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از آغاز آشنایی ایران با تئاتر غربی تا نهادی شدن 
تئاتر در ایران حدود یک قرن طول کشید و هنوز نیم قرن 

دیگر الزم بود تا جامعه سنتی ایران تئاتر را بشناسد، بپذیرد و خود 
زبانی مستقل و ایرانی را در تئاتر پی افکند. تردیدی نیست که کارهایی 

نظیر تقلید و یک رشته  آیین های نمایشی که به  لحاظ ساختاری و محتوایی 
با تعاریف و قواعد کالسیک تئاتر غربی سنخیتی ندارد، بیشتر در قلمرو هنرهای 
سنتی و فولکلور قرار می گیرد و از ضوابط، معیارها و الگوهای خاص خود پیروی 
می کند. هیچ  یک از این آثار را نمی توان به فرد خاصی منتسب کرد، چرا که مثل 
هر پدیده ی دیگر هنرهای فولکلور محول تفکر و عمل مردمانی گمنام در طول 
نسل هایی است که در هر زمان رنگ و بویی از حال وهوا و اخالقیات آن زمانه را 
به خود می گیرد و به هر شکل ضبط شده و مکتوب نیست و به دشواری می توان 
تاریخ خاصی برای پیدایی آن تعیین کرد. این آثار سینه به سینه نقل شده و به مرور 
پیرایه هایی بر آن بسته شده است و اجرای آن بر مبنای بداهه گویی و آفرینش 
حضوری صورت می گرفته و به  دلیل نزدیکی با مسائل، باورها و خلق وخوی مردم 

مولیِر الهام بخش1
پیدایش تئاتر مدرن ایران

دانشیار، عضو هیئت علمی دانشگاه هنر

چکیده
این مقاله به پیدایش و شکل  گیری تئاتر مدرن 
ایران، با تعاریف و قواعد کالسیک تئاتر غربی می پردازد؛ 
با این نگاه که جریانات تئاتر در ایران، در دوران ناصری 
و انقالب مشروطیت )1304-1175(،   همسو با شرایط 
اجتماعی و سیاسی از طریق ترجمه ی متون نمایشی و 
با تأثیرپذیری از آن شکل گرفته و تحول یافته است. 
و  شده  ترجمه  نمایشنامه های  و  مترجمان  معرفی 
انگیزه های ترجمه و چگونگی بازتاب آن در آثار نمایشی 
ایران و فضاها و جریانات نمایشی و دیدگاه های مرتبط 

با آن در این تحقیق گنجانده شده است.

دکتر شیرین بزرگمهر
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میرزا فتحعلی آخوندزاده )1257-1191ش(

بیشتر در دل آن ها جا باز می کرد تا در ذهنشان، یعنی چیزی 
که چندان مورد نظر تئاتر کالسیک نیست، چون این تئاتر، تفکر 
تماشاگر را به چالش می خواند. یعنی تئاتری بر پایه سنت های 
دیرینه و خالقیت های هنری یک جامعه با رعایت چارچوب ها و 
قواعد زیبایی شناسی خاص و اثر فردی یا هنرمندی خاص، تئاتری 
که در این مرحله از تکامل خود می کوشد زندگی را هرچه کامل تر، 
دقیق تر، و هرچه بیشتر واقعی تصویر کند. به این شکل تا دوره ی 
ناصری تئاتری در ایران وجود ندشته است، جامعه ایرانی به پیروی 
از علمای دینی، اساساً نسبت به پذیرش پدیده های غربی با سوءظن 
می نگریست و اگر بنا به مالحظاتی به صورت رسمی مظاهر غربی 
را تکفیر نمی کرد، الاقل از نهادی شدن آن تا جایی که از دستش بر 
می آمد جلوگیری می کرد.  اما حوادث تاریخی و جریانات سیاسی 
در سطح جهان چنان می چرخید که از پذیرفتن فرآورده های غربی 
گریزی نبود، به ویژه تئاتر غربی که اساساً پدیده ی نوظهوری نزد 
مردم تحصیل کرده ایرانی بود، ولی با امکانات بیانی و تبلیغی که در 
آن وجود داشت، همچون هنری مستقل در میان محافل فرهیخته 

جا افتاد.
اگر چه این استقالل، حتی در زمان ما، شکل بیرونی و حتمی 

نگرفته، اما حداقل می توان گفت که تئاتر امروز ایران، همچون بسیاری از مظاهر 
فرهنگی غرب تا حدی بومی شده است. چنان که مسئوالن فرهنگی کشور به صورتی 
آن را پذیرفته اند، مشروط بر آن که از اهداف و انگیزه ها و عرصه و عملکرد نفسانی و 
غیر اسالمی غرب فاصله بگیرد و همچون نهادی ایرانی و اسالمی و در سمت و سوی 

