
 گزارشي پیرامون تئاتر مشروطه
 مشروطه؛ آغازي بر پیدايش تئاتر مدرن ايران

با وقوع انقالب مشروطه تئاتر كه پیـش از آن در ايـران بـه عنـوان . مشروطه شروعي تازه براي تئاتر مدرن ايران بود: خبرگزاري فارس 

 .آمد به میان عموم مردم راه پیدا كرد يك تفنن درباري به حساب مي

دوران مشروطه جدا از اينكه فصل جديدي در تاريخ سیاسي ايران بوجود آورد، تاثیرات بسزايي نیز در فرھنگ و ھنر ايـن مملكـت بـه  

ايران آن دوره را دستخوش تغییر كرد و جنبش را در فعالیت  شھري   قیام مشروطه ھمچون تندبادي تمامي بطون جامعه. جا گذاشت

تئاتر ھم مانند ديگر اجزاي جامعه آن زمان به شكل كامال سنتي، روحوضـي، . روشنفكران و حتي افراد عامي و كم سواد بوجود آورد

شنامه بازي، تعزيه، تقلیدكاري و غیره به اجرا در مي سیاه ھاي فرنگـي،  آمد، از قافله تغییر و تحـوالت در امـان نمانـد و بـا ترجمــه نماي

 .ھاي اجرايي ھنر نمايش در ايران ھمزمان با قیام مشروطه بوجود آمد انقالبي تازه در شیوه

نوان يـك . مشروطه شروعي تازه براي تئاتر مدرن ايران بود :توان گفت مي با وقوع انقالب مشروطه، تئاتر كه پیش از آن در ايـران بــه ع

ھاي مردم  روشنفكران عصر مشروطه براي انتقال افكار خود به توده. آمد به میان عموم مردم راه پیدا كرد تفنن درباري به حساب مي

قرار دادنـد از اين رو عالوه بر نشر روزنامه. اي بودند ھاي تازه به دنبال روش احـزاب .  و كتاب، اجراي نمايش را نیز در دسـتور كـار خـود 

به اين ترتیــب تئـاتر تبديـل . اجتماعي خود بود -ھاي سیاسي  ھايي پرداختند كه ھر يك از آنان مبلغ آرمان سیاسي به اجراي نمايش

 .سیاسي شد -به يك وسیله موثر تبلیغي 

ھـاي مختلـف تئاتـر  با ايجاد فضـاي آزاد در كشــور، گروه. ھاي اين دوره مضموني ضد استعماري و ضد استبدادي داشت عموم نمايش

 .ھاي خود تاثیر شگرفي در پیشرفت و گسترش تئاتر در ايران به جاي گذاشتند ارمني و روسي به ايران وارد شدند و با نمايش ترك، 

شايد بتوان گفت كه پیــش از ايـن . ھاي خود را در قالب نمايشنامه نوشت نخستین كسي بود كه انديشه" میرزا فتحعلي آخوندزاده"

آخونــدزاده شـیفته . ھیچیــك از روشــنفكران مــا بـه طــور جــدي بــه نگــارش نمايشــنامه فكـر نكــرده و آن را عملــي نكــرده بودنـد دوره، 

شـناخت و بـه دو  او زبان فرانسه را تقريبـا از ھـر فـرد ديگـري در زمـان خـود بھـتر مي. بود» كمدي دالرته«و » مولیر«ھاي  نمايشنامه

كـرد و يـا  ھاي مولیر را صرفا به فارسي ترجمه مي نامه آخوندزاده يا نمايش. شكل آثار نمايشي فرانسه را به فارسي ترجمه مي كرد

چون .  آورد داد و آنان را با رنگ و بوي ايراني به نگارش در مي اينكه نوعي اقتباس از آنان انجام مي ، »مـیرزا آقـا تبريـزي«افراد ديگري 

و غــیره از ديگــر نمايشــنامه نويســاني بودنــد كــه در آن روز بــه ترجمــه و نگــارش » مــیرزا احمــدخان كمــال الــوزار«، »حســن مقــدم«

