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نگاهی به جریانات تأثیرگذار فرانسوی در تئاتر نوگرای ایران
در گفت وگو با علی نصیریان

عکس از مریم سعیدپور

هنرمندان،  از  عده ای  پاریس،  در  ایران  فرهنگی  هفته ی  مناسبت  به 
پژوهشگران و صاحب نظران، از جمله استاد علی نصیریان به این شهر دعوت 
شدند. استاد نصیریان در 16 بهمن 1395 در تاالر الیزه بیاریتس پاریس، در 
مراسمی با عنوان شب تهران، درباره ی شهر تهران و هنر تئاتر به ایراد سخنرانی 
پرداختند. متن پیِش رو، گفت وگویی است درباره ی جریانات تأثیرگذار فرانسوی 
در تئاتر نوگرای ایران که در مدت اقامت استاد در پاریس با ایشان انجام شده 

است.

پیش از آغاز گفت وگو، مایلم تا بخش کوتاهی از سخنرانی معروفی 
از داریوش شایگان درباره ی پاریس را برایتان بخوانم تا پس از آن وارد 

گفت وگو شویم. سخنرانی شایگان با این جمالت آغاز می شود:
»در کودکی نام پاریس برایم طنینی بود از دوردستی دست نیافتنی. در 
سرزمین من، پاریس را عروس شهرها می خواندند؛ کسی را اما سراغ نداشتم که 
تصویری دقیق از این شهر ترسیم کند. پاریس تمثیل تمام عیاری بود از جذبه 
آن دیگری، تصویر افسانه ای شهری که در هاله ای از افسون در ورای دریاها و 

کوه ها جا گرفته بود، شهر علم و عشرت، شهر کامرانی و هوس راندن. 
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به مجرد دیدن شیئی غریب، یا بوییدن عطری خوش از شیشه ای ظریف، یا به 
کام چشیدن طعمی لطیف که به عالم رویا فرو می بردت، ذهن بی درنگ روح افسونگر 
پاریس را مجسم می ساخت. نه اینکه نامی از دیگر پایتخت های دنیا در میان نباشد، ولی 
نام آنها وجود ملموس تری را تداعی می کرد. لندن مرکز امپراتوری ای بود که شاخه های 
تو در تویش در همه جا رخنه کرده بود، حتی در پس پرده ی قدرت های حاکم. برلن 
تجسم نظامی استوار و باصالبت بود، رایشی که انگار مقدر است هزاران سال دوام بیاورد. 
با این همه تصویر پاریسی که هم مظهر دانش بود و هم مرکز عیش، درخششی مضاعف 
داشت. تمامی وسوسه های جسم و جان در وحدتی جدایی ناپذیر یک جا در این شهر 
گردآمده بود. به عبارت دیگر پاریس پیوندی بود میان سه احساس ناهمگون: حریم 
ممنوعه، وسوسه و زیبایی. حسی از بیم، توأم با تکریم، آدم را فرامی خواند در عین آنکه 

پس می راند«1.
به نظر شما چرا این نگاه نسبت به پاریس شکل گرفته است، در حالی 
که نگاه فرهنگی ما به دیگر شهرهای اروپا به گونه ای دیگر است. ما واقعًا 
از  متنوعی  اشکال  و  محسنات  از  بسیاری  خودمان،  بومی  فرهنگ  در 
زیبایی شناسی را با فرهنگ فرانسوی در ارتباط می دانیم. از نوع پوشش، تا 

آداب خورد و خوراک و انبوهی از فرهنگ های دیداری.
به این دلیل که بعد از مشروطه ما اصوالً با فرهنگ و زبان فرانسه با دنیای غرب 
آشنا شدیم. و تمام رجال سیاسی و رجال ادبی ما با فرهنگ فرانسه آشنا بودند. مثاًل 
در زمینه ی تئاتر، با فرهنگ فرانسه و به ویژه متن های مولیر، با تئاتر غربی آشنا شدیم. 
پشت این قضایا، یک سری تعریف ها و تصویرسازی هایی به خصوص از پاریس می شد 
که این همیشه در ذهن ما به عنوان جایی رویایی، خیال انگیز، دیدنی و دست نیافتنی 
در آن زمان جلوه می کرد. در ضمن سفر هم برای هر کسی به این سادگی مقدور نبود. 

در نتیجه تصور عجیب و غریبی از این فرهنگ برایمان ساخته شد.
مثل یک جور مدینه ی فاضله.

