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 چکیده

نظیر وجذابی بررای خاابرو و هنینری  ی خاکی است که جلوه و شکوه بیاپرا یکی از هنرهای فاخر سرتاسر کره» 

خروان بودنرد گردانی که آوازرهی اپرا را خی توان در ایتالیا و در خیان دوتاریایه»  . «باشدبرای عواخل اجرایی آن خی

جستجو ننود. ای  هنر فاخر به خرور با حنایت خستقیم کلیساها و خااببان خاص توانست جایگاه خناسربی نره تن را 

هایی نظیر ننایش، خوسیقی و.. تشکیل شده است که بطر  اپرا ازهنر»  « .در کشور ایتالیا بلکه درتنام دنیا پیدا نناید

ی ارکسترال و گروه کررال، خروازی برا ننرایش نقرش دهد وخوسیقی با فضای گستردهتشکیل خیاصلی آن را ننایش 

گسترش ای  هنر به فضرای هناهنرا اروپرا خرتم »  «.کنندگذاری و انتقال خف وم را ازبریق زبان هنر بیان خیتاثیر

شرورهایی کره از اپررا اسرتقبال نشد و به خرور دراقصا نقاط ج ان، باتوجه به بنیادی خستحکم رشد ننود. از جنلره ک

بنردی سرازهای خرود توانسرته برود خسریر فولکوریک خرود و دسرتهی خوسیقیایی ننودند ایران بود. ایران با پیشینه

های خودرادرهنراهی ای  هنر ج انی نشران خشاص وهدفنندی را ایفا نناید که با اجرای تلفیقی اپرا توانست قابلیت

 .(38،  9831)صفر زاده ، « دهد

 

 واژگان کلیدی
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Abstract 

 
Acting on the impact of 40s and 50 of Opera in Iran 

Opera is one of the arts over this planet that adds unique elegances and engaging for 

audience as well as for its executives. History opera singing in Italy can be searched 

among the hawkers. The fine art of navigating was supported directly by churches and 

specialized audiences which not only was positioned in Italy but also allocated 

through out the world.  

After opera such as music and composed display which displays it constitutes as the 

main core of orchestral and choral groups to show parallel impact of the transition to 

explain the language of art.  

Europeans didn't stop the spread of the harmonious art atmosphere and gradually 

grew around the world due to its solid foundation. Among the countries that 

welcomed opera was Iran with its own folkloric musical history and clear categories 

and purpose to play their instruments in keeping as the global art. 

 

Keywords: Opera, actor, actress world of opera, opera actress 
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 مقدمه

شرده اسرت خاننرد  شود و ای  اتفاقرات باعرث اختراعرات بر ر تفاقات باعث تغییر سرنوشت خلت خیا تاریخدر»      

بره  9اٌپرو اپررا جنرک کلنره نتری   .ی اتفاقی ب ر  در تاریخ اسرتسیلی  و . . . اپرا نی  زادهاتیل  ، پنیاختراع پلی

ی، خیالد 91. اخا از آغاز قرن شده استاجرا خی 2گردگان دورهط خوانندیالدی توسخ 91و از قرن  خی باشدخعنای اثر 

اپررا بره اوب برر  91و  93پس از آن در قرن  .بوجود آخد 1و دوک خانتوا 8باردی های کنتدو ت  از اشراف ایتالیا با نام

بره خصروص در ایرران و  در قرن بیستم اپرا به خرور در کشورهای آسریایی .شیوه خود هنگام با هنرهای دیگر رسید

 (.18،  9831)ناصری ، « ای شرقی جایی برای خود پیدا ننودآسی کشورهای

 یکره زنردگ هیرگرددو در جواخک اولیباز خ یبشر یزندگ  یناست یهابه روز یگریباز یایهیتار یواقع یدر خعنا» 

کررد. یرا از آن خود خ لهیقب سیعنوان رئ لهیفرد قب  یتربود، قدرتنند یجنعودسته یالهیقب یبر زندگ یتنبعندتاً خ

جاخعره   یرفت. در چنیخ واناتیبه شکار ح لهیخعاش قب یهیت  یبود برا لهیپدر سانر قب یکه تا حدود لهیقب سیرئ

