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 نويسي در ايران(هاي نمايشنامه)نخستين تجربهفانوس خيال

 3، بهروز بامدادی 2، علی کریم زاده 1مهدی شفائی

 مسؤول(دکترای زبان و ادبیات عربی ، مدرس دانشگاه فرهنگیان ، پردیس عالمه امینی)نویسنده    -1

 استادیار دانشگاه پیام نور اهر-2

 استادیار دانشگاه فرهنگیان ، پردیس عالمه امینی-3

 چكيده

ی نویسی بود. این نوع ادبیكی از انواع ادبی )ژانر( که در روزگار پرآشوب مشروطه پدید آمد، نمایش و نمایشنامه        

ی نمود، محصول معنوی آشنایبازی، روحوضی و ... متفاوت میسایههای سنتی مانند: نقالی، جدید که در اساس با نمایش

های یزهشاید بتوان گفت، یكی از انگ خان آخوندزاده، میرزاآقا تبریزی و ... با ادب غرب بود.ایرانیانی چون میرزا فتحعلی

ادب باشد و تئاتر هم در  عصر مشروطه، مردمی شدن شعر و اصلی ظهور و رواج نمایشنامه به سبك جدید و مدرن در ایرانِ

رزه با های جدید مدنی و مباها و بیان مشكالت و آرزوها، ترویج اندیشهاین میان به علت پیوند مستقیم و رو در رو با توده

 مطالعه نمایشنامه ها و، روش کار خرافات و اوهام، در به ثمر نشستن انقالب و ادب مردمی مشروطه نقش بسزایی داشت.

و مطالعه این نوع از نمایشنامه ها در بستر تاریخی و اجتماعیشان است و نها و بررسی تاریخ مشروطه آگان زندگی نویسند

هدف از این پزوهش بررسی و تحلیل نخستین نمونه های از نمایشنامه نویسی به لحاظ محتوایی و ساختاری است .از این 

ان در زادی خواهان و مشروطه طلبآی بازنمایی خواسته های پزوهش نتیجه می گیریم که نمایشنامه بهترین قالب ادبی برا

 .ته استداش یّتمال و دردهای اجتماعی نسبت به سایر قالبهای ادبی برترآو این نوع ادبی در بازتاب  ه استن دوره بودآ

 نامه، مشروطه.تئاتر، نمایش ها:کليدواژه
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 مقدمه

ی طوالنی و دیرینه ندارد. این نوع ادبی یجدید و مدرن آن در ایران سابقه نویسی در مفهومگمان، نمایش و نمایشنامهبی

 توان محصول معنوی برخورد روشنفكران و نویسندگان عصر مشروطه با مدنیت غرب دانست.)ژانر( نوپا را می

ی کهن و دراز یگذشته اند و بر آنون گذشته دنبال کردههرچند برخی از پژوهندگان ردپای نمایش و تئاتر را تا اعصار و قر

 های سنتی از اساس با تئاتر جدید متفاوت است.اند، اما نمایشنامهدامن نوشته

 ی نمایش در ایران به دست داده شود تا در پرتو آندر جستار حاضر تالش شده است که نخست تصویر مجملی از پیشینه

دهد، سعی دوم که پیكرة اصلی این نوشتار را تشكیل می های گذشته با تئاتر جدید دانسته شود. در بخشهای نمایشتفاوت

نویسی مدرن در ایران را مورد تفحص قرار دهد. در این بخش آثار نمایشی دو های نمایشنامهشده است که نخستین تجربه

اند، ن بودهزمیگذاران تئاتر در مشرق نویش مشهور ـ میرزا فتحعلی آخوندزاده و میرزا آقا تبریزی که از بنیاننمایشنامه

 بررسی خواهد شد.

 ی نمایش در ایرانالف( پيشينه

 ( پس از اسالم تقسیم کرد.2( پیش از اسالم و 1 ی توان در کل به دو دورهی نمایش در ایران را میپیشینه

 ی پيش از اسالم( دوره1ـ الف

میان اقوام آریایی و حتی پیش از آن دید.  توان دری پیش از اسالم را میفروغ از نمایش در دورههای کمنخستین جلوه

ها، های عجیب و غریب مردم قبیله، سرودها و نیایشها، مراسم باروری، شكار، عزاداری، قهر طبیعت، آرایشجشن

 توان گفت که آداب و مراسمیاند. در واقع میجمعی بر گرد آتش و ... همه شكل و شمایل نمایشی داشتههای دستهرقص