 .ھاي خارجي مدرن ايراني پرداختند نمايشنامه

توان از تاثیر انقالب كبیر فرانسه و نفرت از حضور استعمارگونه دولت انگلستان بر آثـار نمايشـنامه نويسـي آن دوران  دراين میان، نمي

سفرھاي متعـدد . چشم پوشي كرد رغبت نمايشنامه نويسان به ترجمه آثار فرانسوي و اقبال بیش از حـد آنـان بـه زبـان فرانسـه و 

عا اســت روشنفكران آن دوره به اين كشور،  نــیز يكـي ديگـر از عوامــل " دارالفنـون"ھـاي روشـنفكران در  افـزايش فعالیت. مويد ايـن اد

 .شكوفايي تئاتر ايران در جامعه حاصل از انقالب مشروطه بود

ھـاي  ھـا و مكان بـه دلیــل رفـت و آمـد زيـاد مـردم بـه پارك. شد ھا و منازل اجرا مي ھا، باغ در اوايل دوران مشروطه نمايش ھا در پارك

در آن دوران . ھاي خـود را بـه آنھــا منتقــل كننـد توانستند به راحتي توده مردم را جذب تئاتر كـرده و انديشــه عمومي، روشنفكران مي

ھا، تئاتر را بـه  به اجبار الزم بود كه در اين مكان سالن عمومي جھت اجراي نمايش وجود نداشت و به دلیل آشنا نبودن مردم با تئاتر،  

اين انجمن . بود»  انجمن اخوت«اولین گروھي كه در ايران خارج از چھارچوب دربار به اجراي نمايش پرداخت . ھاي مردم برد میان توده

ھاي سیاسي به میان نیامده بـود، امـا طــي جريـان  گرچه در مرامنامه آن ذكري از فعالیت. ھجري قمري تاسیس شد 1317در سال 

گاه بـه برپايـي  ھاي اصلي خود،  انجمن اخوت در كنار فعالیت. ھاي انقالبیون و مشروطه طلبان بود ترين پايگاه مشروطه يكي از اصلي

 .داد ھاي میھني تشكیل مي ھاي سیاسي و نمايشنامه اجراھاي انجمن را اغلب پانتومیم. پرداخت كنسرت و اجراي نمايش نیز مي
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نوشتند و محل اجراي آنھا عموما باغ و  مي) مشیر ھمايون(» هللا شھردار حبیب«و » ظھیرالدوله«متن اين نمايش ھا را رئیس انجمن 

قع . بود» الدوله سھام«و گاه باغ   »ظھیرالدوله«منزل  منزل و باغ ظھیرالدوله در خیابان فردوسي، رو به روي بانك ملي، كوچه اتابك وا

الدوله در محل فعلي بانك سپه واقع در انتھاي خیابان فردوسي، سمت راست شمال غربي میدان امام خمیني قرار  بود و باغ سھام

 .داشت

یـه شـركت علم«پرداخت،  المنفعه بود به اجراي نمايش مي ھاي اصلي خود كه شامل كارھاي عام دومین گروھي كه در كنار فعالیت

محمدعلــي "اعضــاي برجســته ايــن انجمــن را . بــود كــه تحــت مرامنامــه و نظــام معیــني شــروع بــه اجــراي نمــايش كــرد» فرھنــگ

سـید «بعـدھا   و» محمد منشـي باشــي«و ) عضو ھیات مديره(»  عبدهللا مستوفي«و » سلیمان میرزا اسكندري« ،)رئیس" (فروغي

 .قمري منحل شد 1329ھجري قمري تاسیس و سا ل 1327اين شركت سال . داد تشكیل مي» علي نصر

محمود منشــي باشـي . و دفاع از علم و عدالت بود  ضد استبدادي، ضد خرافات  ھاي اين گروه نیز داراي مضامین میھني، نمايشنامه

» پارك اتابك«ھاي خود را در  نمايش» شركت علمیه فرھنگ«. آورده است ھاي اين گروه را به نگارش در مي احتماال اغلب نمايشنامه

عمـارت «و نـیز » باغ امین الدوله«و ) محل فعلي وزارت فرھنگ و ارشاد اسالمي(» السلطان پارك ظل« ،)محل فعلي سفارت روسیه( 