فرهنگ سنتی قرار داده شود. 
    اما به جرات می توان ادعا کرد تئاتر در ایران وام دار تئاتر غربی است و اصول و 
مبانی و زیبایی شناسی و شیوه های نوشتن، عرضه و اجرای خود را از طریق ترجمه، 
اقتباس و روش های آموزشی غرب به دست آورده است. رویکرد ترجمه متون نمایشی 
و به تعاقب آن آموزش و اجرای آن در ایران از دوران قاجاریه آغاز می شود؛ زیرا در 
این دوره بود که پای سفرا و سیاحتگران غربی به ایران باز شد. در این دوران بود که 
پدیده ای به نام روشنفکری با تعاریف نوین سر برآورد و تحصیلکردگان ایرانی را شیدای 
خود ساخت. آرمان تجددخواهی، آزادی خواهی و ازدیاد نفوس باسواد و شرکت مردم 
در سرنوشت اجتماعی خود، همه  نتیجه ی ترجمه متن و فکر و رأی و رفتار بود. با 
ظهور این پدیده، روحیه ی انتقادی از مسائل اجتماعی و سیاسی و مجوز انتقاد از 
حکومت موجبیت یافت و به تبع آن هنر ایرانی، که پیش از این تنها در جهان معنویت 
و به سوی اهلل سیر می کرد، بدل به  وسیله ی روشنفکرانه ی این جهانی و مهم تر از همه 

ملی گرا شد.
نخستین هیأت پنج نفری محصالن ایرانی در سال 1235 قمری به ایران بازگشته 
و به همراه خود تجربیاتی از غرب را به دربار ایران و جامعه ی برگزیده ی آن روزگار 
عرضه کرده بود. اما در آن دوره جامعه آمادگی پذیرش افکار روشنفکرانه را نداشت. 
حتی سفرنامه ای که میرزاصالح شیرازی، یکی از محصالن، از خاطرات سفر پنج ساله اش 
نوشته بود، امکان چاپ و انتشار نیافت. در میان این جمع، شخصی به نام میرزاآقا هم 
بوده که احتماالً همان میرزاآقا تبریزی اولین نمایشنامه نویس ایرانی است که سال ها 

طول کشید تا توانست آثار خود را منتشر کند.
برای رعایت ایجاز مسیر تحول نهادی شدن تئاتر را فهرست وار درج می کنیم:

1- سفرهای هیأت های سیاسی ایرانی و غربی و نیز اعزام محصالن ایرانی به 
خارج که در غرب با هنر نمایش آشنا می شدند و اطالعاتی را به صورت سوغات به 
ایران می آوردند، از عوامل عمده ی ورود تئاتر به ایران شد. از طرفی سفرا و تجار غربی 
نیز در دوران اقامت خود در ایران برای سرگرمی و تفنن نمایش هایی را برپا می کردند 
و درباریان و صاحب منصبان را دعوت می کردند. این رفت وآمدها و مراودات به تدریج 
به شکل گرفتن واژگان و فرهنگ نمایش در ایران کمک رساندند تا بعدها کامل تر و 

بومی تر شوند.
2- دارالفنون مهم ترین پایگاهی بود که باب ترجمه را در ایران به صورتی آکادمیک 
گشود. اگرچه در دارالفنون بیشتر ترجمه ی آثار علمی مورد توجه بود، اما به هرحال در 
این جا بود که هنر ترجمه همچون یک وسیله ی پُراهمیت آموزشی تلقی شد. از این جا 
بود که مترجمان در زمره ی اهل علم و فرزانگان به شمار رفتند و در جامعه ی فرهنگی 



111

IW
A

N
   

un
e 

pu
bl

ica
tio

n 
pé

rio
di

qu
e 

  N
° 1

و حتی دربارها نشان و منزلتی یافتند.
3- یکی دیگر از مراحل تحول تئاتر در ایران نتایجی بود که سفرهای ناصرالدین 
شاه به غرب، به ویژه روسیه پدید آورد. ناصرالدین شاه در کنار دیدارهای رسمی خود از 
مظاهر علمی و فنی و مدنی در شهرهای اروپایی به دیدار از نمایش ها و سرگرمی های 

آن ها عالقه نشان می داد که شرح آن را در سفرنامه ی خود نوشته است.
4- احداث مدرسه ی دارالفنون و اعزام محصالن ایرانی به خارج از ایران، جهت 
آشنایی بیشتر با مظاهر تمدن غرب، منجر به آشنایی آنان با هنر تئاتر گردید. این 
دانش آموختگان در بازگشت به وطن به همراه خود متونی نمایشی به عنوان سوغات 
می آوردند که در دارالفنون - مرکز آکادمیک ترجمه - به فارسی برگردانده می شدند. 
5- انقالب مشروطیت و تبعات آن را باید از مهم ترین انگیزه های تحول تئاتر در 
ایران به شمار آورد، که هم خود نهضت و هم شیوه های بروز آن تحت تأثیر غرب بوده 

است.
»وقتی نهضت مشروطیت پدید آمد، کار از لونی دیگر گشت. انجمن ها و روزنامه ها 
فزونی گرفت و مدرسه ها و کتاب ها بسیار شد. شاعران به جای مدح سالطین و امرا 
به نشر آثار ملی و بیان مفاخر قومی اهتمام کردند. بحث ارباب تجدد و وطن و آزادی 
محل توجه اهل ذوق و نظر واقع گشت. انواع فنون تازه ای در ادب پدید آمد و تئاتر و 
رمان به تقلید از ادب اروپایی در ادب ایران هم راه یافت و نشر جراید برای عامه ناچار 
زبان ساده و روان و بی پیرایه می خواست، و چون شتابی هم که در انتشار منظم جراید 
روزانه در کار بود نویسندگان را مجال تأمل و تکلف نمی داد. رفته رفته اسلوب منشیانه 
و متکلف گذشته منسوخ شد و البته جهل به اسالیب قدما و عدم انس به آثار متقدمان 

