
 

 
 

 

 

 

 

 

 های ایرانی آنهای هنر نمایش در هند باستان و نگاهی به نمونهخاستگاه
 

  پور علیرضا اسماعیل
 های باستانی دانشگاه تهرانفرهنگ و زبان یدکتر التحصیل فارغ

 (15تا ص  1از ص ) 

 02/10/91: ؛ تاریخ پذیرش مقاله91/ 11/9: تاریخ دریافت مقاله
 

 چکیده
منظم شکل گرفته ادبیات نمایشی سنسکریت در بستر سنتی . ای کهن دارد ینههنر نمایش در هند پیش

 یسرودهای از  عبارتنداصلی این هنر در شبه قاره های  خاستگاه. های متمادی تداوم یافته است و تا سده

و هنرهای مرتبطی چون رقص و موسیقی نیز  ، خوانی ، مناسک ودایی و سنت حماسهگفتگووار در وداها

بر ادبیات نمایشی  نیز یونانیهای  نمـایـش ممکن است. اند ایش و گسترش آن مؤثر بـودهدر پید

 نمایش در فرهنگ باستانی هند آشکارهای  بررسی مختصر خاستگاهدر . باشد سنسکریت اثری گذاشته

بوده و  اسالمی باقی ۀیی دارند که غالباً تا دورها در ایـران نیز نمونهها  شود که اغلب این خاستگاه می

 هنیرومند، هنر نمایش نتوانستهای  اما برغم این خاستگاه. هندی خود نیز فراگیرترندهای  بعضاً از معادل

های هنر  پس از بحث دربارۀ خاستگاه ،در این مقاله. گیردبدر قالب آثاری منظم و ماندگار در ایران پای 

توان آن را ناشی از شاید ب تحلیل نهایی م که درای به بررسی این خأل تاریخی پرداخته نمایش در هند،

 .عدم نضج سنت کتابت در بخش اعظم تاریخ ادبیات باستانی ایران دانست

 

و  ایرانی های نمایشنامه ودایی،سرودهای ، رقص، سنت کتابت،  حماسه، نمایش :کلیدیهای  هژوا

 .هندی
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 مقدمه

 ها، حماسه(هاو آیین متن)سنت ودایی  عبارتند ازهندی  نمایش هایخاستگاهمهمترین 

-ر بررسی نمونهد. از تئاتر یونانیهای هندی و اثرپذیری ، دستورنامهابعد ودماو ادبیات 

های آیینی، نقالی، رقص در نظر داشت کهخواهد آمد، همواره باید  هایی که در این مقاله

و  یهای دینی، گفتگونویسهای غریب در مناسبتها و چهرکها، پوششبرخوانی حماسه

هایی از این دست شاید خاستگاهی برای آنچه بعدها نمایش نامیده گفتگوخوانی و نمونه

 های یادشدهک از خاستگاهدر اینجا هر ی .با آن نیستند البته برابرشد به شمار روند، اما 

زنی و گمانه های ایرانیبه نمونه در نظر داشتن آنانسپس با را مختصراً بررسی کرده و 

 . پردازیمهنر نمایش در فرهنگ کهن ایرانی می لت خألع در باب

 

    گفتگوها و مناسک       : وداها.  

 (1)،شاسترهناتیه بنا بر. داندن خدایان میهندی هنر نمایش را برخاسته از جها ۀندیشا
هند، یعنی برتر ۀ بیافریند که تنها به سه طبق« یچیز»خدایان از برهما خواستند که 

نیز از آن  فرودست طبقۀ افراد بیمنحصر نباشد و نگجویان و کشاورزان، برهمنان و ج

از هر ودایی فضیلتی و برهما طرح آفرینش ودای پنجمی را ریخت . سهمی داشته باشند

 یَجورودا، هنر تقلید را از وداسامه، آواز را از وداریگهنر تالوت متون را از : را در آن نهاد

افسانه این هنر نوین را ودای پنجم و همسنگ و . وداروهاتهَو شور و احساسات را از 

شود تر میاین نکته وقتی برجسته. (Keith, 1954: 12-13) داندمکمل وداهای چهارگانه می

 وداریگدر  .مـت را به یاد آوریـرودسـکه ممنوعیت وداهای چهارگانه برای مردمان ف

توان و میدارد  بر را در( 1سخنیهم)دوسویه گفتگوهایی وضوح  سرودهایی هست که به

ز برخی ا (.Awasthi, 1984: 23) هنر نمایش دانست ۀرا یکی از مهمترین عوامل توسع هاآن

کم پانزده سرود وجود دارد که این دست ،همه این با .نداسرودهای گفتگووار ودایی مبهم

 و گفتگوی یَمه و شامل بحث سرود معروفی که ی در آنها انکارناپذیر است، از جملهویژگ

  اوروَشی  پریو  0میان پورورَوَس گفتگویی ،(12:12)است یَمی، دوقلوهای نخستین، 

، که دستیاران هابا مروت ، خدای بزرگ ودایی،ایندره و نیز سرودی که در آن (12:95)

-رها کردهتنها  ها، آببزرگ ، غول رهکند که چرا وی را در نبرد با ورتبگومگو می اویند،

                                                           
1. saṃvad 

2. Purūravas 

3. Urvaśī 
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در  هامروتو سرود ایندره  ،مولرماکس به گمان  .(Keith, 1954: 13-15) (165،172 :1)د انـ

