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  تأثیر روابط خارجی در عصر ناصري بر هنر نمایش در ایران

  1مصطفی لعل شاطري

  

چکیده

 يریرپـذ یبـا اروپـا، تأث   یگسترش روابط خارج یو در پ يعصر ناصر يهایژگیاز و یکی

 یدر پ یلیتحل - یفیپژوهش با روش توص نیا. بود شینما نۀیاز غرب در زم ییو اجرا ییمحتوا

بـر   يریچه تـأث  ییاروپا يبا کشورها يعصر ناصر یپرسش است که روابط فرهنگ نیپاسخ به ا

سه گانه به اروپـا   يسفرها یهنر، در پ نیشاه به ا نیعالقۀ ناصرالد شت؟دا رانیدر ا شیهنر نما

همچـون آخونـدزاده و    یدر آثار کسان یغرب اقیبه سبک و س یسینو شنامهیرواج فن نما زیو ن

ـ   ریو پس از آن گسترش ترجمـۀ آثـار مـول    يزیتبر تماشـاخانۀ دارالفنـون،    سیو سـرانجام تأس

فراهم آورد؛ هر چند که عمر  یغرب يبه سبک تئاترها ییها شیانم ياجرا يالزم را برا يها نهیزم

ـ نقطۀ آغاز پ توانیدوره را م نیاما ا .دیانجام یلینبود و به تعط یطوالن ها شیگونه نما نیا  يروی

شد و با  يریگیپ يشتریبا کوشش ب يادوار بعد درکرد که  یتلق شیدر نما ییاروپا يها از سبک

  .سر برآورد ینیدر جامۀ نو ،یفرهنگ و هنر بوم

  

واژگانکلیدي  

  شیهنر نما ،یروابط خارج ،يعصر ناصر ه،یقاجار ران،یا

                                               
  23/2/1394: تاریخ پذیرش مقاله    17/12/1393: تاریخ دریافت مقاله

  mostafa.shateri@yahoo.comپژوهشگر هنر و کارشناس ارشد تاریخ ایران اسالمی   . 1



1394بهار  –62، ش 16، ستاریخ روابط خارجی فصلنامۀ30

  

  مقدمه. 1

 در ایران تی آنهنر نمایش در اشکال سنّ تا عهد قاجاریه، پیشها  از قرن

، حوضی رو تخت و خیمه شب بازي ، نقّالی، تقلید،شبیه خوانی یا تعزیه: بودرایج 

روابط خارجی گسترده با اروپا، و در پی اول قرن سیزدهم هجري  ۀنیماما از 

پیروي از سبک  .بیش از پیش آشنایی یافتنداتر اروپا تئبا  ایرانیان در حوزة هنري

ها و  ، از جمله ترجمۀ سفرنامهداشتبسیار هاي  مقدمات و زمینه غربی نمایش،

توان  رواج نمایشنامه نویسی در عصر ناصري را می ها و بر این اساس، نمایشنامه

  . ز تجدد خواهی و غرب مآبی در عرصۀ هنر نمایشِ دوره قاجار تلقی کردنقطۀ آغا

، )1350(از صبا تا نیماهاي پژوهشگرانی همچون یحیی آرین پور در  اشاره

هنر ، حسن شیروانی در )1333(بنیاد نمایش در ایرانابوالقاسم جنتی عطایی در 

، خشایار )1386(هنر نمایش در ایران، تاجبخش فنائیان در )1355(نمایش

تآتر پارسی؛ نمایش و آدولف تاالسو در ) 1391(زایش درام در ایرانمصطفوي در 

در این باره، غالباً کلّی و گاه فاقد مستندات کافی تاریخی است و از ) 1391(ایرانی

در . اند تأثیر روابط خارجی در عصر ناصري بر سیر نمایش نوین در ایران غفلت کرده

به دیدگاه ناصرالدین شاه در باب نمایش به سبک غربی خواهیم  این پژوهش، نخست

  .کنیم اي را بررسی و تحلیل می هاي تألیفی و ترجمه پرداخت، سپس تأثیر نمایشنامه

  

  هاتماشا و تماشاخانه در سفرنامه. 2

در عصر قاجار و در پی رفت و آمد نمایندگان کشورهاي غربی به ایران، 

هایی نیز  تأهیبراي مذاکره، آموزش و انعقاد قراردادهاي سیاسی، تجاري و نظامی، 
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هاي  هاي آموزشی در رشته از ایران براي ادامۀ گفت و گوها و گذراندن دوره