هم از اسباب این ساده گرایی بود«.2
ایران و عالقمند شدن وی به  از  کثرت سفرهای »ناصرالدین شاه« به خارج 
هنر نمایش عرصه ای برای توجه بیش تر به این هنر در داخل کشور ایجاد گردید. 
»ناصرالدین شاه« ، »میرزا صالح شیرازی«، »میرزا ابراهیم خان صحاف باشی« و ... 
از اولین کسانی بودند که با نوشتن مشاهدات خود از سفرهای فرنگ، هنر نمایش 
را به ایرانیان شناساندند. به دستور ناصرالدین شاه، تاالری جهت اجرای تئاتر جنب 
دارالفنون احداث گردید و از آن جایی که اجرای نمایش های سنتی ایران با طبع 
پادشاه و درباریان فرنگ دیده سازگای نداشت، شاه دستور ترجمه بیش تر آثار نمایشی 
فرنگی را صادر کرد. عالوه بر آن بسیاری از روشنفکران که در پی نابودی استبداد 
حاکم بر ملت ایران بودند، تئاتر را وسیله ی مناسبی برای روشنگری اندیشمندان و به 
طبع آن مردم تشخیص دادند؛ چرا که با استفاده از اجرای نمایش می توانستند مفاهیم 
و عقاید مورد نظر خود را سریع تر و بی واسطه تر به آنان انتقال دهند. »میرزا فتحعلی 
آخوندزاده« در نامه ای به میرزا حسین خان )مشیرالدوله صدراعظم ناصرالدین شاه( 
در توضیح آثار نمایشی خود و اصوالً کارکردهای تئاتر می نویسد که: »جمیع ملل اروپا 
این گونه تصنیفات در حق احوال و اطوار مردم نوشته اند و این فن را باعث تذهیب 
اخالق می شمرند و آشکار است که در هر ملت متقلبان و اشرار و حمقا هستند. احوال 

و اطوار چنین کسان را بر سبیل تمسخر در فن دراما بیان می کنند 
که به سایرین عبرت گردد ... «.3  از این رو آنان بیشتر در پی 
نمایشنامه هایی بودند که با خلق و خو و شرایط اجتماعی و فرهنگی 
ایران سازگاری بیشتری داشته باشند. به دلیل آشنایی درباریان، 
سیاست پیشگان و روشنفکران ایرانی با زبان فرانسه، بالطبع جمع 
کثیری از ایشان به ترجمه ی آثاری از نویسندگان فرانسوی روی 

آوردند.

فرانسه: زبان برگزیده ی روشنفکران ایران
در دوران والیتعهدی عباس میرزا برای نخستین بار روابط جدی 
ایران و اروپا از طریق انگلستان برقرار شد. در این زمان نخستین 
گروه محصالن ایرانی به انگلستان اعزام شدند، شماری از درباریان 
و دولت مردان ایران، سفارت انگلیس را به مرجعی برای رایزنی 
سیاسی بدل کردند. انگلیسی ها در آذربایجان مدرسه ساختند و 
نخستین کتاب انگلیسی در این زمان به فارسی برگردانده شد. 
با تمام این تالش ها زبان انگلیسی نتوانست به  عنوان زبان رسمی 
مراودات ایران و اروپا پذیرفته شود و جای زبان فرانسه، یعنی زبان 
مورد عالقه ی شاه و درباریان، سیاست پیشگان و روشنفکران را 
بگیرد. اقبال زبان فرانسه نزد آنان دالیل متعددی داشت، از جمله:

• وجود مراودات و مکاتبات فرهنگی، سیاسی و عهدنامه های 
نظامی که از عهد ایلخانان بین ایران و فرانسه برقرار شده بود.

• آشنایی دو امپراتوری روسیه و عثمانی همسایگان ایران با 
نظام و تشریفات سلطنت در فرانسه و همچنین با افکار مترقی این 
کشور و انتقال این فرهنگ به دولت مردان و بازرگانان ایرانی طرف 

مراوده.
از  آزادگی پس  نماد و مهد  به عنوان  • بدل گشتن فرانسه 
انقالب کبیر سال 1789 و ایجاد انگیزه بیشتر برای مطالعه آثار 

نویسندگان در نظر اهل اندیشه و سیاست ایران.
• تلقی شاه و دربار از زبان فرانسه به عنوان مظهری از اشرافیت.

• وجود اکثریت فرانسه زبان دارالترجمه سلطنتی که منابع 
خبری اصلی آن ها روزنامه های فرانسوی بودند.

