي هيچ. اند هاي شناخته شده نيز بهره گرفته ها و رنگ  گاه از ملودي واست  ايراني سود برده
شناسند، با  مي) شهري (ها تصنيف بادوران قاجاريه كه در ارتباط هاي  ترانهعنوان  نبايد آنها را به

ند، مثالً در  هست اي موارد قابل انطباق  و موسيقي محلي ايراني اشتباه گرفت، گرچه در پارهها آهنگ
اي يا اعتراض به امري كه در هنر   هنر نقل حادثهعالوه بر اما .)رنگ( مضمون يا ملودي ةزمين

 آن رااي طوالني دارد و خصوصاً در نمايش تخته حوضي كه سياه  پيشين ايران زمين گفتيم سابقه
  عمالً و رسماً جايگاه مستقلي در١٣٢٠ از سال  است داده انجام ميالبداهه گاه  صورت في به

سرود  آن را مييفات ضربي كه شاعري نهاي ايراني براي خود يافت، اين قطعات و تص تماشاخانه
نامگذاري آن در و از علل ، شد  همراه با موسيقي و كمتر با همراهي اركستر اجرا ميي هنرمندو

 تماشاخانه بود، ة اجراي اين قطعات در جلوي پردكهباشد  از همه آن تر اين دوره شايد پررنگ
. كه صحنه براي اجرا در پشت پرده و دور از نظر تماشاگر در حال آماده شدن بود درحالي
 و در شهرهاي ديگري است  ها مؤيد اين است كه اين فعاليت تنها خاص پايتخت نبوده گزارش

  .يي براي خود داردها نظير رشت، اصفهان، شيراز و بوشهر نيز مثال
 باره  ايراني است در اينةپرد  پيشةيان شناخته شدمرتضي احمدي كه از خوانندگان و مجر  

 كه با اين آغاز گرديد» المصب بافور«هاي فكاهي   براي اولين بار ترانه١٣٢٠ي ها از سال: گويد مي
  :شد بند شروع مي

  آن كس كه مرا 
  ترياكي كرد از روز اول 
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  بشنوند پاي منقل 
  ...شاءا ان

  شود باباقوري 
  المصب وافور

 اجتماعي روز اوضاعخاطر  هي كه بها تصنيف قاجاريه است، ها تصنيفها و   ترانهةهمان دنبال
شاه پس از پناه بردن به سفارت روسيه تزاري برايش  شدند نظير زماني كه محمدعلي ساخته مي

  :شد ساخته بودند و با اين بند شروع مي
  شاه قرت كو  محمدعلي

  توپ شرپنلت كو
  لت كو گخوش) لياخوف(
  قصابت كو ) شاپشال(

  رفتي سفارت روس 
  اي پادشاه ديوس 

  رفتي با قوم و خويشت 
   عالم به ريشت ...

  بد كردي و بد كردي 
  مشروطه رو رد كردي 

از تئاتر آن را  و اند خواني را امري وارداتي دانسته پرده كه هنر پيش به كسانيمرتضي احمدي   
ي گذشته ها هاي فكاهي و متداول سال نهترا« :نويسد كند و مي اعتراض ميدانند  غرب مأخوذ مي

اي ما وارد  هاي فكاهي و ريشه اگر ترانه، است) پرده هنر ايراني پيش(ترين مستند ادعاي ما  مكفي
انصافي نيست كه آن را وارداتي بناميم؟  است، آيا بي   به بعد شده١٣٢١ تئاتر آن هم از سال ةصحن

پرده ايراني  يي نيز مانند ميزانسن و آوانسن معادل پيشها شود كه واژه جا نيز معترف مي و در همان
  ١٠.است شده بوده و همين باعث بعضي ترديدها 
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هاي  پرده توان براي هركدام شاهد آورد ازجمله پيش هاي چندگانه ياد شده مي اما از گونه  
  : ت خوب و انساني است ماننداعشقي كه مملو از احساس