و اغررا  شرکارش  انیرآن برود کره برا ب یبعد از هر شکار در پر لهیقب سی، رئخاندی، قدرتنند خکه قدرتنند یکوچک

 سرتپو لرهیقب سی، رئربود دهیکه هنوز بشر به خرحله تکلم نرس یی، اخا از آن جاحفظ کند یاهال عظنتش را در ذه 

 انیرب گررانید یشکارش را برا یکرد تا قصهیخ شیشروع به ننا یانداخت و با حرکات بدنیخود خ یرا بر رو وانیح

، کررد یخر دیررا ت د لرهیکه قب یطراتقابل تفکر است که با توجه به خ انشیب یدر نحوه یخندکند، که اغرا  وشکل

-یخر وانراتیو رقص دور آتش به دور کرردن ح واناتیح یاصد دیبا تقل یهاشو شیبه خنظور خحافظت از خو لهیقب

 یجنبه سررگرخ یها وقت  ییآ  یشود. ایخ لیتبد  ییپس از هر شکار، به خرور زخان به آ انیب ینحوه  یپرداخت و ا

 (.11،  9831)خیر انصاری ، « شوندیخ لیبدت شی، به نناکنندیخ دایپ

 یخعرفر شی( ننراگریسرخوان)باز  یرا به عنوان اول سیکند، تسپیکه دوران ب ر  تئاتر را عرضه خ ونانیدر تندن » 

خکالنرات و   یربرار ا  یاول یگرفت برا میبود. او تصن ونانیدر  یشیخکالنات ننا یسندهینو  یاول 5سیتسپکند، یخ

ارسرطو،  یدهیرد. بره عقنردانیخر  ین ( گریباز  یاول ایخوان ) رس  یاولاو را  لیدل  ی. به هندیرا اجرا ننااشعار خود 

)اسرتوار ، « خوسیقی وآواز بوده اسرت سرایی ها هنراه بابازی وای  بدی ه.وجود آخدبهسرخوان  ییسرا هیاز بد یتراژد

9831  ،82.) 

های سراسر ج ران های آواز وخوسیقی دریونان واخپراتوریپردهایش وبا خیانازآن زخان به بعد اجراهایی به شکل نن» 

-ها صرفا ازج ت خوسیقی به شکل سنتی وفولکلور دربرخی سرزخی ای ازای  گونه ننایشبه اجرا رسید. باشی عنده

 (.88)هنان ، « گردیدها ازجنله ایران برگ ار خی

 سرررال پررریش بررراز  928تررراریخ آن بررره  و رخررروردار اسرررتایررری غنررری بخوسررریقی در ایرررران از گذشرررته»      

-یو درسرت درزخرانی کره اصرالحات فرهنگرآواز کالسیک از آن دسته هنرهایی است که از ابتدای قررن  خی گردد.

تاریخ ورود شاخه ی اپرا را به ایران خی تروان شده است.  وارد ایرانگیری بود، اجتناعی توسط رضاخان درشرف شکل

 سرفرکرده وبرا که شاهان قاجار برای گردش و خوش گذرانی به کشورهای اروپایی زخانی. تجو ننوددر زخان قاجار جس

ترا  آشنا گردیدندوبدون هیچ خشورت وتاخلی آن راپذیرفته و به کشور وارد ننودنردفرهنا غربی یا به اصطالح فرنگی 

هرایی در ج رت شنسی ترالش 28و  98ز آن در دهه ی ا شود. پس ختحول فرهنگی نوی  خوسیقی ایراندرنظرخود 

بان صورت فاخره صبا و اولی  باغیه ،خنیژه وکیلی: بوجود آخدن اجراهای اپرایی توسط ب رگان نظیر بانوان اپرای ایران

 (.url1« )پذیرفت اخا به دنیلی تحقق نیافت
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 اپرا و هنرهای تشکیل دهنده ی آن 

نظیر وجذابی برای خاابو و هنینی  است که جلوه و شکوه بی ی خاکیاپرا یکی از هنرهای فاخر سرتاسر کره»   

شده است اخا آنیه در بیان از اپرا  تعاریف بسیاری (. » 38،  9831)صفرزاده ، « باشدبرای عواخل اجرایی آن خی