• رفتن محصالن ایرانی برای ادامه تحصیل به فرانسه و ترویج 
فرهنگ، ادب و اندیشه های سیاسی رایج در آن جا پس از  بازگشت 

به ایران.
اجتماعی  رویکردهای  و  تئاتر  با  که  کسانی  آنان  میان  در 
ایران بالنسبه آشنا بودند، به رغم آشنایی با نمایشنامه نویسی چون 
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شکسپیر، بوالو، راسین و الکساندردوما، به مولیر روی آوردند و در 
میان آنان »مولیر« بیش از دیگران مورد توجه قرار گرفت؛ زیرا 
تلخ و گزنده، در  قلمی شیوا، جسارتی بی همتا و طنزی  با  او  
قالب کمدی های شاد که آینه زندگی آن دوران بود، تحوالت و 
کاستی های جامعه و عصر خود را ترسیم می کرد و به سنت های 
پوسیده ی آن می تاخت. او قادر به تاختن به سازمان های سیاسی 
و خرده گیری از آنها نبود؛ به همین لحاظ به مسایل خانوادگی 
اما در همان محدوده به طرح تنش ها و  و اخالقی رو می آورد، 
اجتماعی می پرداخت. مضامینی که وی دست مایه ی  معضالت 
کار خود قرار می داد از آن جا که شباهت هایی با جامعه ی ایرانی 
و روحیات آن داشت، می توانست ذهن مردم نسبت به حقیقت 
جامعه و لزوم ایجاد تغییر در ساختارهای آن را روشن کند. آثاری 
که از »مولیر« ترجمه شد، »میزانتروپ« با عنوان »گزارش مردم 
گریز« ترجمه »میرزا حبیب اصفهانی« است که ترجمه ای بسیار 
دقیق دارد و با حفظ امانت کامل صورت گرفته و بنا به گفته ی باقر 
مومنی »]...[ تنها گاه چاشنی اصطالحات فارسی به آن زده شده 
است«.4  باربیه دومنار رییس انجمن آسیایی و مدیر نشریه ژورنال 
آزیاتیک در دسامبر 1869 می نویسد: »این ترجمه به مناسبت 
ظرافت های  و  دارد  خاصی  برجستگی  سادگی،  و  امانت  رعایت 
این ترجمه  به  یافته اند«.5  زمان ما به کمک آن صورت فارسی 
پیروی از متن اصلی، به صورت شعر است، اما نام های فرانسوی 
»عروسی  نمایشنامه  دیگر  است.  یافته  تغییر  ترکی  به نام های 
اجباری« ترجمه ی »میرزا جعفر قراچه داغی« بود. او این اثر را از 
ترکی عثمانی به فارسی برگرداند و بر آن »تمثیل عروس و داماد« 
نام نهاد. او در ترجمه خود محل وقوع حوادث را به یونان برده و 
اسامی اشخاص را تغییر داد و به جای اسامی اصلی، عنوان  افراد 
را به کار برده است. در بسیاری از جاها، گفت وگوها از متن اصلی 
طوالنی تر است. با وجود این ها زبان آن به لحاظ سادگی از بهترین 
ترجمه های این دوره است. همچنین »طبیب اجباری« ترجمه ی 
»محمدحسن خان اعتمادالسطنه« است. او علیرغم آنکه مدت ها 
فرانسه را خوب  بوده و زبان  فرانسه  ایران در  نماینده ی نظامی 
می دانست، در ترجمه ی خود بیشتر به انتقال روح و مفاهیم کلمات 
و جمالت به فارسی تالش کرده و چندان در بند برگردانی دقیق 
نبوده است. به عنوان نمونه یکی از این تغییرات موضوع دائم الخمر 
بودن اسگانارل است که در ترجمه ی اعتمادالسلطنه، به سبب عدم 
رواج الکل در جامعه ی آن روزگار ایران و همین طور رعایت موازین 

شرع، به »تریاکی« تبدیل شده است. وی در ترجمه ی خود زبان محاوره ای و عامیانه 
را برگزید و موضوع و اشخاص نمایشنامه را با مسائل و شخصیت های ایرانی تطبیق داد 
و از این رو مورد استقبال قرار گرفت و موجب تجدید چاپ آن شد. سه نمایشنامه ی 
»تارتوف«، با نام )میرزا کمال الدین(، »خسیس« با نام )عروس بی جهاز( و بنا به قولی 
»طبیب اجباری« ترجمه ی میرزا محمدحسین خان فروغی« )ذکاء الملک( بود. او 
عالوه بر اینها  کتاب های زیادی را به فارسی ترجمه کرد که از آن جمله می توان به 
»عشق و عفت« اثر شاتوبریان، »کلبه هندی« اثر برناردن دوسن پیر و »سفر هشتاد 
روز دور دنیا« اثر ژول ورن اشاره کرد. همچنین ترجمه ی دیگری از »عروسی اجباری« 
را »حاج محمد طاهر میرزا« انجام داد. او با تغییراتی در اصل اثر )کاهش صحنه ها 
از ده به پنج، عوض کردن شخصیت ها و گذاشتن نام ایرانی بر آنها(، بر آن »عروس 
جناب میرزا« نام نهاد که تفاوت های بسیاری با اصل اثر داشت. او در واقع با حفظ فکر و 
مضمون اصلی نمایشنامه ی فرانسوی، خود یک نمایشنامه ی ایرانی نوشت که به سبب 
ناآشنایی با قواعد درام نویسی کاستی های بسیاری در آن وجود دارد. عروسی اجباری 
نمونه ای از نخستین تجربه در اقتباس خارجی است. این نمایشنامه یک بار دیگر در 
سال 1290ق توسط حسینقلی خان قاجار به فارسی برگردانده شده و به نام »عروس 
مجبوری« به چاپ رسید؛ درحالی که پیش از آن نیز علی اکبرخان مزین الدوله آن را 