  ان بسيار بيني هجوانان در ج
  تأمل برگزيني  دا بيمبا

  خون  رفيقي بايدت همفكر و هم
  ولي افسوس ياري اينچنين كو 

  گر در رهش دهي جان 
  شوي پشيمان  نمي

انگيز كلنل وزيري ضبط شده و شعر آن از دكتر حسين گل گالب  اين قطعه با صداي روح  
 براي  معروف عارف قزويني كهة يا ترانبه آن اشاره رفتكه  خوبي بود ةاست و نمون

  : شد افتخارالسلطنه سروده بود و با اين مطلع شروع مي
  فاقي و منظور مني آافتخار همه 

  شمع جمع همه عشاق و به هر انجمني 
  . كه در جاي خود ماجرايي شنيدني دارد، كه جاي آن اينجا نيست

راي قديم ايراني  اشعار شععالوه برگونه آثار   كه سرآمد اين:)پندآميز(هاي  پرده  و پيشها تصنيف -1
يكي ة يني خودش دربارزويافت، عارف قهايي  نمونهشعراي جديد نيز سرودهاي توان در بين  مي

قبل از سفر مهاجرت و .  معني وطن فهميده شد،شكر خدا بعد از مشروطه: نويسد از آنها مي
 در ...د  داده شقراف نمايش بودند كه در تئاتر بارهاي دنياگردي مشغول تشكيل اركست بدبختي

 كه آن ،گذاري حاضر نموده و از ملك الشعراء همان اوان وزن و آهنگ تصنيفي را براي جشن تاج
  : شد خواستند برگردان شروع ميكه با اين  اكمال اين تصنيف را ،وقت صميميتي با ايشان داشتند

  گوي به ساقي كه مي بيارد
  متصل و پي ز پي بيارد
  از خشم جمشيد بريزد 

  س كي بيارددر سر كاوو
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  : الشعراء نيز برگردان زير را ساخت كه ملك
  پادشاها ملك جم خراب است
  پاي بدانديش در ركاب است

  اي كن خيز و به اين كار چاره
  ١١ بيچارگان ثواب استةچار
تر سياسي بود براي تحريك يشكه رنگ كارشان ب  كساني:)سياسي(هاي ميهني   و ترانهها تصنيف -2

 به مثالً ،ساختند هايي براي اين موضوع مي پرده  و پيشها تصنيفها و  مي ترانهو تهييج افكار عمو
  :يديدقت فرماقزويني اي از يك تصنيف عارف  قطعه

   خون، رهگذر خون ةشهر خون، قري
  خون   خون، بحر و برةكوه خون، در

  دشت و هامون زخون سر به سر خون 
  ١٢قنات است  خون، تاةرود خون، چشم

توان   نيز مي...الشعراء بهار، سردار معزز و  اريگراني نظير امير جاهد، ملكز يطور ا همين  
 ةهاي مختلفي ياد كرد، كه بخش مهمي از اين سرودها براي مراسمي نيز كارايي داشته و قطع نمونه

  : ترين آنها است خالقي از معروف.. .ا معروف آقاي دكتر حسين گل گالب با تنظيم روح
   پر گهر اي ايران اي مرز

   هنر ةاي خاكت سرچشم
   بدان ةدور از تو انديش

  پاينده ماني و جاودان 
خالقي با .. .ا  معروفي كه پس از فتح مجدد آذربايجان، رهي معيري سرود و روحةيا قطع  

 شهناز ادامه ةخصوص در آن قسمت كه با گوش هب) آهنگ آذربايجان(آهنگ به آن جان بخشيد 
  : نالد كه ييابد و استاد بنان م مي

  مطرب به شهناز شوري عيان كن
  بر خاك تبريز



 

  

  شناسي ايران فرهنگ عامه و مردم124

  اشكي فرو ريز 
   گردون فغان كنةاز فتن

   سيل خون روان كنهديدز و
   زدها برگو كه عشقت آذر به جان

  دگان وي خاك آذربادگانا آزةاي قبل
  فرخنده باد ايام تو

  كز نام تو كز نام تو 
  دآشفته خاطر دشمن دون ش

  ١٣ن شدمي در گلوي مدعي خو
پرطرفدار هاي   ضربي يكي از نمونهها تصنيفها و  پرده  اين دسته از پيش:قادي، اجتماعي انت-3