در تعریف ای از خوسیقی و ننایش که هدفش به حقیقت کشاندن هنر است، خی باشد. اشد به آخی هبخشاص خی

، نور و کارگردانی است که یک و آکسسوار، دکور ای از خوسیقی، ادبیات، بازیگری، براحی صحنهاپرا خجنوعه دقیق

 (.url2« )باشدخیهای هنری ج ان شکل ارزنده ی پدیده

  :اپرا شاخل سه باش اصلی است»      

 ای ندارد. است و هیچ خوانندهو نواخت  سازه بندیشروع اپرا که کاخاًل بر اسا  سازای بر خقدخه  1آخددرپیش

 دهد. خیهای آوازی قدرت و خ ارتش را نشان که خواننده در آن با تنام تکنیک قسنت اصلی اپرا 1آریا

 گیرد.که خعنونً پیش از اپرا قرار خی ی آوازیبه نوعی خکالنه 3/ رچیتاتیفرسیتاتیف

« ارخ ، آیدا و . . .  اشاره ننودتا، کریگولتو، نتراویادف کارلو ،  ،خعروف خی توان به فلوت سحر آخی  از اپراهای

 )هنان(.

 تشکیل دهنده اپرا هنرهای 

بندی هنرخندان بر اسا  هنرهای خوجرود ج ات خردم به خصوص خواص بود دسته، کانون تواز آنجایی که اپرا»      

ش نوازندگی خعنونً برر در با. شودسیم خیدو باش نوازندگی و آواز تقخوسیقی که به ازآن جنله: در اپرا بیشتر بود. 

بندی ارکسترال توسط آهنگساز نوشته و توسط رهبر ارکستر هدایت و توسط نوازندگان سازها بره شرکل اسا  دسته

گردانری کره ی اپرا را خی توان در ایتالیرا و در خیران دورهتاریایه(. » 55،  9831)استوار ، « شودنواخته خیخاتص 

ند جستجو ننود. ای  هنر فاخر به خرور با حنایت خستقیم کلیساها و خااببان خراص توانسرت جایگراه خوان بودآواز

 یدر بارش دیگرر گرروه آواز»  (18،  9831)ناصری ، « خناسبی نه تن ا در کشور ایتالیا بلکه درتنام دنیا پیدا نناید

در هرر پذیرد اخا بندی ختفاوت انجام خیبا دستهسولو  های آواز گروهی و آوازهای فردی یاقرار دارند که خود به باش

 .  (url2« )ی صوتی باید وجود داشته باشدو تنالیتهکنش و واکنش ایی حداقل یک گروه آوازی برای جرا

-جنله خری» شود.ازآهای دیگر تقسیم خیهای کلی وجود دارد که هرکدام باز به شاخهدرآواز کالسیا دسته بندی» 

 )هنان(.« ان اشاره ننودکلی صدای زنان وخردبندی توان به دسته

 نظیر:برای زنان صداهایی » 

 ی آن از نت زیر خط اول تا دو بانیی پنج زنان و یا در خردسانن که داخنه : زیرتری  صدای1وپرانوس

 زیر خط اول حاخل ی آن از نت نشود که گسترهدای خیانی یا ختوسط زنان گفته خی: به ص98پرانوووستسخ

خرط پرنجم  روی شود که از نت فا خط اول تا نی بانی خط پرنجم حاخرل ترا فرا: به صدای بم زنان گفته خی99لتوآ

 باشد. حاخل خی

 برای خردان:

ول تا دو بانی خط پنجم اش بر اسا  کلید سل از نت دوزیر خط ازیرتری  نوع صدای خردان که گستره: به 92تنور

 حاخل

 نی بانی خط پنجم حاخل اش از نت ن زیر خط اول حاخل تایانی خردان که گسترهای ختوسط و خ: صد98باریتون

 ل تا فاروی خط پنجم حاخلتری  نوع صدای خردان را گویند که وسعت آن از نت فازیر خط او: بم91با 