ت که نتیجه باید گرف»نویسد: های اولیه نمایش را در ایران بر جای نهاد. بهرام بیضایی در این باره میت، پایهاز این دس

ون؛ های تاریخی منتقل شد ـ چهای پیش از تاریخ به نمایشگران دورهی اساسی نمایش، بعدها از این اجتماعچندین مشخصه

 )«حرکات القاءکننده به کالم، به وجود آوردن قراردادهای نمایشی. کار بردن صورتك، افزودن بازی وه سازی، بشبیه

 (22، ص 1331بیضایی، 
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ـ اسطوره بازگشت »گزنفون در کتاب  ؛ی تاریخ نیز نمایش به حیات خود ادامه دادیی آریایی، در دورهپس از روزگاران شبه 

.«) نددادزی شبیه به تئاتر نمایش میبودند و آنها چی دور چند نفر جمعه ای بدر ایران دیدم عده»نویسد: می« ده هزار نفر

 (12، ص 2332جنّتی عطائی ، 

تواند کند که میدر ایران باستان اشاره می (Crassus)های تمسخر کراسوس همچنین به دستهپلو تارك، مورخ مشهور، 

گیرد: ه واقعه یاد شده، چنین نتیجه میی این مورخ درباراز نخستین نمودهای نمایش در ایران باشد. سعید نفیسی از گفته

های ای توسعه داشته که در پایان جشناندازهه پیش از میالد در دربار ایران تئاتر معمول بوده و حتی ب 33در سال  الاقلّ»

 (13)همان، ص   «اند.خواندهپید را در حضور شاه و مهمانانش میهای ارویبزرگ درباری قسمتی از تراژدی

یرانی اصان در میان سپاهیان اشد، بودن رقّها که در قالب گفتگو اجرا میتوان خوانش اوستا به دست مغاین، می افزون بر

های دراماتیك در ایران پیش از مردم بخارا در مرگ سیاوش و ... را از جلوه یبرای تشویق و تحریك جنگجویان، عزادار

 اسالم دانست.

 ی پس از اسالم( دوره2ـ الف

ن باره الشعرای بهار در ایاند. ملكکردهسازی را به شدت لغو و نهی میی دینی آوازخوانی، نمایش، پیكرسازی و شبیهعلما

ها و ها از میان رفت و از خاصیت ادیان غیرآریایی یكی همین منع بازیها و بازیبعد از اسالم انواع خنیاگری»نویسد: می

های قدیمی مانند: برهمائی و بودائی و خواص ادیان آریایی خاصه دیانتهاست در صورتی که از ها و سرودهرقص

 (23)همان، ص « هاست.ها و بازیز و انواع ورزشمهرپرستی و زردشتی و مانوی یكی رقص و سا

ام جاز جمله کارهای مهمی که در این زمینه ان ؛رغم این منع و نهی، نمایش راه دیگری یافته، به زندگی خود ادامه دادعلی

قای ارسطو ویژه بوطیه سینا، فارابی و ابن رشد از آثار و افكار یونانیان و بهای دانشمندان بزرگی چون ابوعلیشد، ترجمه

مودیا در الهجا و قوة شویم؛ برای نمونه: صناعنمایشی آشنا می ها برای نخستین بار با اصطالحات خاصّبود. در این ترجمه

 اغودیاطرالمدیح و ة ر معادل ماسك نهاده شده بود، همچنین صناعالمسخّو وجه هزِیستَالمُ وجهبرابر کمدی قرار گرفته و 

 (32، ص 1331ر. ك.: بیضایی، تراژدی بود.    ) ی ترجمه
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 المگمان پس از اسبی . بازی و ...شببازی، خیمهخوانی، سایههایی چون: میرنوروزی، تماشا، نقالی و پردهدر کنار جشن

ه شمار ترین نمایش و اجرا در ایران بشد، بزرگگردانی نیز یاد میخوانی و شبههایی چون شبیهه که از آن گاهی با نامتعزی

 رفته است.می

ی دیلمی )نیمة دوم قرن چهارم( آغاز شده و در زمان پژوهشگران بر این باورند که تعزیه در ایران تقریباً از زمان عضدالدوله

ها را با نامهوسعه یافته است. کنت دوگوبینو و الكساندر خودسكو نخستین محققانی هستند که تعزیهصفویان و قاجار ت

 اند.معیارهای تئاترنویسی غرب سنجیده و به عنوان ادبیات دراماتیك ایران به اروپا معرفی کرده