بله. من اولین بار در سال 1960 به پاریس آمدم، یعنی 57 سال پیش. برای 
اجرای نمایشی در یک فستیوال به دعوت سازمان یونسکو، در سالنی به نام تئاتر دو 
ناسیون )تئاتر ملل(. پس از دعوت، ما از طریق هنرهای زیبای وقت اعزام شدیم. در 
آنجا نمایشنامه ی »بلبل سرگشته« را که نوشته بودم، اجرا کردیم. خاطرم هست وقتی 
نخستین بار به هتل مان در حوالی بلوار سن میشل رسیدیم، صبح زود، پیش از صرف 
صبحانه با یکی همکارانم به قصد قدم زدن از هتل خارج شدیم تا نگاهی به شهر 
بیاندازیم. برایمان خیلی عجیب بود که در شهر پاریس قدم می زنیم. و بعد به دوستم 
گفتم باورت می شود که در پاریس هستیم؟ توجه بفرمایید که چقدر این اتفاق برایمان 

عجیب بود.
درست است، این احساس در فرهنگ ما معموالً وجود داشته، عالوه بر 

تئاتر در ادبیات هم بوده است.
بله، حتی این حس در آمریکایی ها هم وجود داشت که سفری به پاریس بیایند، تا 

اتفاقات فرهنگی این شهر را از نزدیک ببینند.
ما در حوزه های مختلف عالوه بر اینکه ارتباطات فرهنگی 
داشته ایم، به ویژه در ادبیات با نویسنده های مختلفی مثل 
هدایت و علوی و جمال زاده که زبان فرانسه می دانستند و به 
پاریس رفت و آمد داشتند، تئاتر ما هم با ترجمه های فرانسه 
در ایران رشد می کند، و همچنین ترجمه ی نخستین رمان ها 
مثل کنت دو مونت کریستو، همه به نوعی تأثیر گرفته از 

ادبیات فرانسه هستند. 
خب در ایران قبل از اینکه زبان انگلیسی غالب بشود، زبان ادب، 
هنر و سیاست، زبان فرانسه بوده است. استادانی که من داشتم، 
مثل دکتر نامدار، علی اصغر گرمسیری و یا رفیع حالتی، تمام شان 
فرانسه می دانستند. سید علی خان نصر که بنیان گذار تئاتر جدید 
ایران هست هم فرانسه می دانست و از زبان فرانسه ترجمه می کرد. 
در آن زمان بیشتر، کارهای مولیر را به صورت آداپته به فارسی 
برمی گرداندند، یعنی در متن جدید کاراکترهای ایرانی می گذاشتند.
مطالعه  زیبا  هنرهای  دانشکده ی  موضوع  بر  مدتی 
تأسیس،  چگونگی  بر  مشخص  طور  به  یعنی  می کردم. 
استادان دانشکده و درس هایی که آنجا تدریس می شده 
سه  اول  می شود.  اضافه  دیرتر  خیلی  تئاتر  البته  است. 
رشته ی معماری، نقاشی و مجسمه سازی داریم. در هسته ی 
اولیه ی دانشکده ی هنرهای زیبا که در سال 1319 تأسیس 
می شود، سه چهار نفر فرانسوی تأثیرگذار داریم. مثل مادام 
آشوت و موسیو گدار و چند نفر دیگر که با بوزار پاریس 
آشنایی داشته اند و برای هنرمندان تجسمی ایران، برای 
اولین بار امپرسیونیسم و کوبیسم را معرفی می کنند. حتی 
اولین گروهی از هنرمندان تجسمی که برای ادامه ی تحصیل 
به خارج سفر می کنند، مقصدشان فرانسه است. مثل جلیل 
ضیاپور و بسیاری دیگر. دستاورد آن مثالً به شکل کوبیسم 
فرانسوی در مدرنیسم ایرانی ظاهر می شود. همچنین در 
دانشکده جدالی بین دو طیف سنت گراها و نوگراها شکل 
می گیرد. در واقع این دوره، زمانی است که هنوز هنرمند 
نوگرا در ایران نداریم. کسانی هم که در دانشکده ی هنرهای 
سنت گرایان  از  هستند،  ایرانی  و  می دهند  درس  زیبا 
مدرسه ی صنایع مستظرفه محسوب می شوند. این ها به طور 
جدی در برابر نوگرایان قرار می گیرند. آیا مشابه این جریان 
در شکل گیری تئاتر آکادمیک در ایران هست؟ یعنی مثاًل 
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فضای فرانسوی یا حتی استادان فرانسوی، تئاتری های ایران 
را تحت تأثیر قرار دهند.