برای نمایش در حضور ناصرالدین شاه ترجمه کرده بود.
از آنجا که زبان مولیر زبان کالسیک و فاخر فرانسوی و بسیار پیچیده و برگردان 
آنها به زبان های دیگر از جمله فارسی دشوار است، و مترجمان نمی توانستند از پس 
ترجمه ی نکته به نکته ی آن برآیند، طریق اقتباس را پیش گرفتند تا با حفظ اندیشه ی 
کلی اثر و ایجاد چند تغییر، درک نمایشنامه های خارجی را آسان کنند. اما به هر حال 
این کار باعث شد که اقتباس از نمایشنامه های خارجی برای سالیان دراز به روند 
غالب نمایشنامه نویسی ایران تبدیل شود. پس از انقالب مشروطیت، تئاتر که در گام 
اول اسباب تفنن شاه و درباریان بود، به عملی نیرومند جهت انتقال پیام های سیاسی 
و اجتماعی تبدیل شد و جنبه ی انتقادی نمایش ها از وضعیت کشور در درجه ی 
اول اهمیت قرار گرفت و احزاب سیاسی نیز به فراخور دیدگاه های خویش دست به 
ایجاد گروه های نمایشی و ترجمه ی متون یازیدند. و غیر از تهران، در شهرهایی نظیر 
رشت، اصفهان، تبریز و مشهد نیز فعالیت هایی از این دست در میان روشنفکران 
و دانش آموختگان باب گشت. در این دوره عالوه بر مولیر، آثار نمایشنامه نویسان 
دیگری چون »ویلیام شکسپیر«، »الکساندر دوما« »پی یرکورنی«، » ویکتورهوگو«، 
»بومارشه«، » البیش« و »گوگول« نیز مورد توجه مترجمانی چون »ناصر الملک«، 
»حسینقلی میرزا سالور«، »میرزا یوسف خان اعتصام الملک«، »میرزا علی خان« و ... 
قرار گرفت و به فارسی برگردانده شد. از نمایشنامه نویسان ترک که به شیوه ی غربی 
نمایشنامه می نوشتند، از جمله »سامی بیک عثمانی« و »نامق کمال« هر کدام یک 

اثر ترجمه  شده است.
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طراحی صحنه ای از نمایش خسیس، اثر مولیر

انگیزه های ترجمه ی متون نمایشی 
شاید بتوان انگیزه های ترجمه ی متون نمایشی غربی در ایران دوره ی مشروطیت را در یک پیوستار 

قرار داد. در این پیوستار چهار نقطه ی مشخص و در مواردی نزدیک به هم را می توان سراغ کرد:
1: برای اجرا و داشتن قابلیت اجرا

اجرای آثار نمایشی در ابتدا کامالً خصوصی و ویژه ی شاه و درباریان بود. عالوه بر این، قابلیت ساده 
شدن و تبدیل آدم های بازی به کسانی با نام و هویت ایرانی نیز از 

مالک های انتخاب و اجرای آثار نمایشی بود.
2: طبع آزمایی

برای بسیاری از مترجمان با پس زمینه ی ادبی، برگردان آثار 
نمایشی فرصتی بود که با افق های جدید آشنا شوند و دانش خود را 
در این عرصه ی جدید بیازمایند. جدا از ارزشیابی محتوایی و کیفیت 
ترجمه ها باید گفت که این رویکرد و انگیزه به سود کسانی شد 
که تشنه و جویای یادگیری بودند و به هر طریق می خواستند با 
فرهنگ های دیگر آشنا شوند و به این شکل پا از دایره ی بسته ی 

ذهنیات خویش بیرون گذارند.
3: تجدد طلبی

هر تحول و دگرگونی اگر با زمینه سازی قبلی همراه نباشد، 
به چیزی بی مایه و بی ریشه بدل خواهد شد. ازآن جمله است تب 
تجددطلبی که به  طرق گوناگون از تماس با فرهنگ غربی عاید 
گروهی از روشنفکران آن دوران و بعدها شد. این رویکرد از احساس 
به همگنانی  به دلیل فخرفروشی  یا  به دلیل واپس ماندگی  حقارت 
که در یک طبقه اجتماعی قرار داشتند، ناشی می شد. بدون آن که 
تجددطلبان به چند و چون و تجلیل دگرگونی های فرهنگ غرب 
بپردازند. یا اوالً به این شیوه ی تحلیل آگاه باشند. این تب نه تنها 
فروکش نکرد، بلکه تا زمان هایی دورتر در جان و کالبد فرهنگ ما 

خانه کرد.
4: رشد آگاهی های فرهنگی، سیاسی و اجتماعی

بررسی آثار نمایشی ترجمه شده به فارسی در عهد ناصری و 
انقالب مشروطیت نشان می دهد که مفاهیم و مضامینی مثل ظلم و 
ستم فردی و اجتماعی، فئودالیسم، جهل، بی سوادی و خرافه پرستی 
ناشی از آن، خواسته های نفسانی، ناموس و شرف، حسد، نفاق، تزویر، 
ریاکاری، مال اندوزی، عرق ملی، عفت و پاکدامنی و وضعیت زنان و 