ی از یك نویسی، قسمتر تاریخ نمایشنامهشان دهای نمایشی در ایران هستند و به علت اهمیتها در واقع اولین تراژدیتعزیه

 کنیم:تعزیه معروف را در این جا نقل می

فتگوی یی از گکند. اینك گوشه]امیر تیمور به قصد خونخواهی امام حسین )ع( با سپاهیان خود به طرف شام حرکت می

 امیرتیمور با وزیرش:

 ـ امیر تیمور:

 سیاه کاله + ببینید کاندر میاناال ای غالمان زرین

 کسی هست کز ما بصورت جلی + زبان برگشاید بمدح علی

 گفتگوی امیر تیمور و درویش و وزیر()سپس درویشی اشعاری چند در مدح حضرت علی میخواند، و پس از 

 ـ امیر تیمور:

 ب سرای تو یا علیلجانم هزار بار فدای تو یا علی + تیمور هست ک

 دارم بانتقام خیال دیار شام

 م هست در نظر + خواهم مدد ز تیغ والی تو یا علیأحسین توخونخواهی 

 ـ وزیر:

 از بهر شامیان چه عقابست در نظر + برگو که گوش ما همگی در کالم تست

 ـ امیر تیمور:
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 در کربال چو موکب اجالل ما رسد + منظور آنچه هست بگوش شما رسد

 ه مااکنون بگو شوند مهیا سپاه ما + در کربال کشند علم اشك و آ

 ـ وزیر:

 لشكرکشان شام بفرمان شهریار + گردید بر اطاعت شاه زمان سوار

 کوبی پیالن کربالآرید رو بدشت بیابان کربال + از بهر پای

 (33، ص 2332جنتی عطایی ، ) ...«.

 نویسی در روزگار معاصرب( نمایش و نمایشنامه

رن و اروپایی آن، محصول دورة مشروطه است. در این دوره نویسی در اصطالح مدهمانطور که گفتیم، نمایش و نمایشنامه

اند تا اصول و مبانی مدنیت غرب از جمله هنر و ادبیات آن را اقتباس کنند. از کردهروشنفكران ایرانی تالش می

ندزاده واندیشانی که در سایة آشنایی با ادب غرب و روس تأثیر عمیقی در ادبیات معاصر گذاشتند، میرزا فتحعلی آخروشن

نویسی ا نام نمایشنامهی را بیو میرزا آقا تبریزی بودند. این دو روشنفكر برای نخستین بار با خلق آثار ادبی در ایران، سنت تازه

 گذاری کردند.بنیان

 گیرد.نویس به ترتیب معرفی و مورد بررسی قرار میدر این نوشته آثار این دو نمایشنامه

 آخوندزاده و تمثيالت او( ميرزا فتحعلی 1ـ ب

از اطراف تبریز بود. پس از برکناری از کدخدایی به بازرگانی « خامنه»پدر میرزا فتحعلی آخوندزاده از کدخدایان قصبه 

شوند، نامش را صاحب پسری می 1223کند. در سال خانم ازدواج می« نعناع»مشغول و به بالد قفقاز رهسپار شد. در آنجا با 

ه میرزا باصغر تربیت او را به عهده گرفته بود، رند، بعدها به علت اینكه عموی مادرش ـ آخوند حاجی علیگذافتحعلی می

 فتحعلی آخوندزاده شهرت یافت.

شود. اما مرحلة نخستین مرحله تحول فكری آخوندزاده در گنجه بود. او در این شهر با روشنفكر مشهور میرزا شفیع آشنا می

که یكی از  خانگیرد، به تشویق بكیدهد. او در این شهر زبان روسی را فرا میدر تفلیس رخ میدوم دگرگونی فكری او 

  (23، ص1332آدمیت ،) شود.پیشروان افكار جدید غربی در قفقاز بود، با نویسندگان گرجی و قفقاز و روسی آشنا می
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ه عالقة وافری به او ک»نویسد: میت در این باره میشود، فریدون آددر تفلیس بود که میرزا فتحعلی با تئاتر جدید آشنا می

ر موقتی تفلیس گریبایدف را در تئات« درو عقل»های شكسپیر، مولیر و نمایش داشت، از تماشائیان تئاتر بود و برخی نمایشنامه

 (32، ص همان) «. دید

ی را برای ا استبداد و خرافات، بستر مناسبهای روشنفكران  آن دیار برای مبارزه بی تئاتر در تفلیس و انگیزهوجود زمینه