 .گذاشت به اجرا مي) السطان در نزديكي مجلس شوراي ملي عمارت شھري شاھزاده ظل(» مسعوديه

ست كــه ھــدف اصــلي آن تنھــا » تیاتر ملي« سومین گروه نمايشي دوران مشروطه و اولین گروه مستقل نمايشي تاريخ تئاتر ايران ا

سرپرسـت و . شـد ھاي جنـبي محســوب مي ھاي قبلي، اجراي تئاتر تنھا يكـي از برنامـه اين درحالي بود كه در گروه. اجراي تئاتر بود

سـید «و » شـیباني... ا عنايــت«. بـود» سید عبدالكريم محقق الدوله«ھجري قمري تاسیس شد  1329ھمه كاره اين گروه كه سال 

لي«. دادنـد اعضاي ديگر اين گروه را تشـكیل مي   »علي نصر جراي » تیـاتر م ستین بـار يـك سـالن نمـايش ثابـت را بـراي ا بــراي نخ

قادي و  و انـواع نمايش. بـود» مطبعه فاروس«مكان اجراي اين گروه طبقه فوقاني . ھاي خود در اختیار گرفت نمايش ھـاي كمــدي، انت

 .گذاشت خانوادگي و خصوصا تاريخي را به معرض نمايش مي

ھاي نويسـندگان ايرانـي بـه خصـوص  و نوشـته» مولـیر«ھاي اين گروه، از میان نمايشنامه ھاي ترجمه شده خصوصا آثـار  نمايشنامه

اين چابخانه . پرداختند ھاي تركي و ارمني نیز در مطبعه فاروس به اجراي نمايش ھاي خود مي گروه. شد انتخاب مي» الدوله محقق«

گیري تئـاتر ملــي، تئـاتر شـكل  با شــكل. ھاي متون نمايشي در دوران مشروطه از اھمیت بسزايي برخوردار بود به جھت چاپ ترجمه

شنا شـدند. تري به خود گرفته، گسترش بیشتري پیدا كرد جدي ايـن گــروه برنامـه اجرايـي . توده ھاي زيـادي از مـردم بـا ايـن ھـنر آ

ھاي . ھاي آن ديدن كنند توانستند از برنامه مشخصي داشت و مردم طبق يك برنامه منظم مي برخي از افرادي كه بعدھا جزء چھره 

سال . كردند در اجراھاي اين گروه نقش زنان را مردان ايفا مي.  آغاز كردند شاخص تئاتر ايران شدند كار خود را از اين گروه لي  تئاتر م

 .الدوله از ھم پاشید ھجري قمري با درگذشت محقق 1335

. شركت كمدي ايران را تاسیس كرد و با اين كار آغازگر يك جريان مداوم در تئاتر ايـران شـد» سیدعلي نصر«پس از انحالل تئاتر ملي 

خود را عــالوه بـر ســالن  كرد و نمايش  مي ھا فعالیت شركت كمدي ايران سال تل«ھـاي  بــاغ «و » السـلطان ظل«در پـارك  ، »گرانــد ھ

عالوه بر مـنزل . گذاشت به اجرا مي» تئاتر دھقان«و » جامعه باربد«زار، نبش میدان سپه محل بعدي  واقع در انتھاي الله» عالءالدوله

تــوان  شد كه از جمله آنھا مي ھايي اجرا مي در منازل اشخاص معروف جامعه نیز گه گاه نمايش» عمارت مسعوديه«و » ظھیرالدوله«

و بعـد » تئاتر سعدي«اين خانه بعدھا تبديل به . واقع در خیابان سعدي نام برد» اقبال الدوله«، مرحوم »صاحب اختیار اخوت«از خانه 

 .از آن سینما سعدي شد

ھـا نمايشـي  از جملـه ايـن گروه. در دوران مشروطه، چند گروه پراكنده نیز بوجود آمد كه ھر كـدام از آنھـا پـس از مـدتي از بیـن رفـت

سوولیت » شركت نمايش عالي ارشـاد«و » افراسیاب آزاد«به سرپرستي » كمیته جوانان ايراني«توان به  مي مرتضـي قلـي «بـه م