  )هنان(.« تری دارندبندی ظریفگروه ی آوازیهالبته ای  گستر

و با  د و بسیار به س ایی در اپرا دارد. ننایش که س م قدرتننپرا، ننایش استی اتشکیل دهنده از هنرهای اصلی» 

 (982،  9832)خلکی ، « ننایددر اپرا ایفا خیهای خوجود  و عناصر را ار بسیاری از خفاهیم و پیوستگیکاخل بحضور

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

7090 

 

: گروه 3و  7تصاویر)

و  09آوازی در دهه 

09) 

لبرا ، صرحنه، براحری : براحریعناصری هنیون» 

گری را کرارگردانی و برازی ،براحی نور، سراخت دکرور

ضررورت وجرود هرر کردام از ایر  شود کره شاخل خی

 )هنان(.« رسانندظ ور خی یخنصهی اثری فاخر را به ، زنجیرهعناصر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

پردازی و سازخان باشیدن به اب ار و وسایل صحنه در اپرا کاری پیییده و بغرنج است. تدارک چشم انداز صحنه, نور

)صفرزاده ، « شوندهای فرا ببیعی به کار گرفته خیلق توهم آتش, سیل, بوفان و جلوهتنام ای  اب ار و سایل برای خ

9831  ،39.) 

 هنراهی نوازندگان, آوازی هایگروه, صحنه کارگردان تا گرفته ارکستر رهبر از –شنار کارکنان یک اپرای ب ر  » 

 .برسد ت  صد چند به یدشاها و دستیاران صحنه , تکنسی تنرین ا هنگام خوانان آواز یکننده
 

 
 

ی پردازی, ت یهپردازد و در کار صحنهکارگردان به انتااب بازیگران, رهبر ارکستر و هنکاران هنرخند دیگر خی» 

-کند. رهبر ارکستر هنگام اجراء تنام اثر را شکل خیلبا , ِدکور, نور خناسو, پاش صدا, و خانندآن ها نظارت خی

های ظریف های لو و ننایاندن دگرگونینایی آوازخوانان در یادآوری خت  با حرکتدهد. تعیی  تنپو, راهن

 (.18)هنان : « ی اوستبر ع ده 28دیناخیک

 

 ( 09و  09: گروه کر در دهه 0)تصویر
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: بازیگری 0و0)تصویر 

 (09و  09در دهه اپرا

 
  رانیاپرا در ا

 یرزادهیهنر را دستاوش کوچ قرار دهند. خ  یاپرا باعث شد که ا یحضور شاهان قاجار در اروپا و تناشا»      

با نواخت   یشاه خجلس  یناصرالد یو در دوره  9258 ید 29در  کالیو انجن  خوز ریبه هنراه آلفرد ژان لوخ یعشق

 ندارد وجود اش¬در باره  یاز ا شیب یشد که ابالع  ارفرنگستان برگ هایبه رسم تناشاخانه یگریانواع سازها و باز

  ی)رستاخ یاپرا یاجرا  یرا از هنان ناست رانیدر ااپرا  یاجرا  یناست یبه اجرا درآخد. اخا عشق یخصوص رازی

 یباش  ،یاز هنا آفر شیننا  یا یقیخوس یبرا یدر اصف ان، آغاز ننود. عشق 9211ب ن   21( در رانیا  یسالب

به هنراه ی رانیا شیننا ویوترک نشیچ ،یخوان-یخثنو ،یعثنان یول هایفیاز تصن یکیو خجنون،  یلیل یاز اپرا

 (.85،  9831،یانصار ری)خ «استفاده ننود ینرایا یسازها

 بندیدر دسته کیکالس یبه شکل کالسه شده وجود نداشت و به صورت آوازها رانیرضاخان اپرا اول در ا زخان» 

 بانباغیه  یبه نام اول یرا شاص هاتیفعال  یا شتربی که است داشته وجود( خواننده دو) 92دوئت و خوانتک ایسولو 

تابعه از  های. پس از ساخت تانر وحدت و سال تبوده اس  یو اپرای آخوختگان دانش از خود که شتهدا ع ده بر

 (.18)هنان : « دیآغاز گرد رانیرسناً اپرا در ا 9811در سال  یجنله سال  رودک

- یب ایحرفه. با حضور هنرخندان دگردییاجرا خ انهی( چ ل و دو اپرا سال9815-9855)خثالً سال   یانگیبور خ به» 