یکی نقش ایندره و  و هشدها و توسط دو گروه بازی میمناسک قربانی برای مروت

باقی سرودهای گفتگووار نیز کمابیش  .است  گرفته میها را بر عهده دیگری نقش مروت

در  –یتی دینیالبته با ماه –ن است که هنر نمایش فرض بر ای. وضعی چنین دارند

ند تا به ا هگرفتهایی را به عهده میشده بوده و برهمنان پیاپی نقشدوران ودایی شناخته

این فون شرودر در همین راستا بر . بر زمین بپردازند آغاز خلقتتقلید از رویدادهای 

شامل  ،وداریگدر  11 :12د از جمله سرو –است که سرودهای گفتگووار ودایی عقیده 

میراث  و های ودایی استنمایش کهن ۀاندـبازم –سرمست از سومه ۀخودستایی ایندر

این سنت نمایشی ماهیتی دینمردانه داشته و با پایان . است بدوی عصر هندواروپایی

در سرودهای ودایی به  تأملاما  .(Keith, 1954: 15-16) است عصر ودایی از میان رفته

گویی از زبان ایندره در آشکارا یک تک 119: 12 سرود. بردیجی خالف آراء فوق راه مینتا

این سرود کامالً روشن است و نباید آن را بخشی از یک آییـن . نوشی استستایش سومه

 :7) هاسرود قورباغه. کندنی نقش ایندره را ایفا میـمـت که در آن برهـنوشی دانسسومه

-اند که مردانی با نقاب قورباغه آن را میوی افسون باران دانستهرا هم متنی حا ( 12

اگر بپذیریم که این سرود افسون باران است، نیاز به توضیح  نکهآ حال ،اندخوانده

ودا با آواز همراه بوده هیچ شاهدی دال بر اینکه خواندنِ ریگ نیز. بیشتری نخواهد بود

-ه آواز میـودا را بامهـرودهای سـس م کهـبه عکس، اطمینان داری. در دست نیست

-Ibid: 18) (śaṃs)اند کردهودا را تالوت میدر حالی که سرودهای ریگ ،(gai√)خواندند 

20) . 

های هنر توان ریشهمی نیز که بگذریم، در مناسک ودایی از گفتگوهای ودایی 

پیش از آغـاز  فـروش رادر برخی از روایات آمده که فرد سومه. نمایش را مشاهده کرد

 گرفتندکردند و با سنگ و کلوخ هدف میمراسـم آیینـی از دادوستـد خود محروم می

. 1هاگمان تقلیدی است از درآوردن سومه از چنگ پاسداران غیورش، گندهروهبی که

ای است میان یک ستیزه 0های بنیادین مناسک خورشیدی مهاورَتهی از بخشیک

، یعنی فردی 1و یک شودره ،(که سپید است) ۀ سوم جامعه، یعنی فردی از طبق یشیهاو

با نیروی ( یک کشاورز نجیب)؛ بدین معنی که نیروی نور (که سیاه است) طبقه بی
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با یک مناسک نمایشی نخستین  ،واقع در. جنگدبر سر خورشید می( شودرهیک )ظلمت 

نوآموز و یک  یک برهمن: تر هم هستبخش دیگر این آیین حتی غریب. رو هستیمروبه

گـمـان بی. شوندروسپی طی کامجویی خشنی از یکدیگر چون زوج نامزدی نمایانده می

و  هدانستی برای افـزودن باروری میتـر این کژرفتـاری جنـسی را آیینـ در ادوار کـهن

های بعدی آن را ناپسند دانسته در دوره روحانیون ۀند، اما ذائقا هشمردآن را مجاز می

یک نمایش را . وجه نمایشی این اعمال اغراق کرد هرگز نباید در باب ،همهاین با. است

به هدف اجرا ایفا کنند،  آفرینان نقش خود رانقش توان نمایش دانست کهتنها وقتی می

-Keith, 1954: 23) آن است بلکه پیامد دینی ،س اجرانه نفاعمالی از این دست هدف ما ا

  هر نمایش در آن دوران هنوز بر کسی شناخته شده نبودشکی نیست که خود هن (0).(25

 ۀه نام پیشک ،را 1«نَته» ۀ، اما واژهای مردمان آمدههایی از پیشهفهرست یجورودادر  .است

 . توان یافتنمی هااین فهرستدر  ،پیشگان در آثار متأخر استهنر

های آیینی نیز رقصو  وداسامهاز دیگر عناصری که به هنر نمایش راه یافته آوازهای 

رقصند و این خود افسونی است برای دوشیزگان گرد آتش می ،در مناسک مهاورته. است

م به برآمدن گرچه ترکیب این عناصر آیینی سرانجا. هاآوردن باران و سعادت برای رمه

، گواهی در دست نیست که این ترکیب در عصر ودایی است  هدنمایش راستین منجر ش

 ۀواسط هبه عکس، شواهد حاکی از این است که نوع ادبی نمایشنامه ب .رخ داده باشد

های  د از یاد برد که رکن اساسی نمایشنبای. خلق شده است داوبعد از های خوانیحماسه

لمه طی اجرای ـورت دکـددی است که به صـعار متعـسنسکریت نه نثر و آواز، بلکه اش

در . ید در سنت حماسی ریشه داردتردشود و این شعرخوانی بیمتن خوانده می

. یابیمهیچ نشانی از هنر نمایش نمیبزرگترین حماسۀ هندی،  ،مهابهارتههای کهن  بخش

مؤید وجود هنر  ،معنا کنیم« بازیگر»را که در این حماسه ذکر شده  «نَته»اگر اصطالح 

هم ( پانتومیم)سخن های بیتواند به معنی بازیگر نمایشمی «نَته»اما  .نمایش خواهد بود

ای است جستجو کرد که ادامه 0شهنوَهَریبرای یافتن ردی از هنر نمایش باید در . باشد

بنا بر نمایشی شود دالّ بر وجود بازیگرانی که و در آن شواهدی یافت می مهابهارتهبر 

دوم یا سوم  ۀاز سد شهنوهریتاریخ تقریبی تألیف  ،همه این با. اندپرداخته راماینه

                                                           
1. naṭa 

2. Harivaṃśa 
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سنسکریت  ۀزمانی که از وجود یک نمایشنام تر نیست، یعنی بسیار پس از کهن الرییم