 .اشاره كرد» شركت كافه الله زار«و » فكرت
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با تعدادي ديگـر »  حسن مقدم«اين انجمن به ھمت . ھايي بود كه دست به تولید تئاتر زد نیز يكي ديگر از انجمن» كانون ايران جوان«

 .در تھران تاسیس شد 1300از جوانان فرھنگستان ديده در آغاز 

يي در  ھايي كه در دوران مشروطه روي صــحنه مي نمايش بارزه علیـه اســتبداد، تبلیــغ قـانون و قـانون گرا ستعماردر ايـران، م رفتنـد ا

اكـثر ايـن نمـايش ھـا بـا لحـن گزنـده طــنز و . آوردنـد را به نمايش در مي  جامعه، بیان معضالت اجتماعي و تقويت روحیه ملي گرايي

سبك. آمدند كمدي به اجرا در مي كارگیري  مدي دالرتـه نمايشنامه نويسان آن دوره با بـه  ظیر ك ھايي را كــه بـا  نمايشـنامه  ھايي ن

ئاتر آن  استفاده از متون خارجي ترجمه و تالیف كرده بودند، ايرانیزه مي كردند و براي تماشاگران ايراني كه تازه چشـم بـه تماشــاي ت

ايـن خصوصـیت نمايشــنامه نـويس دوران . بردنـد گشـوده بودنـد، روي صــحنه مي  ھم به معنـاي مـدرن و نـه تخــت حوضـي يـا تعزيـه

كــردن  ھــاي بعــد نســبت بــه آداپتــه  مشــروطیت بــه نــدرت در دوران بعــدي اتفــاق افتــاد و شــايد كمــتر نمايشــنامه نويســي در دوره

 .ھاي خارجي با فرھنگ ايراني از خود تمايل نشان داد كه اين روند تا دوران كنوني ما نیز ادامه يافت نمايشنامه

یاي مـدرن » حسین كیاني« نويسنده و كارگردان تئاتر، اقبال به ادبیات نمايشي در دوران مشروطیت را يكـي از ملزومـات ورود بــه دن

مده. تئاتر به شكل ادبیات نمايشـي وارد ايـران نشـده اسـت: داند و معتقد است مي اي از ادبیـات نمايشـي ايـران بـا  بلكـه بخـش ع

ھاي خـارجي بـه فرھنـگ بومـي و سـنتي مـا از  ھاي نمايشـنامه اقتباس شكل گرفته و تغییر فرھنـگ و آداب در رفتارھـاي شخصـیت

 .ھاي دوران مشروطیت است ھاي نمايشنامه مھمترين ويژگي

داند كه متاسفانه بعدھا از جانب نمايشنامه نويسـان، مـورد غفلـت  كیاني اين جريان را در ادبیات دراماتیك ايران اتفاقي خجسته مي

ست كـه ايـن امــر بـه  ترين اقتباس از نظر او، بھترين و جذاب. واقع شد ھا از ادبیات دراماتیك غرب در دوران مشروطیت صورت گرفتـه ا

سـوادان و ھوشــمندي نمايشــنامه نويســان آن دوران، بـراي  دلیل برقراري ارتباط بیشتر با تماشاگر عام آن زمان و باال بودن تعـداد بي

 .برقراري ارتباط بھتر و سالمتر با تماشاگر انجام گرفته است

نويسنده و منتقد تئاتر نیز با اذعان به اينكه الفباي نمايشنامه نويسي ايران از زمان مشروطیت شكل گرفته، بـر » محمد ابراھیمیان«

لت ايـن امـر نـیز عـدم تجربـه كـافي در  اين اعتقاد است كه نمايشنامه ھاي اين دوران زبان الكني براي بازگويي واقعیات داشــته و ع

 .نمايشنامه نويسي ايران آن دوران بوده است

سفر  نويسـنده و كـارگردان تئـاتر وجـود دارالفنــون را مســبب آغـاز نمايشــنامه نويسـي ايـران عنـوان مي» نادر برھاني مرنـد« كنـد و 

ھاي فرانســوي بـه كشـور را ســرآغاز نمايشـنامه نويسـي ايـران  ھاي ايـن مدرسـه بـه خــارج از ايـران و آوردن نمايشـنامه تحصیلكرده