خیر، به شکلی که در نقاشی و هنرهای تجسمی اتفاق افتاد، 
در تئاتر نبود. البته خارجی ها، یا بهتر است بگویم ارمنی هایی بودند 
مثل »هایک گارگاش« یا »شاهین سرکیسیان« که فرانسه هم 
می دانستند. و اینها به زبان فرانسه گاهی متن هایی ترجمه می کردند. 

مثل خسیس مولیر یا تارتوف که ترجمه و آداپته بود. 
پس اینطور نبود که استادان فرانسوی را به مدرسه ی 

هنرپیشگی یا دانشکده بیاوند؟
خیر. در واقع استاد فرانسوی برای تئاتر نداشتیم. فقط یک 
استاد خانمی داشتیم که شاگرد »ژان لویی بارو« بود که کارگردان 
درجه یکی است. در دهه های سی و چهل. این خانم پانتومیم، و کار 
بدن و امپروویزه کردن )بداهه پردازی( انجام می داد. سال اول فقط 
کار بدن می کرد و از سال های بعد سراغ بداهه پردازی و خالقیت 

فردی می رفت. یا یک سوژه می داد که روی آن کار کنیم.
رشته ی تئاتر خیلی دیر به دانشکده اضافه می شود.

به دانشکده بله، ولی از دوره ی رضاشاه آموزش تئاتر در ایران 
داریم. در واقع چیزی به نام دانشکده ی تئاتر نداشتیم. تنها جایی 
که محل تعلیم بازیگر بود و کار جدی تئاتر می کردند، هنرستان 
هنرپیشگی بود که از زمان آقای نصر بنیان گذاری شده بود. اول 
دوره اش یک ساله بود، بعد شد سه ساله که دیپلم هم می داد. 
استادان این هنرستان هم کارگردان های خوب تئاتر آن زمان بودند. 
مثالً دکتر نامدار که کار سیاسی و علمی هم می کرد. زمان رزم آرا 
شهردار تهران شد، داروساز بود و رئیس دانشده ی داروسازی هم بود؛ 
ولی عشق به تئاتر داشت و به خوبی هم بازیگری می کرد، حتی به 

زبان فرانسه هم اجراهای خوبی از نویسنده های قرن نوزدهمی فرانسه داشت. 
رابطه ی ایرانی ها با فرانسه دو طرفه بود؟ یعنی همان طور که ما تأثیر 
گرفتیم و هنرمندان مان مثل شما سفرهایی به فرانسه داشته اند، گروه های 

فرانسوی هم به ایران می آمدند؟
خیر، نه چندان. به خاطرم نیست. مگر اینکه انجمن ایران و فرانسه که از ما هم 
برای اجرا در فرانسه دعوت کرده بود، کارهایی کرده باشد. شاید آنها گروه هایی به 
ایران می آوردند، ولی اجراهای شان چندان عمومی نبود. از اواخر دهه ی سی استادهای 
آمریکایی به ایران آمدند. بیشتر در دانشکده ی ادبیات و انجمن ایران و آمریکا بودند. در 

این دو جا، نویسندگی، کارگردانی و بازیگری درس می دادند.
انجمن ایران و آمریکا و انجمن ایران و شوروی )ُوکس( در مسائل فرهنگی 

آن دوران ایران تأثیر زیادی دارند.
بله خیلی. من هم می رفتم به آنجا. در انجمن وکس بیشتر فیلم نمایش می دادند. 
مترجمی داشتیم به نام رضا آذرخشی که از نویسنده های روسی مثل چخوف و گوگول 
و دیگران ترجمه می کرد. خاطرم هست که آذرخشی هر دفعه قبل از اینکه فیلمی 
نمایش دهند، یک قصه از ادبیات روسیه تعریف می کرد. کسانی که تمایالت چپ و 
سمپاتی با روسیه داشتند، می آمدند و از جریان چپ طرفداری می کردند. برای اینکه 
شعارها و گفته هایشان خیلی جذاب بود. در حالی که از آنچه واقعاً داخل شوروی اتفاق 

می افتاد، خبر نداشتند.  
شما خودتان هیچ وقت گرایشات چپ داشته اید؟

خیر، هیچ وقت. ولی به جهت عالقه به فیلم، به انجمن ُوکس می رفتم. چون 
پولی نمی گرفتند و برنامه هایشان مجانی بود. فیلم های خوبی هم نمایش می دادند، 
به ویژه قصه های آقای آذرخشی برایم خیلی جذاب بود. در انجمن فرهنگی ایران و 
آمریکا کالس هایی برگزار می کردند. مثالً یک بار سه دوره کالس گذاشتند. پروفسور 
دیویدسون، پروفسور کویینبی و پروفسور بِلکه. اینها به ایران آمدند و با بچه های ایرانی 
کار کردند. و تئاترهای خوبی هم آوردند. مثل نمایش »شهر ما« نوشته تورنتون وایدلر. 
کویینبی هم نمایشی از هرمان ملویل را در تئاتر فرهنگ اجرا کرد. دیویدسون هم »باغ 
وحش شیشه ای« اثر تنسی ویلیامز را در انجمن ایران و آمریکا اجرا کرد. در آن زمان 