در حدود شش نمایشنامه یا تمثیل  1213تا  1222او از سال نویسی بپردازد، اق آخوندزاده فراهم کرد تا به نمایشنامهذهن خلّ

رتیب به ت این تمثیالترود. زمین به شمار مینویسی در مشرقهای نمایشنامهبه زبان ترکی نوشت که از نخستین تجربه

 تاریخی عبارتند از:

 (؛1222مال ابراهیم خلیل کیمیاگر ) -1

 (؛1221شاه جادوگر )مسیو ژوردان حكیم نباتات و درویش مستعلی -2

 (؛1221وزیر خان سراب یا وزیر خان لنكران ) -3

 (؛1223خرس قولدورباسان )= دزدافكن( ) -3

 (؛1222مرد خسیس ) -3

 (.1212وکالی مدافعه ) -2

های ادبی آخوندزاده که بر ها و نظریهدانم مختصری دربارة اندیشهها، الزم میتحلیل و بررسی نمایشنامهپیش از 

 هایش تأثیر ژرفی گذاشته است، بحث کنم.نمایشنامه

قیقت حگرایی یا رئالیسم انتقادی در تئاتر جدید در گرایی و انتقاد استوار است. واقعهای آخوندزاده بر واقعاساس نمایشنامه

گرایی در شعر که توسعاً آن را در همه کند. آخوندزاده دربارة واقعهای سنتی جدا میمرزی است که آن را از نمایشنامه

دو چیز از شرایط عمدة شعر است: حسن مضمون و حسن الفاظ. حسن »گوید: توان در نظر گرفت، میهای هنر نیز میحوزه

و حكایت و شكایت نیز باید موافق واقع باشد و در مضمون امری بیان نگردد مضمون عبارتست از حكایت یا از شكایت 

 (31، ص 1331مؤمنی ،)«. که وجود خارجی نداشته باشد
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یه تا امروز متداول منشآت اسالم»کند. فن کریتكا که به گفتة او در گرایی او بر انتقاد یا کریتكا تأکید میدر کنار واقع

 .«شودتمسخر نوشته نمیاستهزا و بیسرزنش و بیگیری و بیعیبکریتكا بی»عبارت است از  (22)همان، ص   «. نیست

 (21)همان، ص 

آخوندزاده بر این باور است که تأثیر کریتكا در تهذیب اخالق مردم به مراتب بیشتر از وعظ و نصیحت است. در جایی به 

حت و وعظ خواه مشفقانه و پدرانه باشد خواه تهدیدانه، از قبیل اینقدر بدانید که نصی»نویسد: این نكته اشاره کرده، می

خوف جهنم و امثال ذلك، اصالً در مزاج انسانی تأثیر و فایده ندارد. جمیع دزدان و راهزنان و قاتالن و ظالمان و ستمكاران 

 . معذا از عمل بد و خاصیتانداند و مواعظ و نصایح کم و بیش استماع کردهفریبان مكرر اوصاف جهنم را شنیدهو مردم

تضمن رسوائی در برابر امثال و اقرانست مردم را از اعمال شوند. اما کریتكا و استهزا و تمسخر که مبردار نمیخودشان دست

   ...«. دارد ناشایسته باز می

 (23)همان، ص 

گرایی انتقادی نوشته شده است که در آن اوضاع نابسامان ایران آن های آخوندزاده بر همین اساس در قالب واقعنمایشنامه

کند تا با می نویسنده تالش« مال ابراهیم خلیل کیمیاگر»روزگار به باد نكوهش و انتقاد گرفته شده است؛ مثالً در تمثیل 

ز طمع و زنی است، اکه فرد شیاد و دروغ« مال ابراهیم خلیل»ها را به چالش بكشد. توده آمیززبانی طنزآلود، باورهای خرافه

 ار حریص را فریب داده،دهد. گروهی از تجّکند و خود را کیمیاگری ماهر جلوه میآمیز مردم استفاده میاعتقادات خرافه

ع اقة روشنفكر جامعه است، خطاب به تجار طمّد. در این حكایت حاجی نوری شاعر که نمایندة طبرگیهایشان را میسكه

، 1332،  داغیقراچه) .«فریبی باز کرده استدانم دستگاه عوامام، اما بفراست میمن مال ابراهیم خلیل را ندیده»گوید: می

 (312ص 

ا ا بن غرب رخواهد تا دنیای مدر، آخوندزاده می«شاه جادوگرمسیو ژوردان حكیم نباتات و درویش مستعلی»در نمایش 