ج ان در اروپا و  ایحرفه یبا اپراها یبه خود گرفت و حت یگرید یبه انقالب اپرا رنا و بو یخنت  یدر سال ا النللی

توان به دون کارلو ، هن ل  یخ 11-51 یسال ا ی¬در فاصله عروفخ یاجرا شده یبه رقابت پرداخت. از اپرا کایآخر

 ییاپراها یچون حشنت سنجر یفراخوش کرد که به هنت افراد دیه ننود. البته نباو . . . اشار یاچیو گرتل، اتللو، پال

زخان  ااببانخ رینظ یگرفت که با استقبال ب ساشکلیو پر سیاز جنله داستان پرد یرانیک   ا یبرگرفته از داستان ا

زنگنه  یسرشار، پر  یحس توان به یخ 58و  18 یت ران در دهه  یپر کار اپرا گرانی. از جنله بازدیخود خواجه گرد

 (.15،  9812)سید اصف انی ، « و... اشاره ننود هیخانم صفائ ،یخلک ی، پر

 

 

 ایران   58و 18اپرا دهه 

گسترش ای  هنر به فضای هناهنا اروپا ختم نشد و به خرور دراقصا نقاط ج ان، باتوجه به بنیادی خستحکم رشد » 

-ی خوسیقیایی فولکوریک خود و دستهبال ننودند ایران بود. ایران با پیشینهننود. از جنله کشورهایی که از اپرا استق

هرای بندی سازهای خود توانسته بود خسیر خشاص وهدفنندی را ایفا نناید که با اجرای تلفیقی اپرا توانست قابلیت

 (.38،  9831)صفر زاده ، « خودرادرهنراهی ای  هنر ج انی نشان دهد
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 : کارگردان اپرا6)تصویر 

 (09و  09در دهه 

 

: خوانندگان اپرا 2)تصویر

 (09و 09در دهه 

: رهبران 8)تصویر 

 ارکستر اپرا

 (09و  09در دهه 

 

طراحان لباس  :0)تصویر

و  09و صحنه اپرادر دهه 

09) 

: مسئوالن فنی 09)تصویر 

 (09و  09در دهه اپرا 

 

: طراحان 00)تصویر

و  09رقص اپرا دردهه 

09) 

    
چ ل و پنجاه آن قدر خنظم و دقیق و خدون برناخه ری ی شده بود که باعرث رونرق ایر  اواسط دهه ی ر اپرا د»       

رتبراط و . ای  هنر عالوه بر ایجراد ای و ختاصصان و خنتقدان قرار گرفتخااببان ایران به سرعت خوردتوجههنر فاخر 

ایجراد ننرود.  رانبرازیگ رایخروری را بررهرای دهای آوازی نوی  و کنش واکرنش، تکنیکپاساژ حسی خیان بازیگران

بازیگران که هم از نظر بکارگیری لبا  و دکور و گریم و هم از لحاظ آواز و بازی بره برانتری  توانرایی خرود رسریده 

ای اپرا در دنیا خاهیت خرود را هردند و با حضور در ب رگتری  سال بودند دیگر به دو سه اجرای تانر وحدت بسنده نک

 (.291،  9831)خیر انصاری ، «  ور رسانیدندخنصه ظبه 

 

 
 

 

غربری و حتری سرنتی ایرران،  باعث رونق آواز و خوسیقی کالسریک 51تا  11با ای  هنه اپرا در ایران بی سال ای » 

 به اهرداف و سینناها گردید و گاخی بلند در رسیدنو حسی در تاتر  لهای بازیگری تکنیکاباعث تغییر خدیوم و اندازه

 )هنان(.« ا ، اپرت ها و . . .  خنجر گردیدوانی بازیگری و آواز برداشت و به تولید آثار خوزیکال خوسیقی تئاتر ، اپراه
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: نمونه ای از 07تصویر)

 (09و  09داستان اپرا در دهه 

: خواننده اپرا در 03)تصویر 

 (09و  09دهه 

 