حقوق اجتماعی آنان مورد توجه بوده و در قالب کمدی، فارس و تراژدی شکل گرفته و عرضه شده اند. 
که با نگاه به نمایشنامه هایی که در همان دوره به زبان فارسی نوشته شده اند، اغلب استواری بر همان 
مفاهیم قابل توجه اند. یعنی  آن دسته از کسانی که با آثار نمایشی ترجمه شده ی غربی )و شیوه ی 
غربی( آشنا بوده و بر آن مبنا نمایشنامه هایی به فارسی نوشته اند، از این امر آگاه بوده اند که وجود تئاتر 
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نه فقط برای سرگرمی، بلکه برای آموزش و پرورش ضروری بوده 
و مضامین مورد نظر نمایشنامه نویسان کالسیک غرب تا چه حد 
جهانشمول است و می تواند با اندک تغییراتی در جامعه ی ما نیز 

به کارگرفته شود.
اما در مورد اصول و مبانی نمایشنامه نویسی این دوره آرین پور 
می نویسد: »]...[ از سال های نخستین مشروطیت نمایشنامه ای 
سراغ ندارم که به زبان فارسی در تهران تحریر و به معرض نمایش 
گذاشته شود. در روزنامه ی تئاتر که در سال 1326ق منتشر شده 
]...[ مطالبی به صورت گفت وگو درج می شد ]که[ نه برای صحنه ی 
نمایش، بلکه برای خواندن و عبرت گرفتن نوشته می شد و غرض 
از آنها بیان مقاصد سیاسی و انتقاد از اصول اداری و اجتماعی و 
برانگیختن نفرت و انزجار مردم نسبت به طرز قدیم حکومت و 
زندگی مردم ایران بود. در هیچ کدام از این نوشته ها نکات فنی 
به طوری که آوردن آن را به روی صحنه امکان پذیر سازد، رعایت 

نشده بود«.6
به این ترتیب که شماری از نمایشنامه های نوشته شده در 
دوران ناصری و سال های نخستین انقالب مشروطیت، اغلب شکل 
یک قطعه ی عادی ادبی را دارند و به نظر می رسد اطالع مصنف آنها 
از فن درام نویسی اندک یا هیچ بوده است. در مورد بسیاری اعمال 
در صحنه صحبت می شود، ولی تماشاگر نمودی از آن را نمی بیند 
و به این ترتیب خواننده متوجه عقب ماندگی ساختاری و ابتدایی 
بودن آثار تصنیف شده می گردد. مقایسه ی محتوایی آثار نمایشی 
ایرانی این دوره با آثاری که در همان دوران برای ترجمه برگزیده 

شده اند، نشان می دهد که اکثر آثار تقلید و اقتباس محض است.
نخستین نمایشنامه نویس ایرانی که به شیوه ی غربی و به زبان 
ترکی نمایشنامه می نوشت »میرزا فتحعلی آخوندزاده« بود. او در 
آذربایجان به دنیا آمد، در نوجوانی به »گنجه« و سپس به »تفلیس« 
رفت و در آن جا به کار مترجمی مشغول شد. »آخوندزاده« از طریق 
مطالعه ی آثار نویسندگان واقع گرا و طبیعت گرای روسیه و تماشای 
در  که  استراوسکی  و  گریبایدف  مولیر،  شکسپیر،  نمایش های 
تماشاخانه های تفلیس اجرا می شد، با هنر تئاتر آشنا گشت و از آنها 
برای نوشتن آثار خود الهام گرفت. وی شماری از آثار استراوسکی، 
گوگول و مولیر را به ترکی برگرداند و به نمایش درآورد. او خود 
نمایشنامه هایی نوشت که در آنها ناآگاهی توده ها را که سبب فساد 
و سیه روزی آنها شده و همچنین فساد نظام حکومتی که باعث 
تباهی و واپسماندگی جامعه شده بود، به باد انتقاد گرفت. مجموعه 

آثار او، » تمثیالت« را میرزا جعفر قراچه داغی به فارسی برگرداند. گفته می شود 
تمثیل »ابراهیم خلیل کیمیاگر«، نخستین اثر نمایشی تاریخ ادبیات نمایشی ایران 
است که به شیوه ی غربی نوشته شده و در تماشاخانه ی تفلیس بر صحنه رفته است. 
»نریمان نریمانف« و »جلیل محمدقلی زاده« از دیگر نمایشنامه نویسان ترک زبان 
دوران مشروطیت اند که آثارشان با تأثیرپذیری از شیوه های نمایش غربی به خصوص 
واقع گرایی انتقادی آخوندزاده و طنز و روشن نگری مولیر و گوگول نوشته شده است.

»میرزا آقا تبریزی« نخستین نمایشنامه نویس فارسی زبان که آثار خود را با الهام و 
تأثیرپذیری از نمایشنامه های ترجمه شده ی غربی نوشته است، شناخت کافی از اصول 
نمایشنامه نویسی نداشت و آثارش به شکل تقلید صرف بود. گفتارها بیشتر محاوره ای 
و آثارش تصویری روشن از زمانه و مردم روزگار بود. قطعات نمایشی او فاقد صحنه 
بود و خصوصیات نقش ها تمام و کمال داده نمی شد. او با اندیشه های ترقی خواهانه به 
مبارزه با حاکمان مستبد و مرتجع پرداخته، در جستجوی راه هایی برای خروج کشور 
از این بن بست بود و »طیاطر« را به عنوان سالح تئوریک برگزید. »میرزا آقا تبریزی«، 
اوضاع نابسامان آن روزگاران را با طنزی تلخ بیان می کرد، پنج اثر نمایشی که از او به 
جای مانده، کامالً رنگ و بوی سیاسی و اصالح طلبانه دارد. او نه تنها بر ناآگاهی مردم 
انگشت می گذارد و همین را بنیاد فقر و سیه روزی می بیند، بلکه فساد نظام حکومتی 
و تباهی دست نشاندگان که موجب اختالل در امر کشورداری و فساد اجتماعی و ظلم 