 .داند مي

در آن دوران سنت نگارش نمايشنامه در ايران وجود نداشت و بیشتر نمايشنامه نويسان بـا ترجمـه و آداپتـه كـردن : گويد برھاني مي

آوردنــد كــه ممكــن اســت نتــوان بــه بســیاري از ايــن  ھاي خــارجي از جملــه مولــیر بــه نوشــتن متــون دراماتیــك روي مي نمايشــنامه

شت نمايشـنامه ھا داراي  در ايـن حـوزه ايـن نمايشــنامه  ھا امـا بـه عنــوان اولیــن قـدم. ھا نگــاه ارزشـي از جنبــه ادبیــات دراماتیـك دا

 .توان به عنوان آغاز نھضت نمايشنامه نويسي از آنان ياد كرد اند و مي ھاي بسیاري ارزش

ھاي فتحعلي آخوندزاده به انجـام رسـانده و  ھاي بسیاري در باره نمايشنامه بنفشه توانايي نويسنده و كارگردان تئاتر نیز كه پژوھش

شنامه تمايل زيادي به روي صحنه آوردن نمايشنامه ھاي ايـن  ھاي سنتي ايران دارد، عالقه آخونـدزاده بـه مولـیر را دلیـل ترجمـه نماي

 .كند ھاي مولیر عنوان مي داند و ماندگار كردن اين آثار را از جمله اھداف آخوندزاده در اقتباس نمايشنامه نويسنده فرانسوي مي

خذ مي ھاي نمايشـنامه نويسـي را از غربي نويسان دوران مشروطه تكنیك او معتقد است نمايشنامه ستفاده از آن  ھـا ا كردنـد و بـا ا

كنند نمايشنامه نويسان كنوني تئاتـر  ھر دو آرزو مي  كیاني و توانايي. آوردند فضاي كامال ايراني را براي تماشاگران به نمايش در مي

خود  ايراني نیز ھمچون گذشتگان به فكر اجراي صرف از نمايشنامه نگ بومـي و ايرانـي  تطبیـق  ھاي خارجي نباشند و آنھا را با فرھ
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 .ھا ھرچه بیشتر با تماشاگر ايراني ارتباط برقرار كند دھند تا نمايش

ھه  شد، پـس از ايـن دوران رو بـه فراموشـي گرايیـد و تـا د ھجـري  30سنت نمايشنامه نويسي كه با قیام مشروطه در ايـران آغـاز 

ھاي  توان نمايشنامه نـويس ايرانـي را يافـت كـه بـه نگـارش متـون دراماتیـك و يـا حـتي اقتبــاس از نمايشــنامه شمسي به ندرت مي

نويسي ايران پديدار شــد بـا پايـان  انقالب مشروطیت در عرصه نمايشنامه  كه با  اي در حقیقت جرقه. خارجي روي خوش نشان دھد

يران نـیز تكــرار  رفت و نه تنھا به فراموشي سپرده شده بلكه مي      مشروطه رفته رفته از بین توان ادعا كرد كـه نظـیر آن در تـاريخ ا

 .نشد

ايـران دردوران   نويسـي از ديـدگاه او نھضـت نمايشنامه. دانـد دلیـل ايـن اتفــاق را شكسـت جنبـش مشـروطیت مي"حسین كیاني "

ستن و فھمیـدن در . بود آن زمان بوجود آمده  مشروطه به سبب كوران فرھنگي، ھنري و اجتماعي در آن دوره ھیجان زيادي براي دان

او مطرح شدن تئاتر . نويسي نیز از نتايج ھمین ھیجان و میل به دانستن است گیري نمايشنامه آيد كه شكل اقشار جامعه بوجود مي

داند و معتقد است با شكست جنبش مشـروطه و بـه  تئاتر مي  در نخستین مجلس شوراي ملي را نقطه اوج توجه به ھنر مخصوص

  شوند و به تبـع آن تئـاتر كـه يـك عضـو ھاي فرھنگي جامعه نیز كور مي توپ بستن مجلس و بوجود آمدن ديكتاتوري رضاخاني جنبش