 .(Ibid: 23-29) گمانیمبی

 

    ها       حماسه. 2

 مهابهارتهبزرگ  ۀدو حماس ویژه خواندن هب) خوانیتغییر دادن صدا و تکیه حین حماسه

سبکی که  ؛بوده و هستندبدان پایبند  پیوستهکه قواالن  هسنت دیرپایی بود( راماینهو 

در  .(Awasthi, 1984: 24) تواند به اشکال نخستین نمایش تبدیل شودبه صورت بالقوه می

کند را به معبدی تقدیم می مهابهارتهکاملی از  ۀبرهمنی نسخ یالدی،هفتم م ۀآغاز سد

در  1از سانچی نیز ایبرجستهنقش. برگزار شود خوانیتا از روی آن جلسات منظم حماسه

را  انخوانحماسه گردد و گروهی از اینبرمی ادوار پیش از میالددست است که گویا به 

های که همراه با موسیقی و رقص مشغول اجرایند و احساسات شخصیت دهدمینشان 

صورت  ،اگر کالم را هم بدین مایه بیفزاییم. دهندـش میایـداستان را با حرکات خود نم

هشتم  ۀبزرگ سد نویسنمایشنامه ،0بهوَبهوتی .واهد آمدابتدایی نمایش به دست خ

به دِین هنر نمایش به حماسه معترف   ،رامه ۀواپسین کارنام در اثر خود به نام ،یالدیم

ارش نیز در آث ،5نویس هندی پیش از کالیداسه، بزرگترین نمایشنامه1است و بهاسه

-شاعران نمایشنامه. (Keith, 1954: 29-31) داندبزرگ می ۀآشـکارا خود را مرهون حماس

، کالیـداسـه .وداهااند تا از ها به وام گرفتهپرداز مضامین خود را اساساً بیشتر از حماسه

-ویکرمنامـدار خـود،  ۀمضمـون نمایشنـام ،نویس مشهور سدۀ چهارم میالدی مایشنامهن

، شکونتالچنان که مضمون  ،یافته است ویشنوپورانهو  شهنوهری را در 6،اوروشی
 ،در واقع. به وام گرفته است پورانههدمَپَو  مهابهارتهرا نیز از  مهمترین نمایشنامۀ خود،

دانست که به ی باید به جای جستجوی نمایش در وداها، سنت حماسی را دارای بذر

 . (Shekhar, 1960: 8) ه استدرویش درخت نمایش سنسکریت انجامی
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 ؟یونانی تأثیر. 3

آراء ویندیش در بادی امر . است ،وبر و ویندیش دو محقق آلمانی، الً از آننظریه اص این 

ای از نثر و شعر، کارگیری آمیزه خوانی، بهعناصر حماسه: رسدر میخور درنگ به نظدر

ۀ های مختلف، توسعای و قهرمانی، تقسیم عمل نمایشی به صحنهوجوه اسطوره

 ،این بر افزون. اصر نمایش یونانی هستندهمه متناظر با عن ایهای نوعی و کلیشه نقش

در دورانی است که آن را اوج  های شواهد تاریخی حاکی از وجود نخستین نمایش هندی

در  های یونانیاز اجرای نمایش. (Ibid: 54) دانندتأثیر یونانی بر فرهنگ هندی می

از دانیم که اسکندر گروهی اما می ی هند شاهدی در دست نیست،ها امیرنشین

هنرمندان را با خود همراه کرده بود و در فواصل فتوحاتش به تماشای هنرنمایی ایشان 

توان تصور کرد که چنین اجراهایی می ،دـواهـبرغم عدم ش ،بنا بر این روایات. نشستمی

پی در . (Keith, 1954: 59-60) رفته استدر دربار امیران یونانی در هند به روی صحنه می

هایی از هند و نیز بر اغلب ایاالت جهان یونانی ی هخامنشی بر بخشچیرگی شاهنشاه

و  ریهاوهای بعدی نیز میان پادشاهی مدر سده. میان این دو قلمرو روابطی پدید آمد

وکی، با ـسلوکوس نیکاتور، شاه سل. سلوکیان روابط فرهنگی و بازرگانی برقرار بود

ن صلحی بست و دخترش را نیز به ازدواج ، پیماریهاوگوپته، بنیادگذار دودمان مرهچند

های هندی و بندی نمایشتقسیم. (Pusalker, 1970: 153; Dutt, 1995: 49) درآوردوی 

ها و فواصل میان آنها خود شاهد دیگری از شباهت بین این دو سنت رومی به پرده

د و دانرا محتمل می کِیت تأثیر نمایش یونانی بر نمایش هندی. شرقی و غربی است

 وارداتی داردۀ د که هند نبوغ عجیبی در تغییر دادن و همانندسازی هر پدیدافزای می

(Keith, 1954: 61-68) . 