کارهای نو و درخشانی بود.
مروری بر جریان تئاتر نوگرا نشان می دهد که تأثیرات اجتماعی و سیاسی 
هم در آن کم نبوده. مثالً اولین نمایشنامه های نوگرای ما به زبان ترکی نوشته 
می شود. شاید گرایش های پان ترکیستی در آن بی تأثیر نبوده باشد. حتی 
مرحوم نصر که بانی تئاتر نوگرا در ایران هست، بیش از اینکه فعالیت تئاتری 
داشته باشد، فعالیت سیاسی داشته. مثالً سفیر و کارمند وزارت امور خارجه 

بوده.
 درست است، یکی از مشکالت کار تئاتر در آن زمان، بدنامی تئاتر در جامعه بود. 
اشخاصی مثل نصر، بهرامی و یا دکتر نامدار همه رجل سیاسی بودند. اینها چون تئاتر 

علی نصیریان در نمایی از فیلم پستچی
1351 مهرجویی،  داریوش  ساخته ی 
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جدید را می فهمیدند، برای تغییر نگاه جامعه به هنر نمایش تالش کردند. ما در ایران 
درام به معنای غربی آن نداشته ایم. شیوه های دیگری از نمایش بوده مثل تعزیه و تخت 
حوضی که بیشتر روایی است و مبتنی بر نقل. تعزیه در واقع شبیه سازی است، یعنی 
یک شبیه درست می کنند تا مثالً نقش امام حسین را روایت کند. در واقع به عنوان یک 
شبیه یا شبیه خوان. در نتیجه این تئاتر یا درام نیست. در حقیقت ما دراما به معنی آنچه 
ارسطو در فن شعر توضیح می دهد، نداشته ایم. چیزی اندکی بیش از یک قرن است که 
هنر جدی نمایش وارد ایران شده است. میرزا جعفر قراچه داغی کارهای آخوندزاده را 
ترجمه کرد. و میرزا آقا تبریزی هم متأثر از این فضا، شروع کرد به نمایشنامه نوشتن تا 

کم کم تئاتر جدید شروع شد.
یعنی  ایران مشهود است،  نوگرای  تئاتر  مشابه جریانی که در شروع 
ورود اهالی سیاست و رجال سیاسی به کار تئاتر، که مثالً نماینده ی مجلس 
یا وزیر و کارمند وزارت امور خارجه بوده اند، در ادبیات هم دیده می شود. از 
ملک الشعرای بهار گرفته تا پرویز ناتل خانلری و بسیاری دیگر. ارتباطی بین 
این جریان ادبی و تئاتری وجود داشته آیا؟ فکر می کنم تفکر نسل اول ادیبان 
ایرانی در سده ی اخیر، قدری قدمایی تر و سنت گراتر از نسل اول تئاتری ها 
بوده است. این نسل از ادیبان که متن های نو را پذیرا نمی شوند، حتی بین 
خودشان هم اختالفات جدی فکری دارند. مثل مشاجراتی جدی که بین 
نوگرایی چون نیما یوشیج و ناتل خانلری وجود داشته و در مکتوباتشان به 
جا مانده است. در فرهنگ های غربی مثل همین فرانسه، به نظرم ادیبان در 
شکل گیری جریانات نوی نمایشی نقش داشته اند، ولی در ایران این طور نبوده 

است.
بله به نظر من هم عجیب است، چون این دسته از ادیبان ایرانی اتفاقاً به فرنگ 
هم سفر کرده اند. ولی اصالً با تئاتر ارتباطی برقرار نکرده اند. حتی صادق هدایت هم 
که دو سه نمایشنامه نوشته، چندان کار جدی و مهمی نیست؛ و ارزش قصه هایش 
را ندارد. صرفاً چیزی را تجربه کرده. برای من هم عجیب است که چه طور این طیف 
از اهل فرهنگ و ادب با تئاتر مدرن ارتباط نداشته اند. به هر حال باید در نظر داشت 
که نمایشنامه نویسی حوزه ای مستقل است، یعنی این طور نیست که هر رمان نویسی 
نمایشنامه نویس هم باشد؛ یا برعکس هر نمایشنامه نویسی، رمان بنویسد. در غرب هم 
نمایشنامه نویس ها مشخص بودند، تنها استثنا چخوف است که هم نمایشنامه نوشته 
و هم داستان. ولی به هر حال چخوف را با نوول هایش نمی شناسیم، بلکه به عنوان 
نمایشنامه نویس و با آثاری مثل باغ آلبلو، دایی وانیا و یا ایوانف شناخته شده است. به 
هر حال نسل اول ادیبان ایرانی در قرن حاضر به فرنگ سفر داشته اند و حتی تئاتر هم 