نسا  شرف»اش با جوان که چیزی به عروسی« شهباز بیك»زده شرق مقایسه کند. در این نمایش مانده و اوهامدنیای عقب

خواهد برای یادگیری زبان فرانسه و آشنایی با فرهنگ مردم آن دیار همراه مسیو ژوردان به پاریس برود. نمانده، می« خانم

وند تا او با شادرش راضی به این سفر نیستند، به همین جهت دست به دامان درویش مستعلی میاما نه شرف نسا خانم و نه م
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کند می ها حكمورد و جادو پاریس را خراب و زیر و رو کند. مستعلی در قبال گرفتن چندین سكه طال به دیوها و عفریت

 تا پاریس را خراب کنند!

دهد، نشان دادن ذهنیت دیگرگون ایرانیان نسبت به فرنگ است؛ برای نمونه شرف آنچه به این تئاتر کمدی ارزش واقعی می

گویند یکنند، مها در یك جا بازی میدانم، گفته است پسرها با دخترها و عروسمن چه می»نسا خانم بر این باور است که: 

 (321)همان، ص «. خندندمی

، عالوه بر انتقاد از مفاسد موجود در طبقة اشراف، به مقام اجتماعی زن نیز توجه شده است. «زیر خان لنكرانو»در تمثیل 

ی نسا خانم، خواهر زن وزیر خانِ لنكران است، اما وزیر طماع برای ارتقا و تقرب ی خان لنكران شیفتهتیمور برادرزاده

یی خان لنكران که برای سیاحت به دریا رفته بود، در اثر طوفان و وارونه خواهد نسا را به عقد خان در بیاورد. در حادثهمی

 شود.میرد و تیمور جانشین او میشدن قایق می

کند: یی بلند باال در باب لزوم احقاق حق رعیت و پیشرفت مملكت بیان میتیمور، وزیر را فوراً از وزارت خلع کرده، خطابه

ت را موافق قاعده به اصالح بیاورد و رعیت و ملت را ترقی بدهد، البد باید مردمان چون هر که بخواهد امور مملك»... 

الع وا غرض با اطفی و بیاطالع غیرکافی و با غرض را از ریاست خلع کند و امور ملك و ملت را به مردمان کاردان کابی

 (33)همان، ص «. گذارد

ستگار با تاروردی خوا« پریزاد»یت اصلی نمایش برای تصاحب )دزدافكن(، بایرام شخص« خرس قولدور باسان»در نمایش 

وانات یی را که حیادهد. در راه عرّروخودی نشان دهد، به راهزنی می کند. تاروردی برای اینكهثروتمند، اما ترسو رقابت می

فته، و کاالیی دست یاکند. تاروردی به زعم اینكه به پول دارد، صاحبش فرار میکرد، به زور نگه میوحشی را حمل می

ز دور شود. در این حین بایرام اآید و با تاروردی گالویز میکند، ناگهان خرس بزرگی بیرون مییی را باز میدر صندوقچه

 رسند وگذارد. مأموران دولتی میکند، تاروردی هم پا به فرار میکند، خرس زخمی شده فرار میآید، تیری رها میمی

کنند. اما پس از تفحص و تحقیق دیوان بیكی معلوم اینكه در حال دزدی و راهزنی است، دستگیر می بایرام را به گمان

 شود که با پریزاد ازدواج کند.پس از این واقعه بایرام موفق می شود که دزد اصلی تاروردی است نه بایرام.می
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دختر »ش که ی یكی از زنان نمایر حقیقت این گفتهچربد. دهایش میی آن بر دیگر جنبهی عاشقانهدر این تمثیل نیز جنبه

 بر استقالل و حقوق زن تأکید شده است.( 21)همان، ص«. توانند شوهرش بدهندمیل نداشته باشد چه طور می

دهد. وضع بازار و تجارت وخیم و ی آن روزگار به دست میتصویری از اوضاع نابسامان و فقر زده« مرد خسیس»نمایش 

گویند مال فرنگ خرید و فروش نكن، می»ت ورود کاالهای فرنگی را قدغن کرده است: ولت روس به شدّکاسد است، د

 (121)همان، ص«. کنی مال روس و قزلباش بخر بفروشسوداگری هم می

رنگی خواهند که از تبریز کاالی ف، تاجر خسیس، میهحیدربیك و چند نفر از جوانان برای فرار از فقر به کمك حاجی قر

 قاچاق کرده تا در بازار به قیمت باالیی بفروشند.