در این باره ذیالً خواهد که ای از آراء شیکهر خالصهاز که چنان –این تفاصیل ۀ با هم 

از نوع  متأثرتوان نمایش هندی را شاید ن – (Shekhar,1960: 55-58)شود  معلوم می آمد

ای است یافتهکند ذاتی هر نمایش تکاملش ذکر میـدیـوهی که وینـوج. دانست یونانی

تأکید بر شباهت تعریف هنر . شوندیافت می آنها نیز در آثار کهن حماسی هند و تمام

که نمایش یونانی بر تقلید از عمل مبتنی این دو فرهنگ نیز روا نیست، چرا نمایش در

ش از ـحتی پی( نمایش) «ناتیه»وم ـمفه و ،یتـلید از موقعـبر تقاست و نمایش هندی 

یک از نویسندگان هیچ. (Keith, 1954: 62-63) استبوده  تعریف شده شاسترهناتیهتألیف 

اسکندر در هند اقامتی کوتاه . اندهای یونانی در هند اشاره نکردهیونانی به اجرای نمایش
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یانش بود، که البته آنان نیز خسته از نبردهای پیاپی و دشوار داشت و تنها نیازمند لشکر

جایی برای آسایش و تماشای نمایش به جا  زگشت به خانه بودند و اینمـشـتـاق با

ی اساسی دارد که هاینمایش سنسکریت با نمایش یونانی تفاوت ،وانگهی. گذاشتنمی

نویسان  نامهـنمایش: سازدغیرممکن میظاهراً  را از فرهنگ یونانی تأثیرپذیری

 :ندـنههیچ وقعی نمی( وـل بنیادین ارسطـاص)زبان به وحدت زمان و مکان سنسکریت

رود و فواصل گذر  انی از زمین به آسمان و ملکوت میآس های هندی بهشـنمای ۀصحن

 ۀهندی اساساً به وجه شاعران نویسندگان. شوندی پدیدار میاهیچ وقفهسالیان بی

های خالف نمونه به ،ندیه هاینمایش. تا وجه نمایشی آن دندار بیشتر نظر نمایشنامه

در برابر تماشاگرانی خاصی  شد و در مقاطعاشته میندرت به نمایش عموم گذ به ،یونانی

یکی از عناصر مهم آثار نمایشی یونانی موسیقی و . آمدنظر به اجـرا درمیصاحب

خوانی اشعار تکاز  شاردی سرهای هنهمسرایی گروهی است، حال آنکه نمایش

های در تراژدی ،که از عناصر اساسی نمایش هندی است ،از سوی دیگر رقص. ندا غنایی

 ۀوع اصلی همـموض: مهمتر از همه تفاوت در موضوع است. یونانی هیچ جایگاهی ندارد

های سنسکریت دستیابی به نیکبختی جاودان از طریق سه عنصر نیکوکاری، نمایش

ها تقریباً هیچ و از همین روست که در میان این نمایشنامه است ( )سودمندی و عشق

  .اثری از تراژدی نیست
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است، اما هیچ شاهدی وجود ندارد رقص هنر  ی از آشنایی کامل آریاییان باوداها حاک 

نر توان ستایشی از هنمی. بنماید ای از حیات اجتماعی آنانجستهکه رقص را جزء بر

نظری دینمردان در باب این هنر حاکی از کوته و اینرقص در سرودهای ودایی یافت 

که شـود، چراآشـکـارتـر می ،هاعـصـر سوتـرهادوار بعد، یعنی در ایـن نـکـته در . اسـت

انواع . (Shekhar, 1960: 47-49) پنداشتندها میطـی آن رقـص را هنری از آن شودره

یشی نیز ندی ماهیتی نمایشی دارند و جزء مهمی از آثار نماهای همختلفی از رقص

دختری که زنبوری به وی حمله کرده دارای قابلیت رقص  ۀمثالً صحن. رقص است

سنسکریت بدل های ای در نمایشد و از همین رو به مضمونی کلیشهوشدانسته می

 زنبور استۀ خود دارای دو صحناثر کالیداسه  شکونتال ۀ مشهورنمایشنام: استشده

(Wells, 1970: 449) .       
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های نمایش هندی توان از خاستگاهآثار ادبی برخاسته از سنن دینی خاص را نیز می 

1گیته گُووِندهۀ ومـمنظ. دانست
که  0،وهیدهویر جـاث( اشنیکر، یعنی بانرود رمهـس: لفظاً) 

 . چنین آثاری است اوج ۀو دخترکان شبان است، نقط (کرشنه)کریشنا شرح عشقبازی 

. دانندی میبازشبدینی چون خیمههای غیربرخی نمایش هندی را دارای خاستگاه

های سنسکریت که کارگردان های ثابت نمایشنام یکی از شخصیت،  دهارهسوتره

 «دارریسمان»لفظاً یعنی  ،شودنمایشنامه بر صحنه ظاهر میۀ پردنمایش است و در پیش

گردانی است که کارگردان چون عروسک :های عروسکی استنمایش و خود گویای تأثیر

 .(Awasthi, 1984: 24) کندهای بازیگران آنان را هدایت میبا حرکت دادن نخ

برخالف نمایش یونانی که رشدی مستقل از دیگر انواع ادبی داشت، نمایش هندی  

تصنیف  ه برای اجراگرچ –نویسنمایشنامهاثر . از همان آغاز سخت متأثر از شعر بود

شعر سنسکریت از لحاظ . را کرد تا تماشاگرانخوانان را جذب میبیشتر کتاب –شدمی

ای و تصنعی بسیاری را در خود های کلیشهغنی است و طبعاً  مایه بسیار صور خیال

تا  های قراردادی استشخصیتنمایش نیز بیشتر مستعد ظهور  ،سانبدین. دارد

-نویسان اندکی هستند که توانستند شخصیتتنها نمایشنامه. دیعب های زنده وشخصیت

آثار بسیاری از . فردیت و طراوت بخشند ه آنهاآورند و بهای خود را از چنین وضعی در

ارج از به لحاظ اجرایی خـاند، اشباع شده گرچه از محاسن ادبی ،نمایشی سنسکریت

مالَویکا و ست اثر نامورش، ـنخ ۀردکالیداسه در پ کهچنان. آیندمـعـیـار به شمار می
اما  .به اجرای عملی آن بستگی دارد( یهنات)گوید، توفیق نمایشنامه ، می1میترهاَگنی