 .شوند نويسان منفعل مي گیرد و نمايشنامه فرھنگي است نیز راه اضمحالل را پیش مي

  نويسـي ايـران پــس از دوران اما محمد ابراھیمیان عدم تمايل مترجمان ايراني به نگارش نمايشنامه را دلیل اصــلي ركـود نمايشنامه

   :گويد كند و مي مشروطیت عنوان مي

افـرادي چـون : شـمردند ديدند و آن را كوچك مي روشنفكران ايراني، نوشتن نمايشنامه را مطابق با شان علمي و فرھنگي خود نمي

از بھترين مترجمان ايراني بودند كـه   محمدقاضي و شاھرخ مسكوب  پور، امیر حسین آريان  احمد، مسعود فرزاد، نجف دريابندري، آل

زدند و تمايلي به نگارش نمايشنامه نداشـتند تـا اينكـه از اوايـل   را ھم داشتند اما از نوشتن آن سرباز مي توانايي نگارش نمايشنامه

 . كردند شروع به نگارش نمايشنامه  دھه سي غالمحسین ساعدي، بیضايي و اكبر رادي

 : گويد داند و مي توانايي با كیاني ھم عقیده است و اختناق پس از مشروطیت را عامل ركود نمايشنامه نويسي مي

فضـاي بـاز سیاسـي، اجتمـاعي مشـروطه . گیرد تئاتر يك ھنر كامال دموكراتیك است كه تا شرايط اجتماعي آماده نباشد شكل نمي

اما اختناق و ديكتاتوري شديد پس از آن بـه ھنرھـاي نمايشــي ايـران . نويسي شكل گیرد باعث شد كه جرياني در زمینه نمايشنامه

 .ضربه زيادي وارد كرد

قد اســت پـس از شكسـت مشــروطه برھاني عدم ثبات سیاسي و اجتماعي را دلیل اين امـر مي حـتي اگـر ديكتـاتوري    دانـد و معت

  آمد؛ اما در آن زمان تندبادھاي سیاسي، ھمه چیز نويسان بوجود مي پايداري ھم وجود داشت، شرايط مناسبي را براي نمايشنامه 

كرد در حالیكه در دھه سي و چھــل نوعـي  داد و شرايط را براي بروز ھر گونه خالقیت ھنري نامناسب مي خود قرار مي  را تحت تاثیر

رنگ و بـوي سیاســي بـه   ھا نیز ثبات و پايداري بوجود آمد و حتي ادبیات نمايشي به سمت سیاسي شدن پیش رفت و نمايشنامه

 .فرھنگ به نوعي ابزار سیاسي و تبلیغي تبديل شدند  خود گرفته و از لحاظ

آن   ھاي  نويسي پس از مشروطیت و با گذشت صدسال از آن زمان نمايشـنامه با اين حال و با وجود كمرنگ شدن جنبش نمايشنامه

ستند  دوران، متوني قابل اعتنا براي تاريخ نگاري سي . و ارزش گذاري ادبیات دراماتیك ايران ھ شنامه نوي ھمزمـاني شـكوفايي نماي

ساس از ھمراھــي ايـن جريـان و. ايران و قیام مشروطه براي اھالي فرھنگ و ھنر اين مرز و بوم غرور و افتخار به ھمراه دارد   اين اح

ھاي مشروطه خواھي و قانون گرايي پس  ھر چند كه شعله. گیرد پیدايش يك نظام دموكراتیك براي اولین بار در ايران سرچشمه مي

نويسـي ايـران  از مدت كوتاھي به خاموشي گرايید و اين نھضت مردمي و ضداستعماري در نطفه خفـه شـد، امـا نھضـت نمايشنامه

ھا پیش از وقوع دومین انقالب مردمي مبتنـي  ترين متون نمايش ايراني سال پس از گذشت چند دھه دوباره بالیدن گرفت و درخشان
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سه بـا سیاســت و اقتصـاد در طـول  بر مردمساالري ديني به نگارش درآمد و اين ھمان رازماندگاري و پايداري فرھنـگ و ھـنر در مقاي

 .تاريخ است

Page 5 of 5 

3/25/2016file://G:\Web\hosseini\mashrot\articles-2\143.htm