می رفته اند؛ ولی عجیب است که در حوزه ی نمایش هیچ پژوهش و تعمقی نکرده اند. 
احتماالً این طیف، جریان های فلسفی، ادبی و همچنین تئاتر نوگرا را جدی 
نمی گرفته اند. نمونه اش نظرات شخصِی همراه با استهزاءی است که محمدعلی 
فروغی در کتاب معروف سیر حکمت در اروپا، در پایان کتاب درباره ی نیچه 

علی نصیریان در نقش اسماعیل، در نمایی از فیلم دایره مینا
ساخته ی داریوش مهرجویی، 1353

ابراز داشته و او را فیلسوفی نه چندان جدی و مهم قلمداد 
کرده است.

بهار  الشعرای  ملک  حتی  بودند.  سنت گرا  بسیار  این ها  بله 
همچنان به سبک خراسانی در شعر پایبند می ماند. ولی به نظرم 
خانلری نسبت به این ها قدری مدرن تر بود. مثالً شعر عقاب او 
ساختار ادبی مدرنی دارد. با این حال در تئاتر آدم های بسیار مدرن و 
آوانگاردی داشتیم که در جایی مثل کارگاه نمایش فعال بودند. مثل 

آشوربانی پال بابال و آربی آوانسیان. 
به  و  می گیرند  فاصله  تئاتر  از  این ها  از  برخی  البته 

پرفورمنس نزدیک تر می شوند، به ویژه آشور بانی پال.
)یا  قدری سنتی تر  ما  ولی  بودند،  آوانگارد  بسیار  این ها  بله 
کالسیک تر( کار می کردیم. به هر حال هر دو جریان در زمان خود 
تأثیرگذار بودند. البته ناگفته نماند در دهه 1340 که تلویزیون به 
دلیل حضور کسانی چون قطبی و بیژن صفاری و فرخ غفاری 
تمایالت جدیدتری داشت، کارهای تازه ای به تدریج شکل گرفت. 
مثالً پیتر بروک را به ایران دعوت کردند. بعدتر هم جشن هنر شیراز 

اتفاقات تازه ای را در فضای فرهنگی ایران رقم زد.
گفت وگوی  این  به  را  وقتتان  اینکه  از  فراوان  سپاس 

دوستانه اختصاص دادید.

پی نوشت:
1. بخشی از سخنرانی داریوش شایگان در سمینار بین المللی »پاریس در 
اروپا، اروپا در پاریس« که توسط مرکز فرهنگی سوئد، در اکتبر 1990 
برگزار شده است. ترجمه ی فارسی این سخنرانی به قلم داریوش شایگان، 

در مجله ی بخارا، ش 93، تیر 1392، منتشر شده است.
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Un groupe d’artistes, de chercheurs et d’autorités intel-
lectuelles dont le professeur Ali Nasirian ont été invités dans 
la capitale française à l’occasion de l’événement intitulé « Se-
maine culturelle de l’Iran à Paris », organisée par cette ville. 

Lors d’une cérémonie placée sous le signe de « Teheran la 
nuit », le professeur Nasirian a donné une conférence, dans 
la salle Elysées Biarritz, le  4 février 2017, sur le thème de « 
La ville de Teheran et l’art de la scène ». 

Le texte en regard est celui d’échanges organisés par le 
Centre culturel iranien, lors du séjour du maître à Paris, sur « 
Les courants culturels français ayant marqué le théâtre mo-
derniste en Iran ». Les premières traductions de pièces de 
théâtre français en Iran, les influences littéraires ayant trait 
aux arts de la scène française sur le théâtre iranien et l’étude 
des courants propres au théâtre moderniste de l’Iran ont fait 
partie des sujets évoqués lors de ces échanges.

Focus sur les courants français ayant 
influencé le théâtre moderniste en Iran
Échanges avec Ali Nasirian

عکس از مریم سعیدپور