 .   (Shekhar, 1960: 62-64) تنها اندکی به اهمیت این گفته پی بردند بدبختانه
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 شود؟ بانمایش منجر می ۀهر اقلیمی ناگزیر به ظهور پدیداین عوامل در  ۀآیا مجموع

 اصلی هایخاستگاه ۀیابیم که تقریباً همرمیایرانی د نگاهی گذرا به میراث فرهنگی

گیری یادشده برای نمایش سنسکریت در ایران نیز کمابیش وجود داشته، اما به شکل

                                                           
1. Gīta Govinda 

2. Jīvadeva 

3. sutradhāra 

4. Mālavikāgnimitra 
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بررسی علل سترون است برای تالشی بحث پیش رو . سنت مشابهی راه نبرده است

 .ماندن آنان

-17)ادیشت ـدر زامی. ودـشت میـنیز یاف اوستارودهایی با مضمون گفتگووار در ـس

و ایزد آذر بر سر گرفتن فرّه که حاوی  دهاکهده از رجزخوانی اژیـی آمـشرح( 52

نیز شامل گفتگویی است میان زردشت و ( یشتهوم)یسن نهم . گفتگو و کنش است

مناسک . دکنشخص تغییر میشخص به دوماز سومدید روایت  ۀزاوی آن ایانهوم که در پ

تصاویر رقصندگان بر . های دوگانه خالی نیستاز تغییر الحان و قرائت زردشتی هم

کهن این هنر در  ۀموسیان گویای پیشین ۀسیلک و تپ شده دریافت روف سفالینِـظ

دانیم که پارسیان عصر ان میبرخی مورخان عهد باست های گزارش از. ایران است

پا  د به افتخار اسکندر بردر بزمی که شهربان سغ. نشی در هنر رقص آزموده بودندهخام

برای همه ممنوع بود، اما  مهرگانرقصیدن در . به رقص پرداختند وان، سی دختر جکرد

 رقص محبوب پارتیان با نوای سازهای .روز اجازه داشت مست شود و برقصدشاه در این 

ای را با های دوران اشکانی نیز زنان رقصندهای همراه بود و تصاویر و تندیسبادی و کوبه

 ۀجوی ساسانی، به رقص و طرب عالقبهرام گور، شاه کام. دهدهای پارتی نشان میجامه

در میان  (.132: 36/6 1 ،خالقی مطلق) استآمده  شاهنامهدر که شرح آن فراوانی داشت 

 خوردور یکم در بیشاپور نیز تصویر زنان رقصانی به چشم میهای کاخ شاپکاشی
(Shahbazi, 1993: 640-641.)  

م ایرانی سنتی دیرپا بوده خوانی در میان اقواآید که حماسهاز شواهد چنین برمی 

نشیند، که بهرام چوبین در ایران بر تخت شاهی میپس از آن ،شاهنامه به روایت. است

که کردار او را در دست بردن به تاج و تخت چگونه  پرسدگُردیه، میآورش، خواهر رزم از

. نامدنشناسی و غصب پادشاهی میکند و کار او را نمکگردیه او را سرزنش می. بیندمی

گوید سرود ر میسپس به رامشگ. دهد که خوان بیارایندآشوبد و فرمان میبهرام برمی

کارا در ـآش وی .(627: 36/7 1خالقی مطلق، )دیار را خان اسفنداستان هفت ،بخواند« پهلوانی»

( و البته سرمشقی)د توجیهی جویی خوخوانی برای جاهحماسه ۀطـپی آن است که بواس

 برای جنـگ با شاه نو آغاز پادشاهی خسروپرویز، بهرامها پس از این روز و در ماه. بیابد

بهرام به . یاورندخبری ب االت اوز احوتا ا فرستدمی رو کارآگـهانی راخس آراید ولشـکر می

همه دفتر »رود و دهد، با یوز به شکار میکند، به زیردستان بار میشاهان رفتار می ۀوشی

حماسه به  که این بار از ،باز هم همان نمادگرایی پیشین .(9: 3 همو،) «دمنه خواند همی

ه فرودست خود جایگا که به کلیله و دمنهطلب شغال هوشمند و جاه :حکایت آمده است
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. رفته استقریب خواننده به شمار می شورش عن ۀاین کتاب نشان گویا اساساً. قانع نبود

که کودکی بیش  ،در روزگار کودکی شیرویه، پسر خسرو پرویز، روزی موبد دربار وی را

دل موبد از اندوه  .استگشوده  کلیله و دمنهبیند که پیش روی خود کتاب می ،نیست

 .(072: 3، وهم) هراس میفتدخوانی شیرویه به شود و از کلیلهپر می

 هایی نیز بر صحنه رفتهبار نمایش دانیم که در ایران باستان چنداین می بر افزون

 ,Perrin) بودند م سه هزار هنرمند یونانی در خدمت اسکندرکدر هگمتانه دست. است

سیا، در پارسیان در شوش و گِدرورزندان نیز گفته شده است که ف. (424-425 :1967/7

 ,Keith) اندخواندهاشعاری از آثار اوریپیدس و سوفوکلس را به آواز می همسایگی هند،

در دربار ارمنستان  ،اما معروفترین این روایات همان داستان اُرُد، شاه اشکانی. (59 :1954