طبقاتی است را فاش می کند و به باد انتقاد می گیرد.
از نمایشنامه نویسان دیگر این دوران »مرتضی قلی خان فکری مؤیدالملک ارشاد« 
دانش آموخته ی  و  خویش  زمان  برجسته ی  روزنامه نویسان  و  مشروطه خواهان  از 
دارالفنون بود و به زبان فرانسه آشنایی داشت. »]...[ تمامی آثارش در ارتباط با وقایع 
اجتماعی و سیاسی جامعه نوشته شد و بی باکانه - در ضمن به زیباترین شیوه- فساد 
حاکم بر جامعه از شاه تا صدراعظم و منشی و مستوفی را تصویر کرده است«7. 
»مرتضی قلی خان فکری« به سبب درک عمیقش از مسایل و امور کشور و شناخت 
آدم های پیرامون خود توانسته بود شخصیت های آثارش را به خوبی پرورش داده و 
نمایشنامه های اجتماعی جذابی خلق کند. او نخستین نمایشنامه نویس ایرانی است که 
توانسته وحدت های سه گانه ی زمان، مکان و موضوع را در آثار متأخر خود رعایت کند.

نمایشنامه نویس دیگر این دوران که به فارسی می نوشت، »میرزا احمدخان کمال 
الوزاره محمودی«، دانش آموخته ی ممتاز دارالفنون بود. پنج نمایشنامه از او مانده که 
در آنها به مسئله ی زنان، عقب ماندگی فکری جامعه، ستمگری های ارباب ها پرداخته 
و چهره ی واقعی زاهدنمایان ریاکار و مال اندوز را عیان کرده است. او عالوه بر آشنایی 
با تکنیک های نمایشنامه نویسی، در پرداختن به شخصیت ها، صحنه سازی و سیر 
کشمکش ها از خود مهارت نشان می داد. »کمال الوزاره اولین نویسنده ی ایرانی است 
که می توان او را به تمام معنا نمایشنامه نویس دانست و نخستین نمایشنامه نویس 

دوره ی معاصر تئاتر به حساب آورد«.8
پیدایش تئاتر مدرن ایران با یک رشته ویژگی ها همراه است، از جمله:
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1- در دوران ناصری تئاتر عمدتاً جنبه ی تفریح و سرگرمی داشته و خاص 
درباریان تا مردم بوده است.

است.  می شده  اقتباس  و  ترجمه  اجرا  برای  مولیرصرفاً  آثار  دوره  این  در   -2
اندیشه هایی که مولیر در آثارش مطرح کرده و مواردی را که به شیوه ی خود بر آن 
انگشت اتهام گذاشته منطبق با ویژگی های دربار ایران نیز بوده است. در عین حال 
که شاید به سبب کمدی بودن -که به سنت های نمایشی تخته حوضی و سیاه بازی 

نزدیکی بیشتری دارد- از اقبال بیشتری برخوردار می شوند.
البیش  اوژن  از  نمایشنامه هایی  مولیر،  آثار  بر  عالوه  ناصری  دوره ی  در   -3

کمدی نویس فرانسوی برای اجرا به فارسی برگردانده شده است.
4- در دوران مشروطیت انگیزه ها متحول می شود و مترجمی به یک حرفه بدل 
می گردد. در مواردی انگیزه ی انتخاب اثر قابلیت آن برای اجرا بوده است، اما در موارد 
بسیاری این قابلیت اجرا از حد کاربردی فراتر رفته، درون مایه ی آن و تطابقش با 
نیازهای جامعه مورد نظر مترجمان بوده است، زیرا تئاتر را وسیله ای برای تنویر افکار 

برمی شمرده اند.
5- در دوره ی مشروطیت نمایشنامه ها کم تر به ِصرف اجرا ترجمه شده، بلکه 

ماندگاری آن به شکل ادبیات مکتوب نیز مد نظر بوده است. 
6- در دوران مشروطیت آثار شیللر، شکسپیر، کورنی، ویکتور هوگو  نیز ترجمه 

شده و از زبان اصلی بوده است.
7- مترجمان در هر دوره بیشتر از اشراف و درباریان بودند و اغلب آنها از مدرسه ی 
دارالفنون فارغ التحصیل شده بودند و تصدی مشاغل دولتی / فرهنگی را بر عهده 

داشتند.
8-  نمایشنامه های فارسی کمتر اقتباس از آثار بزرگان تئاتر کالسیک را داشته، 
بلکه تنها از سبک و سیاق و تکنیک نمایشنامه نویسی آنان الهام گرفته اند و موضوع  
نمایشنامه ها از بطن جامعه ی ایران می جوشیده و برای بیننده ی درد آشنا، کاماًل 