 اجتماعي روز، طرح اوضاع اغلب اين آثار، نگاهي به ة زمين.بندي است خلق شده در اين دسته
كه هنرمند است مسائل اجتماعي، وضعيت عمومي زندگي اقشار مختلف مردم و حوادثي 

 به تفكر و تعقل وا دارد، چه اين  وي آنها مخاطب را بر سر عقل آوردينما درشتبا  د تاكوش مي
 انتفاعي شغل خود بيشتر توجه دارد ةمخاطب يك صاحب منصب باشد، خواه پزشكي كه به جنب

 ...ي مدرن و وارداتي نظير اتومبيل، هواپيما و ها تا تسكين درد بيماران، خواه تكنولوژي و سيستم
 همه و همه زير ... در ترويج آن معموالً يد طوالني دارند و ها خانمكه  خواه انواع مدل لباس باشد،

  :ضربية ويز خوبي باشد، مثالً اين قطعاتواند دست خوان مي) پرده پيش(نگاه تيزبين هنرمند 
  ديشب من فلك زده 
  صبح من كپك زده 
  دچار مشكلي شدم 

  سرعت اتومبيل  به
  م خونه گلي شد تو توپ

  سوار ماشين كثيف مشدي ممدلي شدم 
  ماشين مشدي ممدلي شدم مسافر 
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  ماشين مشدي ممدلي نه بوق داره نه صندلي 
  ي جنگلي ها هاي مخملي با چوب با پرده

  هاش قوز داره  صندلي
  هنر داره  شوفر بي

  شوفر اون دوا خوره 
  دودي و اهل منقله 

  لشه و بد دهنه   تن
  هاي خندقه  از بچه
  ه توصف شدم باالخر
  ي به اين و اون تنه زدم يبا پررو

  توي اتول سوار شدم 
  چون انار شدم  لمبو آب

  لهيده چون هلو شدم 
  سياه چون لولو شدم 
  برشته چون لبو شدم 
  دايي بودم عمو شدم 

  شاگرد شوفر؟: شوفر
  آهاي بله : شاگرد
  معطلي  اميريه بي: شوفر

  وردار بزن تو هندلي 
  مسافت زياديه 

  كه آجان نيومده تا 
  ١٤بزن بريم كه دير شده
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 همه و ...فروشي، كمبود خانه و گراني ارزاق عمومي و  وضع لباس خانم، كثيفي بازار، گران  
، در صحبت كوتاهي است  جاي مانده ههاي مختلفي است كه از اين دوران ب  نمونهوهمه دستمايه 
شد كه  گفتند گاهي ديده مي اره داشتم، مي معروف مرحوم عطااهللا زاهد و اصغر بيچةكه با هنرپيش

كه حتي با  طوري هد، بنپرده را ببين شدند تا فقط پيش خريدند و وارد سالن مي مردم بليط تئاتري مي
  . است   اين موضوع مؤيد اهميت اين هنر در اين دوره بوده.كردند نديدن نمايش سالن را ترك مي

گونه كه از نامشان پيداست، در بين   همان، و آثارها نيفتصگونه  اين ): ذمي-ينكوهش(گونه   هزل-4
كاكت و استهجان است و اغلب داراي سرايندگان و گيرند كه مضامين اغلب آنها  اي قرار مي دسته

گونه  ، اما اين بدان معنا نيست كه در بين افكار عمومي و مردم هيچهستندشنوندگان بعضاً خاص 
گيرد كه   برعكس گاه چنان مورد قبول و پسند عامه قرار ميبلكهنباشد نداشته جايگاه و اعتباري 

) كنت(يكي از اين ماجراها، ماجراي دزديدن دختر . مانند  سال ماندگار و پابرجا باقي مييها سال
دخترش از او هاي تهران براي زهرچشم گرفتن  شاه است كه لوتي رئيس پليس زمان ناصرالدين