تسلیم  پس از میسردار رو که آورددر شرح پایان کار کراسوس چنین میپلوتارک . است

ها به نام یکی از پارتبه دست  ،اشکانیپیروزمند  و ورود به اردوی سورن، سردار

ارد در آن . برای شاه اشکانی فرستادند سر کراسوس را. شودکشته می 1پوماکسِرتِرس

، شاه ارمنستان، صلح کرده و در دربارِ متحد جدید به بزم 0واززمان به تازگی با ارته

گساری اشعار یونانی فراوانی خوانده و ضمن باده بودای فراهم خوان گسترده. نشسته بود

شبی که سر کراسوس را به . با زبان و ادبیات یونانی نیک آشنایی داشتشد، چه ارد می

اثر   هاباکانتمحضر ارد آوردند، در دربار شاه ارمنستان همه سرگرم تماشای تراژدی 

به  ،پس از بریدن سر پسر 1،ای رسیده بود که آگاوههداستان به صحن. اوریپیدس بودند

و سر  درست در همین دم فرستاده وارد شد. فرستدبخت نگونسار خود نفرین می

سوس را سر کرا ،اجرا پیش آمد ۀبازیگر نیز در میان. جمع انداختکراسوس را به میان 

امه همسرایان به در اد .وس خواندسر کراس ۀدرباراوریپیدس را  ن اشعارهما و برداشت

این افتخار »: و بازیگر نقش آگاوه پاسخ داد« چه کسی او را کشت؟»: این بند رسیدند

فت و ـآشپوماکسرترس، قاتل کراسوس، که در جمع حضور داشت، بر« .نصیب من شد

این . ست بازیگر گرفتپیش رفت و سر را از د ،دانستخار میـچون خود را دارای این افت

 صله و پاداش فراوانی به بازیگران و به پوماکسرترس بخشید دۀ ارد شد وخن ۀمای صحـنه

(Perrin, 1967/ 7: 424-425.) حاضر در این بزم و خصوصاً شاه به  اشکانیاشراف  گویا

                                                           
1. Pomaxerthers 

2. Artavasdes 

3. The Bacchantes 

4. Agave 
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پوماکسرترس، جنگاوری احتماالً عامی،  ،در مقابل. اندخوبی با متن اوریپیدس آشنا بوده

شود و بازی را ن کراسوس شده، وارد صحنه میبه تصور اینکه کس دیگری مدعی کشت

با فرهنگ،  اشکانیۀ جامع ۀدهد که طبقات عالیتان نشان میاین داس. ریزدبه هم می

 .اندزبان و نمایش یونانی آشنایی داشته

پردازان نخستین مایشبخش نالهام هتوانستیکی دو سرود گفتگووار اوستایی می 

 خوانی و نقالی برخوردار بوده واز سنت حماسه مثل هندیان اقوام ایرانی هم .ایرانی باشد

های آشنـایی با نمایـش ۀدر ادوار پس از اسکندر زمین .اندنیز آشنایی داشته با هنر رقص

مدت یونانیان در بخش کوچکی از در حـالی که حضـور کوتاه)فراهم آمد  یونانی هم

پس از چه رو این (. نجر شودی مابه چنین نتیجه هتوانستنمیاحتماالً قاره شبه

که طی چندین سده در ایران تداوم داشته، به ظهور هنر نمایش  ،غنینسبتاً های  زمینه

، هیچ سنت مکتوب شواهدی دارد هجریهشتم سدۀ از  ه کهراه نبرده است؟ جز تعزی

واقع باید نمایش را در معنی اصیل خود  نمایشی دیگری در ایران ظهور نکرده و در

برخی متن حماسی  .(Ghanoonparvar, 1995: 529) ای نو در ایران به شمار آوردهپدید

این متـن اصـالً به نثر توأم با شـعر و  (1).دانـندرا دارای وجوه نمایشـی می یادگار زریران

نوشـته شده بوده و صـورت کنونی آن را باید متنی پهلوی به  پهلوی اشکانیبه زبان 

 یادگار زریرانهای نمایشی را در اگر وجود برخی مایه. (067:  3 1تفضلی، ) شمار آورد

تواند دلیل بر وجود یک بپذیریم، یا حتی آن را اساساً نمایشنامه فرض کنیم، باز نمی

بیش از هر چیز  این متن. باشد...  سنت نمایشی شامل نویسنده و کارگردان و بازیگر و

ۀ در دور ان چنین پنداشت که جایگاه آنتومی و است« اصالت مضمون»ۀ بیانگر قاعد

داستان زریر مضمونی مقدس . اسالمی نبوده استۀ های دورشباهت به تعزیهساسانی بی

جز نقاشی کربال که  یروایت شهدا همچون ،شده استبیان می« ژانرها»ۀ بوده که به هم

 بای نمایش :را شکل داده است و تعزیه و شعر و رثا به زبان نمایش نیز درآمده

 که تنها برای نقل  قالبی ،همواره یکسانتغییر و آغاز و پایانی هایی همیشه بی شخصیت

شده، نیز روزگاری اجرا می یادگار زریراناگر فرض کنیم که . داستان به وجود آمده است

وجود  ،سان بدین. اسالمی دانستۀ های دورتعزیه نوعیا باید اجرای آن را چیزی از گو

 .واری بیشتر دال بر رواج داستان آن است تا وجود هنر نمایشیشچنین متن نما

های دینی با هنر  سنت. ه راه بر ظهور این هنر بسته باشدشعائر موبدانۀ سلط بسا که 

-انگارانه است که افول یا عدم هر پدیدهاما ساده (5)،دـندارن یدانـاری چنـنمایش سـازگ
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ادر به ـینی قـرز معـز تا مـت نیـشریع. داریمبپن با آنموبدان خصومت  ای را ناشی از