: خوانندگان اپرا 00)تصویر

 (09و 09دردهه 
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 نوشتپی

کننده /خواننده و ت یهچ ار/ خواننده و نویسنده ایتالیایی/سه/Troubadour /دو /opus/یک/

/ mezzo soprano/ده/soprano/نه/recitatif/هشت/ aira/هفت/ouver tour/شش/tepise/پنجایتالیایی/

نویس، /داستانشان ده/ actor/پان ده/ bass /چ ارده/ baritone / سی ده/  tenor/ دوازده/ alto /یازده

 / libretto / نوزده/choir /هجده/solo/هفدهنویس وشاعر روسی/ننایشناخه

 opera hall/دو/ بیست وduet /یک/بیست وdynamicبیست /

 

 

 

 
  یرگیجهینت

در کشرورخان وجرود داشرت، ضرن   9851-9811هرای سال اپرا به هنان شکل و روند رو به رشد یاخکان اداخه اگر

برر اسرا   یفراخر اریآثرار بسر یکننده دیتول ،یگریآواز و باز یدر سطح عال النللی یو ب ایداشت  هنرخندان حرفه

حسرت  گریو د مبودیخی هاو حناسه عاراش واندی و هاافسانه و ها النثلربض ک،یسانان فولکور انه،یعاخ هایداستان

-یقررار خر شیاز پر شیو در دستور کار بر یجد نانیبرا سازیفرهنا ی¬و خقوله میعصر خعاصر نبود یشکاف هنر

دان و شود تا بادر اختیرار داشرت  دانرش وگسرتردگی خطالرو وهنرخنرای ن دیک نالش خیباای  هنه درآینده .گرفت

 ی اخیر بپردازیم.اساتید خوردنظر، بتوان به تاثیر اپرا قبل وبعد ازانقالب درایران بویژه دردهه

 

 

 

 

 

 و خآخذ: خنابک

 کتو:

 9831استوار، نورالدی ، فنون بازیگری درتاتر وسیننا، چاپ هشتم، ت ران: سروش،  -9

 9831ران: قطره، ناظران، ت  اسایترجنه ک گر،یخال  باز لیتا ل،ییاایچاوف، خ -2

 9812 اخا،یسرشار، چاپ اول، لندن، اچ اند خو  یساناز، ناخبرده حس ،یاصف ان دیس -8

 9831 ور،ی، ش ر11خاهناخه هنر، شناره  ران،یصفرزاده، فرهود، اپرا درا -1

 9832ت ران: افکاروتجربه،  ،چاپ اولی، ا گرحضورصحنهیبازحس ،  ،یخلک -5

 9831 ،یت ران: ب ور ،یعشق رزادهیخ هایاخهشنی. ننایعل ،یانصار ریخ -1

 9831چاپ چ ارم، ت ران: نشرروزنه،  ،یقیفرهنا جاخک اصطالحات خوس دون،یفر ،یناصر -1

 

 :سایت
1- URL1  http://aidamoradiahani.com20/9/1394 
2- URL2    www.idochp2.irandoc.ac.ir 24/9/1394 
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 ف رست تصاویر:
 www.gooshe.net 

 https://tavaana.org                  58و  18:  گروه کر در دهه 9تصویر 

  http://www.dw.com              58و  18:  گروه آوازی در دهه 8و2تصویر 

 https://tavaana.org                     58و  18: بازیگری اپرا در دهه 5و1تصویر

 http://www.dw.com                                                  85و  18: کارگردان اپرا در دهه 1تصویر 

 www.gooshe.net                                          58و  18: خواننده اپرا در دهه 1تصویر

 https://tavaana.org                                             58و  18: رهبران ارکستر اپرا در دهه 3تصویر 

 www.gooshe.net                                      58و  18: براحان دکور و لبا  اپرا در دهه 1تصویر 

 http://www.dw.com                                            58و  18: خسئونن فنی اپرا در دهه 98تصویر 

 https://tavaana.org                                      58و  18: براحان رقص اپرا در دهه 99تصویر 

 http://www.dw.com                                    58و  18: ننونه ای از داستان اپرا در دهه 92تصویر 

 www.gooshe.net           58و  18: خواننده اپرا در دهه 91و98تصویر 
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