عرضگي كنت براي تأمين امنيت  بي(دتي كه به مقصود رسيدند دزدند و پس از م را مي) ليال(
  :  استمانده او را آزاد كردند، ولي اين شعر در اذهان مردم باقي) اش تهران و خانواده

  ليال رو بردن چاله سيالبي 
  براش آوردن نون و سيرابي 

  ليال رو بردن دروازده دوالب 
  براش خريدن ارسي و جوراب 

   ن گلشليال رو بردن حموم
  ١٥غيرت چشم تو روشن كنت بي

خيلي طوالني است، و در همين دوران چون قرار شد بدمستان را بگيرند و دهان كساني كه منكر 
  :  افتادها كنند اين شعر بر سر زبان ند بوا نوشيدن مشروب

  خواران سياه شد روز شما  اي مي
  حكم است پليس بو كند پوز شما 

   كنيد از من شنويد و مي دگر حقنه
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   شما ...تا بو بكنند، بعد از اين گو 
ن كه باشند معموالً اها، برحسب اينكه مخاطب پرده گونه پيش  كه اين: عرفاني، حكمي و بحر طويل-5

مضمون يا محتواي آن چه باشد در كه  بحر طويل كه بر حسب اينةكنند خصوصاً نمون تغيير مي
كه از صناعات شعري و معموالً تكلف    و از آنجاييتواند جا بگيرد  ياد شده ميةيمات چندگانقست

 فرهنگ ةند ولي گاه در حوضدارجويد، اغلب بار معاني و مضامين قابل توجهي  خاصي بهره مي
 خود از ةخواهم ذكر كنم شنيد اي را كه مي است، نمونه  هايي ديده و شنيده شده ر طويلحعامه ب

ي پيشتر است كه مدتي است به سراي باقي اه ن سالخورده سالراآقاي محمد خليفه از معم
ي را پ احمدشاه و پهلوي اول سرباز بودم، تو دوران حكومتگفت در اواخر ند، مشاراليه ميا هشتافت

شد با مراسم خاصي  بايد شليك ميو اعالن افطار كه براي مردم بوشهر به هنگام غروب شرعي 
 كه محل پر كردن توپ بود، پارچه و باروت و ، آنةله در دهانلوجاي گ كردند و به  شليك ميةآماد

كه در كوبيدند و براي اينكه سربازان خسته نشوند اين مراسم   را وارد و هر كدام را با سمبه مي...
 شليك همراه شد و تا زمان دار اجرا مي بود در حضور مردم روزهپرده  پيشصورت يك  حقيقت به

   .يافت ادامه ميبا اين بحر طويل 
  است دنبه از قصاب

  از سرباز است سنبه 
  از فراشا است جارو 

  از عالفاست پارو 
   است ريزه ااز عطار

  از مسگر است كوره 
  از ارباباست تازي 

  هاست بازي  از بچه
  است زوزه اهباز رو

  است كوزه  از فخار
  نبه و جارو و پارو و زيره و كوزه و تازي و بازي و زوزه و كوزه سدنبه و 
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  پنبه يبم ذي رمرد غ
  از راه رسيدم ذي پنبه 

هايي   ترانهةن حوزا كه يكي از محقق، ژوكفسكيم١٨٨٥در سال را جالب اينكه اين ترانه   
 كم شيراز، بوشهر و ةالبته فاصل ١٦؛است  اي ثبت كرده مجموعه در اصفهان شنيده و در ،ايراني است

ي كمدي و ازجمله ها  و حتي نمايشها تصنيف ةي كه از فارس به حوضيها خصوص ترانه هب
اي است كه جاي تحقيق و پژوهش آن  ها ديده شده نكته هاي بوشهري روحوضي در عروسي

شناسي در اين حوزه مشتركات زيادي را  خصوص اگر بپذيريم فرهنگ و مردم ه ب،هنوز باز است
  . دهد نشان مي