دانیم که نوشیدن مسکرات در شریعت اسالم منع شده و می. تحدید خالقیت بشـر است

توان سلطان ندرت می اما به ،در قوانین اسالمی جایگاهی ندارندنقاشی و موسیقی نیز 

و نگار و طرب محروم  پناهی را یافت که خود را از سکر باده یا دربارش را از نقشاسالم

محمود غزنوی ۀ در دور (152-116: 37 1، بیهقی) هراتۀ خانداستان خیش. ساخته باشد

هنری که شریعت ممنوعش کند در اغلب  ،واقع در .غازی تنها یک نمونه از هزاران است

چون ) نیز اگر هنر نمایش ،اساس این بر (6).شودشود، اما موقوف نمیموارد محدود می

کـم دست المیـاسۀ ت، در دورـداشان رواج میـدر عهد باست...( ری و موسیقی و نگارگ

در تضعیف هنر هنرمندان گمان عصبیت بـی. مـاندخـبـری یا نامـی از آن برجـای می

در جای باید ، اما علت اصلی خأل هنر نمایش در ایران باستان را گویا است تأثیر نبودهبی

 . دیگری جست

ای به مدد کتابت مجال ی است که سنن نمایشی در هر جامعهأاین ر نگارنده بر 

-شد و به دست آیندگان نمیسخولوس یا بهاسه مکتوب نمییاگر آثار آ. یابدتداوم می

مانند به باد بی هایآن نمایشنامهۀ ، با سپـری شدن عصر این نویسندگان همـرسید

کتابت درآوردن آثار دینی نیز چندان در ایران پیش از اسالم سنت به . رفتفراموشی می

را  ها متون مقدس و ادبیمان طی سدهمرد. معمول نبوده است، چه رسد به آثار ادبی

اسی یا ـاد سیـتنها اسن. دـدیدنت آنها نمیـکردند و نیازی به ثبسینه حفظ می به سینه

ۀ در دور ازهت شد وسینه حفظ  به ها سینهقرن اوستا. ارش بودـادی درخور نگـاقتص

-های دینی بهدان برای اجرای آییناز آن پس نیز موبوانگهی،  .ساسانی به کتابت درآمد

اهمیت سنت . نددانستمهمتر میبسیار کردند و از بر خواندن آن را میندرت بدان رجوع 

. آمده آشکار استپنجم دینکرد  کتاب هایی که در ال و جوابسؤشفاهی از یکی از 

پرسد که چرا اورمزد این دین می صرانی از آذرفرنبغ فرخزادان موبدان موبداری نمبُخت

( شفاهی) اوستایی گفت و مقدر کرد که متن آن را به گفتارۀ را به زبان ناآشنای نهفت

آورند، ازبرکردن آن را به کتابت هم درمی اوستاگوید که گرچه می حفظ کنند؟ آذرفرنبغ

 تر دانیمپرمایه سخن شفاهی زنده را از سخنِ نوشته منطقی است کهو  سود بسیار دارد

 .(11- 1:  3 1تفضلی، ؛ 33-36 :36 1، تفضلی -آموزگار)

اگر در ایران باستان نوعی از هنر نمایش هم پیدا شده باشد، احتماالً  ،بر این اساس 

 نباید از یاد برد که سنت کتابت نیز ابتدا. عمرش به ظهور سنت کتابت قد نداده است
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در . دواش آشکارتر بدینیۀ که صبغرا و بعد هم هر اثری  آوردمیرا به قلم در آثار دینی

ۀ ویژه در دور به)های نامبرده در ایران استگاهتوان چنین پنداشت که خمی ،تحلیل نهایی

و  (7)واره راه بردهاحتـماالً به برآمدن نوعـی نمایش( یونانیاشکانی و متأثر از فرهنگ 

عمر چندانی نکرده  ،که بقای آن را تضمین کند همند در کار نبودبتی نظامچون کتا

به دالئلی است،  به پهلوی اشکانیکه از قضا اصالً متنی  یادگار زریرانحال آنکه . است

تا عصر ساسانی دوام آورده و صورت مکتوب آن به دست ما رسیده که ذکرش رفت 

 . است

 

 نتیجه. 7

هندی  مبادی هنر نمایشهایی مشابه توان به وجود خاستگاهبنا بر مباحث یادشده می 

از این  که –در عهد باستان گرچه وجود نوعی نمایش بدوی ایرانی .در ایران پی برد

کامالً قابل تصور است، اما نباید از یاد برد که چون شاهدی  –منتج شده باشد هاخاستگاه

توان از وجود آنها مطمئن وی نمیدالّ بر وجود چنین آثاری در دست نیست، به هیچ ر

و حتی  است وار در ایران باستان وجود داشتهاگر فرض کنیم که آثاری نمایش. بود

کتابت آثار ادبی عدم تثبیت و رواج آنان را نیز محتمل بدانیم، باز باید گفت که  اجرای

نواع تداوم بقا را از همین امجال ( پای نگرفتهم درست ساسانی ۀ دوردر که گویا )

ران نیز چون هند و یونان نویسی در ایاگر سنت نمایشنامه. است گرفتهاحتمالی نیز 

های هایی چون داستانحماسهافزون بر صورت منظوم  ،، چه بسا امروزهداشت ریشه می

روایت نمایشی  ،ای مانند خسرو و شیرینهای عاشقانهگرشاسبی و رستمی و داستان

فقدان آن کتابت صرفاً ابزاری است برای حفظ خالقیت، اما . آنان را نیز در دست داشتیم

 . های بشری منجر شودتواند به افول یا سترونی توان آفرینش در ذهن نسلمی

 