دهند، جالب و خواندنی است؛ مثالً حاجی قره از ائه میتصویری که اشخاص نمایش از استبداد و خفقان دولت روس ار

ترکد. شمشیر و تفنگ اینها این قدرها مرا برند دلم میاما وقتی که اسم روس می»... گوید: ترس مأموران روس می

 (133)همان، ص «. اندازدجان میترساند که آمد و شد مجلس استنطاق لرزه به ینم

 (223)همان، ص «. شودتا پنج سال دیگر تمام نمی استنطاق روس»خوانیم: و یا از زبان شخصیت دیگر می

گذرند گیرند، به راحتی از تقصیرشان میها را میشود، چرا هنگامی که مأموران روس، قاچاقچیو بدرستی هم معلوم نمی

هر که از امر پادشاه بیرون برود بر خالف حكم او رفتار نماید مثل »... گویند: و تنها به دادن پند و اندرز بسنده کرده، می

 (233)همان، ص ...«! بر خدا را کرده است اینست که خالف امر خدا و حكم پیغم

حوم که برادرش حاجی غفور مر« سكینه خانم»کند. ، نویسنده دوباره از استقالل زنان دفاع می«وکالی مرافعه»در تمثیل 

ه بدون آگاهی سكینه، خواهد با عزیز بیك ازدواج کند، اما عمّیی برادر مدعی ارث است. او میشده است، از زن صیغه

دهد و همراه عزیز بیك در صدد گرفتن سكینه به این ازدواج اجباری تن نمیدواج او با آقا حسن تاجر است. ستار ازخوا

 آید.ی خود بر میارثیه

از و حاجی غفور، قبل از تشكیل دادگاه چند نفر قماربیی گر زینب، زن صیغهشود، آقا مردان وکیل حیلهدادگاه تشكیل می

ود؛ آن شتا به عنوان شاهد در دادگاه به نفع زینب شهادت دهند. اما در دادگاه همه چیز بر عكس می اوباش را تطمیع کرده

 رسد.ها را تطمیع کرده است. بدین صورت سكینه خانم به حق خود میدهند که آقا مردان آنچند نفر قمارباز شهادت می
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ت ت نیز اشاره شده است. حاکم شرع به جای تكیه بر مستندادر این نمایشنامه عالوه بر مسائل زنان، به فساد دستگاه قضاو

 دهد!یی از الهام و بروزات الهی است اعتماد کرده، حكم میواقعی، صرفاً به نظر خود که گویی جلوه

گرایی و انتقاد یا همان کریتكا نوشته است. توان گفت، آخوندزاده تمثیالت خود را بر اساس دو اصل واقعدر مجموع می

توان گذاران سبك رئالیسم انتقادی هم مینویسی را در شرق رایج کرد، از بنیاناین رو او را عالوه بر اینكه نمایشنامهاز 

 شناخت.

 اتر ميرزا آقا تبریزی( چهار تئ2ـ ب

طفولیت به  زآقاست و از اهل تبریز هستم. ا این بنده نامم میرزا»نویسد: اش مییی درباره زندگیمیرزاآقا تبریزی در مقاله

هایی ی پادشاهی بود و مأموریتاو مدتی معلم خانه( 13، ص 2332صدیق، ) ....«آموختن زبان فرانسه و روسی شوق کردم 

 هم در بغداد و اسالمبول داشته و، پس از آن در سفارت دولت فرانسه در تهران به سمت منشی اول رسیده است.

ما ظاهراً در اآشنایی او با تصنیفات آخوندزاده، او را بر آن داشت تا تمثیالت آخوندزاده را از ترکی به فارسی برگرداند، 

ا ی لفظ به لفظ حسن استعمال الفاظ ردیدم که ترجمه»زند نویسی میشود و خود دست به نمایشنامهاین کار موفق نمی

آمد و ترجمه را موقوف داشتم؛ و چون مرام و مرادم پیروی و ارادت  یفمححقیقت در ،پوشاندالم را میبرد و مالحت کمی

بود لهذا مختصری به همان سبك و سیاق در زبان فارسی جداگانه نوشتم و این رسم تازه را در میان قوم سرمشق گذاشتم 

 (11)همان، ص ...«. 