  
  خواني و داليل آن پرده انحطاط پيش

است زمينة مسائل و مشكالت  ارتباطي تنگاتنگ با مردم داشته خواني  پرده از آنجايي كه هنر پيش
است و  تافته  گرديده و جو حاكم بر اجتماع اين را برنمي اجتماعي آبشخور اصلي اين هنر تلقي مي

شد، لذا همة اين عوامل براي تخريب  انديشي هنرمندان و مماشات نيز بدان افزوده مي گاه عافيت
. فرد نمايش ايراني دست به دست هم دادند و آماده شدند منحصربهسريع و انحطاط اين پديده 

كنم اما قبل از آن ذكر اين نكته خالي  ها و مصاديق مختلفي از آن جلب مي توجه شما را به نمونه
هاي دورة بيداري اين ويژگي كم  ها دو بند دارند كه در تصنيف از لطف نيست كه معموالً تصنيف

والً يك بند تصنيف تغزلي بود و بند ديگر آن به مسائل سياسي و بيش وجود داشت كه معم
 و آنجا كه در خفا ه استشد پرداخت، لذا در مجالس عمومي معموالً بند تغزلي خوانده مي مي

اند؛ اما آنچه بيش از پيش  خوانده است بند دوم را نيز مي مطرح كردن عقايد سياسي ممكن بوده 
گونه كه قبالً نيز عنوان شد، وجود تصنيف و  شد، همان واني ميخ پرده موجب انحطاط و زوال پيش

ش، كه ١٣٢٥هاي انتقادي و اجتماعي بود مثالً ماجراي شركت نفت آبادان در خرداد ماه  پرده پيش
به آن اشاره كردم، و اينك مصاديقي ديگر؛ محمدعلي امير جاهد در قزوين گرفتار قزاقان روسي 

دا شد و اتفاقاً به جمعي از سربازان روس، كه مشغول غارت شهر به عزم فرار از ايشان ج. شد
 نظر قرار گرفت و پس از   تحتها سختي مجروح شد و در بيمارستان روس بودند برخورد، و به
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پرست  چند روز كه مختصر بهبودي حاصل كرد تصنيف جانسوزي ساخت و به ياران ميهن
  :  فرياد زدباره يكخويش تعليم داد و 
  قطعه قطعه همچو وطن من    دشمنان سر و تن من،ز جفاي 

  شده ايران ما            ـد تـن واحـد،ـببين چـه جـاه
تصنيف در قزوين شور و غوغا برانگيخت درنتيجه كنسول روس امير جاهد را جلب كرد و   

 است و تا چند لحظة ديگر در   دار در مقابل كنسولگري برپا شدهةاكنون چوب هم«: به وي گفت
در اين موقع، . ي آن مشغول رقص خواهي شد و به شكرانة مرگ تو همه دست خواهند زدباال

 مختصري، هر دو ةفرمانده كل قواي دولت تزاري روس به اتاق كنسول وارد شد و پس از مذاكر
ناگهان هياهوي عظيمي برخاست و سربازان روسي از سر در . مضطربانه از اتاق خارج شدند

خانه پرداختند  و نشان عقاب تزاري را به پايين افكندند و به غارت كنسولكنسولگري باال رفتند 
كسي هم با امير جاهد كاري نداشت در اين موقع دوستان وي به سراغ او آمدند و يكي از 

اين فرج بعد از شدت بر اثر انقالب . خواندند پرستانه مي  انقالبي او را با هيجان ميهنها تصنيف
١٧.ودم روسيه شوروي ب١٩١٧

 

هاي جهاني و درگيري ملل  هاي داخلي، اوضاع سياسي، جنگ بدينسان بود كه با آشفتگي  
گوناگون ازجمله ايران، شرايط اقتصادي و تا حدودي نگاه نو هنرمندان به پيرامون خود و فشار 

همه همه باعث شدند تا اين گل روئيده در شفق قبل از فلق غروب ... هاي نظامي، امنيتي و  اهرم
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