 :ها نوشت پی
1  .Nāṭyaśāstra یا بهتر از آن به « نامهبازی»توان به های نمایش که نام آن را میترین متن حاوی نظریهکهن

 .ه کردترجم« نامهنمایش»

ی أبحث وی در نقد ر. رک؛ مال آیینی یادشده نیز مخالف استشیکهر حتی با وجود عناصر نمایشی در اع.  0

 . Shekhar, 1960:7 :کیت

 . dharma, artha, kāma . در واقع از آنجا که سنت شعری و ادبی سنسکریت(kāvya )تقلید از  ۀبر پای

  trivargasādhanaṃ)« فضیلتنمایش سه»نمایشی  ۀنظری. اردموقعیت بنا شده، جایی برای ظهور تراژدی ند
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nāṭyam )حتی منتقد متأخری چون مَمَته . گرایی داردواقع اکمترین ربط را ب(Mammaṭa )دهم  ۀدر سد

 (.  Shekhar, 1960: 58)کند ادبیات نمی ۀگرایانه در حوزهیچ تالشی برای معرفی عناصر واقع میالدی

-هجایی بریزد، حال آنکه این متن تعـزیهرا در قالب اشعاری شش یادگار زریرانکه کل متن  هبنونیست کوشید .1

تأکید اوتاس بر اینکه . تواند در اصل منظوم باشدوشنود ایشان میای است که تنـها سخـنان بازیگران و گفتنامه

 (.16 - 1، 12، 7: 71 1نوابی، )ثر تمام افعال متن اصالً مضارع بوده نیز دلیل دیگری است بر وجه نمایشی این ا

باب  برای اظهار خصومت برهمنان نسبت به رقصندگان و بازیگران و نیز برای نظر نامساعد عموم مردم در. 5

برای عناد کلیسا با هنر نمایش، فتاوی پدران کلیسا علیه . Keith, 1954: 28, 31 .خلقیات این هنرمندان، رک

 .به بعد129: 36 1شادروان، . رک ،هاایش دینی از دل این ناسازگاریاین هنر و در نهایت برآمدن نم

چون هجو و غیره نیز  انواع دیگر نمایش ،بعدی دینی کلیساهای تکهای میانه در کنار نمایشچنان که در سده .6

 .به بعد112 :36 1 ،شادروان. رک ؛رواجی نسبی داشتند

 شاهنامه هایگیرد که وجود عناصر نمایشی در برخی داستانجه میباره نتی این خالقی پس از بحث ممتعی در .7

گواهی است بر اینکه احتماالً روایاتی از این دست در ایران باستان ( به ویژه رستم و سهراب و سیاوخش در توران)

اند، صورت د شدهوار خداینامهها نیز مثل اغلب انواع ادبی دیگر به اند، اما چون بعدها این داستانشدهاجرا نیز می

 (.160-161: 33 1)اند اشعار نقلی و حماسی به خود گرفته

 

 منابع

 . ، تهران، معینکتاب پنجم دینکرد(. 36 1)آموزگار، ژاله؛ تفضلی، احمد 

 .، سخن، تهرانتاریخ ادبیات ایران پیش از اسالم (. 3 1) تفضلی، احمد

، تهرانالدین خالقی مطلق،  تصحیح جاللشتم، ، دفتر یکم تا ه شاهنامه (.36 1) ابولقاسم، فردوسی

 .المعارف بزرگ اسالمیدائره

 .، تهران، نشر افکارهای دیرینهسخن (.33 1)  خالقی مطلق، جالل

 .و فرهنگی، علمی ، تهرانتاریخ تئاتر به روایت ویل دورانت (.36 1) شادروان، عباس

 .، هرمس، تهراناضفیّ اکبر  علیبه تصحیح ، تاریخ بیهقی(. 37 1) بیهقی

 .اساطیر تهران، ،یادگار زریران(. 71 1) ماهیار ، یحیینوابی
Awasthi, S. 1984. Indian Theatre, in S. Hochman (ed.), McGraw-Hill 

Encyclopedia of World Drama, 3: 23-46, New York, McGraw-hill 

Companies. 

Dutt, R. C. 1995. The Civilization of India, New Delhi. 

Ghanoonparvar, M. R. 1995. Drama, in E. Yarshater (ed.), Encyclopedia 

Iranica, 7: 529-535, London/NewYork, Mazda Publishers. 

Keith., A. B. 1954. The Sanskrit Drama in its Origin, Development, Theory 

and Practice, Oxford. 

Perrin, Bernadotte 1967. Plutarch’s  Lives, New York. 

Pusalker, A. D. 1970. Cultural Interrelation between India and The Outside 

World before Aśoka, in Sarvepalli Radhakrishnan (ed.), Cultural 

Heritage of India, 1: 144-163, Calutta, The Ramakrishna Mission.   



 45/های ایرانی آنهای هنر نمایش در هند باستان و نگاهی به نمونهخاستگاه

Shahbazi, A.Sh. 1993. Dance I. In Pre-Islamic Iran, in E. Yarshater (ed.), 

Encyclopedia of Iranica, 6: 640-641, London/NewYork, Mazda 

Publishers. 

Shekhar., I. 1960. Sanskrit Drama: Its Origin and Decline, Leiden. 

Wells. H. W. 1970. India, in J. Gassner and E. Quinn (ed.), The Reader’s 

Encyclopedia of World Drama, 448-454, London, Dover Publications. 



 

 

 