 تاریخی عبارتند از:از میرزاآقا تبریزی چهار نمایشنامه بر جای مانده که به ترتیب 

 (؛1232خان )سرگذشت اشرف -1

 (؛1233قلی میرزا در کرمانشاهان )سرگذشت شاه -2

 (؛1232طریقة حكومت زمان خان در بروجرد ) -3

 (.1231بازی آقای هاشم خلخالی و سرگذشت آن ایام )قصة عشق -3
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رسی سه ساله در تهران است. ای حسابخان، حاکم عربستان، برفماجرای توقف چندروزه اشر« خانسرگذشت اشرف»

اید ها و تعارفات را بخوب حاال قرار پیشكش»گوید: او به محض رسیدن به تهران خطاب به خواهرزاده خود، کریم آقا، می

 (12، ص1333مؤمنی، )«. بست نمایند، دهن ایشان را بایداعتنائی داد، از اینكه حضرات بداخمی و بی

یرند. گخان انعام مییی از اشرفواالمقام، بلكه فراشان، نوکرها، خادمان و حتی میرغضب هم به بهانهتنها حضرات اما نه

اقع خان و خانه شاگرد دربار ویی از مجلس سوم که بین فراش اشرفرود. صحنهگویی کارها فقط با دادن رشوه پیش می

 شخص شود:شود تا عمق فساد و تباهی دستگاه حكومتی قاجار مشده، نقل می

 داداش این کاغذ را بده خدمت خان، جواب بگیر بیار!»... 

 آید.ـ خانه شاگرد: بابا برو پی کارت! من هزار کار دارم. همین جا باش تا خان خودش بیرون می

 گذارد توی مشت خانه شاگرد( برو زود قربان جواب بیار.ـ فراش: قربان بیا اینجا )یك قران می

 جهد(وق میـ خانه شاگرد: )از ذ

خان کریم آقا در برابر این همه فساد و آشفتگی خطاب به اشرف(32)همان، ص «. آورم براتاالن جواب میوا ایست! 

 (33)همان، ص  «.آوریمفردا ما هم پدر رعیت را در می ،دهنداینها همه درس است به ما می»... گوید: می

 شود.ه، فرار را بر قرار ترجیح داده، از تهران خارج میخواری به ستوه آمدخان که از این همه رشوهاشرف

شود، قلی میرزا که از رجال سرشناس کشور است، راهی کربال می، شاه«سرگذشت شاه قلی میرزا در کرمانشاهان»در نمایش 

 کند.چند روزی نزد شاه مراد میرزا، برادر کوچك، توقف میدر کرمانشاه 

رد که ع داقلی میرزا که دو سه هزار تومان قرض باال آورده است، توقّکند. شاهذیرایی میشاه مراد از برادر بطور کامل پ

 برادر حاکم آن را به تمامی پرداخت نماید.

برد. ناپذیر را تأدیب کند. او را برای شكار به سنقر میع و سیریگیرد که عموی پرتوقّایرج میرزا، پسر حاکم، تصمیم می

گیرد م میکند. عمو تصمیپیش عمو شكایت میج میرزا از سرکشی سنقریها در عدم پرداخت مالیات هنگام ورود به شهر ایر

ها بدهد تا به موقع مالیات و مداخل خود را پرداخت کنند. ایرج میرزا به دروغ و ظاهراً برای که درس عبرتی به سنقری

لی میرزا از قشود، شاهدهد. سی، چهل تا تیر خالی میکشی از پرخاش عمو خان بر رعایا شورشی را علیه او ترتیب میکینه
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وش آمدن برای اینكه از دست اوباش سنقر نجات یابد، در زیر چادر زنانه مخفی شده، فرار هرود. پس از به هوش می

 کند.کند. او با عجله کرمانشاه را به قصد قصر شیرین ترك میمی

نین ی رجال سیاسی آن عصر بدست دهد. او همچاز چهرة خشن و مستبدانه در این تئاتر نویسنده سعی کرده است تا تصویری

 داند.تلویحاً و با بیانی طنزآلود تنها راه نجات رعیت را در شورش و انقالب می

پولی در مضیقه و سختی در چهار مجلس نوشته شده است، خان حاکم که از بی «طریقة حكومت زمان خان در بروجرد»

ت! ناظر جان جان! این تقصیر شماس»گوید:  خان به او میهللیی را پیدا کند. ندیم وگیرد مداخل تازهمی برد، تصمیمبسر می

کنید. نه مداخلی نه چیزی. امثال شما روزی صد تومان مداخل دارند. شود که شما میگوید اینطور حكومت نمیراست می

ها رید چهار شاهی مداخل بكنید و راه بروید! این حكومتشما ضامن بهشت و دوزخ که نیستید. چند صباحی که حكومت دا