ملموس بوده است.
9- در همین دوره است که تقلیدهای ایرانی با برداشت های جدید در ارتباط با 
اوضاع مشروطه خواهی با کمدی های فرنگی به ویژه آداپته هایی که از آثار مولیر صورت 

می گرفت، در هم آمیخته و هویتی خاص برای خود کسب می کند.
می توان اجرای آثار ترجمه شده را از ویژگی های تئاتر مدرن ایران برشمرد. تاالر 
دارالفنون، نخستین تاالر نمایش به شیوه ی اروپایی در ایران برای مدت کوتاهی شاهد 
اجرای آثاری از مولیر مثل طبیب اجباری، عروسی اجباری و گزارش مردم گریز بود. 
گرچه اجرای این آثار تحت حمایت ناصرالدین شاه انجام پذیرفت و مورد استقبال 
رجال و درباریان قرار گرفت، اما ناصرالدین شاه که در ابتدا تنها به جنبه ی مفرح این 
هنر ناشناخته توجه داشته است، پس از اولین اجراهای نمایشنامه های مولیر -که برای 
فهم ایرانیان تغییراتی در نام ها، مکان ها و ... داده شده بود و لحن کمدی آن فساد 
قاجار را نشانه می گرفت- بالدرنگ به قدرت تئاتر در نقادی اجتماعی و سیاسی پی 

برده، آن را برای جامعه ی منزوی ایرانی مخرب و خطرناک می بیند، 
دستور متوقف کردن اجراهای تئاتر برای عامه ی مردم را می دهد 
و به اجراهای خصوصی برای دربار و خواص بسنده می کند. این 
باعث می شود مردم عادی که امکان و اجازه ی حضور در دربار 
را نداشتند، نتوانند پیوندی با این هنر برقرار کنند. مخالفت های 
قشریون - که تقلید حرکات و اطوار انسانی را مکروه می شمردند و 
ورود و نشر فرهنگ غربی را در تقابل با اصول اعتقادی و اجتماعی 
خود ارزیابی می کردند- نیز مزید بر علت و باعث تعطیلی تاالر 
نمایش در سال 1308ق شد. ترجمه ی آثار نمایشی دچار وقفه شد، 
اما نمایشنامه نویسی به شیوه ی اروپایی که کارکرهای آن شناخته 
شده بود، سبب گشت که روشنفکران این راه را ادامه دهند و در 

صحنه ی فرهنگ و هنر ایران راهی نوین بگشایند.
گرچه »خان ملک ساسانی« از منتقدان آن دوره ی تئاتر به این 
باور است پی یس هایی را که مترجمان این گروه از ادبیات اروپایی، 
مثالً از پی یس های مولیر ترجمه یا اقتباس کرده اند، به نگهداری 
و برجسته کردن اصالت پی یس، فلسفه ی آن، تسلسل منطقی 

دیالوگ ها و استیل پی یس اعتنایی نداشتند.
آن  در  که  اروپایی  ادبیات  از  اقتباس  یا  ترجمه  نوع  »این 
نام پرسوناژها، محل و زمان واقعه، به خصوص معنای فلسفی، 
پسیکولوژیک و اخالقی پی یس به کلی دگرگون می شد، در دست 
آکتورها فقط به منزله ی زمینه ای بود و در روی این زمینه هر یک 
از آکتورها که در بداهه سازی ماهرتر بود هر چه می خواست در 
روی سن از خود می گفت و هر آکتور که بهتر و بیشتر می توانست 
تماشاگران را بخنداند بیشتر مورد توجه قرار می گرفت و به این 
ترتیب پی یس مولیر از صورت یک کمدی اصیل و دارای موضوع 

بسیار پرمعنا و عمیق به  صورت یک فارس یا بوفوناد درمی آید«.9
آنچه از فحوای کالم این منتقد برمی آید این است که او اعتقاد 
دارد خشت اول تئاتر مدرن ایران کج نهاده شده. این نگاه چه 
پذیرفته باشد یا یکسونگرانه تلقی شود، باز این سؤال باقی می ماند 
که از چه طریق دیگر می شد مردمی که به  لحاظ فرهنگی، سیاسی، 
اقتصادی و اجتماعی عقب نگه داشته شده بودند را با هنری آشنا 
کرد که بالقوه و بالفعل نبض زمانه و وجدان بیدار آن بود و آیینه ای 
تمام نما در برابر زندگی و حیات سیاسی و اجتماعی و فرهنگی آنها 

قرار می داد.
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Cet article est consacré à l’avènement et à la gestation du théâtre 
moderne iranien vu sous l’angle des codes et des règles propres au 
théâtre classique occidental. L’optique est celle de courants ayant traversé 
le genre du théâtre en Iran, durant l’époque Nasserie (règne de Nasser 
ed-Din Shah) et celle de la Révolution Constitutionnelle (1796 – 1925), 
ce genre ayant été marqué simultanément par le contexte social et poli-
tique via la traduction de textes de théâtre qui l’ont à la fois transformé 
et fait évoluer. 

L’étude en question englobe la présentation de traducteurs et de 
pièces traduites et les facteurs inspirant les chantiers de traduction et les 
formes revêtues par leurs reflets dans les œuvres théâtrales de l’Iran de 
même que les atmosphères et les courants théâtraux et les perspectives 
afférentes à ces œuvres.

Molière, inspirateur du théâtre moderne en Iran

Par Shirin Bozorgmehr