 (21)همان، ص    ...«.شود دهد حاکم میشود و پیشكش میاعتباری ندارد. فردا یكی پیدا می

گیرد به واسطة کوکب خانم، یكی از روسپیان سرشناس شهر، حاجی کند، او تصمیم مییی پیدا میباشی راه تازهفراش

 گذارند.گیرد. حاجی رجب با کوکب برای شب یكشنبه قرار میباشی میی فراشام بیندازد. ظاهراً نقشهرجب تاجر را به د

، حاجی افتدکند و به التماس میشود، کوکب به دروغ ناله و زاری میآن شب دهباشی با چند مأمور وارد خانه کوکب می

 السكوت به دهباشی بدهد.ان حقّشود مبلغ هنگفتی را به عنوهم برای حفظ آبروی خود مجبور می

 های حكمرانان آن عصر با بیانی طنزآلود و کمیكدر این تئاتر نیز نویسنده موفق شده است تا حدودی از مفاسد و تباهی

 پرده بر دارد.

اما  است.ارا ی سبیشتر نمایشی است اجتماعی تا سیاسی. آقا هاشم عاشق و دلباخته« بازی آقا هاشم خلخالیعشققصه ی »

نگران  شود، مادر کهپدر سارا حاضر نیست دختر خود را به یك جوان فقیر و یك القبا بدهد. سارا از عشق هاشم بیمار می

هایش خواهد تا به ازدواج دخترشان با هاشم تن دهد. اما پدر با حاجی پیرقلی حرفحال دختر است با التماس از شوهر می

  دیگر دختر را به پسر حاجی بدهد.را زده و قرار است تا چند روز 

میرد. او حاجی پیرقلی را وصی خود قرار داده بود. در میان رتق و فتق امور، زن فرامرزبیك، یكی از تجار مشهور شهر، می

خواهد با حاجی ازدواج کند به شرط آن که دخترش را هم به پسر حاجی بدهد. شود. او میفرامرزبیك عاشق حاجی می
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دهد. پدر سارا هم از این اتفاق عصبانی شده، همان شب دخترش را به عقد آقا هاشم در ها تن میازدواج حاجی به این

 آورد.می

ایستد و های مستبدانه پدر میدر این تئاتر به موقعیت اجتماعی زن توجه شده است. سارا قهرمان داستان در مقابل خواسته

همان، ) «. آخر رضای دختر هم شرط است»هم بر این باور است که  ،رادهد. حتی گلندام باجی، خاله سابدان تن نمی

  (131ص

ر و امید و تغیی برای ییاند که در آن جادانسته« های سیاهکمدی»از نوع های طنزآلود میرزاآقا را ایشنامهپژوهشگران نم

گذرد غرق است و پریشان که میاو چنان در آنچه در چهار سویش »نویسد:وران میگشود، هیوا دگرگونی یافت نمی

اتر ئنظری و جهالت،او تیا است و تنگبازی و رگری و نیرنگبیند. برای او هر چه هست حیلهروزنی یا امكان طلوعی نمی

 «.اساندشبیند تا بشننجاتی نیز در آن سوی این گذران نمی های لحظهکنندهیابد و ثبتای برای افشاگری میرا وسیله

  (32ص ،1321، نافرجامهای کوشش)

 

  بحث و نتيجه گيری 

ها ی ضعفنویستوان گفت آثار نمایشی آخوندزاده و میرزاآقا تبریزی هرچند از منظر شكل و فن نمایشنامهدر مجموع می   

ر سنّت دگی در فرم و ارایه نگرشی رئالیستی ـ انتقادی به هنرمند، باب جدیدی را هایی داشت، اما به لحاظ تازهو کاستی

 ادب فارسی گشود.

ه است مدآید دویسی قالب ادبی )ژانر( جدید و نوپایی است که با ظهور مشروطیت پهمانطور که گفتیم نمایشنامه نو نیز   

این نوع  ربیغقاخان تبریزی با نوشتن نمایشنامه هایی به سبك و سیاق آخوند زاده و میرزا آچون میرزا فتحعلی همکسانی  و

غاز مشروطیت نوشته شده بود در قیاس با آالبته نمایشنامه هایی که در ایران و در نمودند؛ ادبیات فارسی  ادبی را وارد

نها آ ردنمایشنامه های غربی واقع گراتر بودند و نویسندگان تالش می کردند تا خواسته های مردم و مشروطه طلبان را 

 منعكس سازند .
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