د خطّ سیر ایرانیان را در بای عالوه بر این، می. شدند گوناگون راهی اروپا می

سفر به روسیه و از آنجا به لهستان، : سفرهاي شخصی به اروپا در نظر گرفت

دادند  اغلب این مسافران، تصویري از غرب به دست می. اتریش، فرانسه و انگلیس

همچنان که پیش تر، صوفیان به «: شدند ها دچار نوعی حیرت می و گاه از تفاوت

ه بودند، سفرنامه نویسان به حامالن مفاهیم جدید تبدیل متفکران قوم تبدیل شد

شدند و مفاهیم جدید نه از تحول اندیشه سنتی که از مجراي تجربه ظاهر تجدد 

اي  اروپایی و از راه کوشش براي بیان نمودهاي تجدد اروپایی به عنوان زبان ترجمه

  ).248: 1386طباطبایی، (» به ایران وارد شد

گردید،  هاي این دوره توصیف می در سفرنامه از جمله جاهایی که

هاي غرب، مشاهدات و  تماشاچیان تماشاخانه. هاي تئاتر بود ها و سالن تماشاخانه

هاي خود را از طریق نگارش در سفرنامه و سپس نقل در مجامع، به  برداشت

هایی براي تأسیس  بدین ترتیب زمینه. کردند متفکران و روشنفکران منتقل می

هایی به سبک و سیاق اروپایی پدید آمد و در پی آن ترجمۀ آثار  انهتماشاخ

هاي ناصرالدین شاه و  سفرنامه. هاي گوناگون نویسندگان غربی براي اجراي نمایش

  .در ترویج این گونه نمایش تأثیر تمام داشت) برادر شاه(عبدالصمد میرزا عزّالدوله 

  

  سفرهاي سه گانه ناصرالدین شاه. 2-1

او در : ناصرالدین شاه نخستین پادشاه ایران بود که به اروپا سفر کرد

به سیر و . م1888./ ق1306و . م1877./ ق1295، .م1872./ ق1290هاي  سال
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سیاحت در کشورهاي اروپایی پرداخت و خط سیر او معموالً از روسیه، آلمان، 

فر، وقت او بیشتر صرف در هر سه س. بلژیک، انگلستان، فرانسه، ایتالیا و عثمانی بود

هاي هنري همچون تاالرهاي نقاشی  حضور در مراسم پذیرایی و شرکت در نمایشگاه

 :Scarce, 2007(شد  هاي تئاتر و اپراهاي فرنگ می و مهمتر از همه، حضور در سالن

  ). 23- 24: 1391؛ تاالسو، Marashi, 2008: 23-25؛ 457

هاي  ب، از توصیفات او در یادداشتهاي غر عالقۀ ناصرالدین شاه به تماشاخانه

در مسکو  1290ربیع االول  18شخصی وي پیداست، چنانکه در یادداشت روز 

یعنی جلو  2جلو سن 1ها باال رفته از اطاق راحتگاه گذشته در لوژ از پله«: نوشته است

ها  پرده باال رفت عالم غریبی پیدا شد زن[...] آوردند نشستیم  جایی که بازي در می

گویند یعنی بازي و رقص  قاص زیاد به رقص افتادند این رقص و بازي را باله میر

آوردند به انواع اقسام که  رقصیدند هم بازي در می تکلم در این بین هم می بی

روبروي مردم پایین محل رقص و بازي موزیکانچی زیادي متصل . توان شرح داد نمی

ها به  هاي رنگارنگ از گوشه روشنی زدند و هر دقیقه از روشنایی الکتریسیته می

انداختند که خیلی خوش نما است و رقاصان هم هر دقیقه به لباس  محل رقص می

زدند و  رقصند اهل تماشاخانه دست می آیند و رقاصان که خوب می دیگري می

افتد و بعد از  خالصه بعد از اتمام یک مجلس پرده تماشاخانه می 3گفتند بیس می

شوند دوباره پرده باال رفته مجلس دیگر منعقد  قدري راحت می یک ربع که مردم

                                               
1. Loge
2. Sene
3. Bis
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» گویند رفتیم به لژ دیگري می 1شود، ما بعد از هر بازي که هر بازي را یک آکت می

  ).23- 24: 1362ناصرالدین شاه، (

اي از سفر اول ناصرالدین شاه چنین به نظر  هاي مشابه بر پایه یادداشت

چنانکه . خستین نمایشی که او دید، نمایش باله بودرسد که به احتمال بسیار ن می

هاي  ها و اصطالحات مربوط به تماشاخانه هاي او واژه مالحظه شد، در یادداشت

به احتمال بسیار، این . اروپایی توضیح داده شده است، از قبیل لوژ، سن، و آکت

ان کلمات پیش از آن هرگز در فرهنگ نمایشی ایران وجود نداشت و شاید بتو

  . ناصرالدین شاه را مروج این اصطالحات در عرصۀ هنر نمایش در ایران دانست

هاي برجاي مانده از سفر دوم ناصرالدین شاه به غرب در سال  یادداشت

هاي سفر اول بسیار  کوتاه است و در مجموع نسبت به گزارش. م1877./ ق1295

در بارة  1295او در یادداشت مربوط به روز هیجدهم جمادي االول. اندك

شب را رفتم تماشاخانه، باله دادند، یعنی ... «: نمایشی در مسکو نوشته است

: 1379ناصرالدین شاه، (» مجلس رقص و تقلید بدون حرف زدن مثل الل بازي

االول نظر خود را در بارة یکی از  جمادي 21روز  چند روز بعد در یادداشت). 93

این تماشاخانه بسیار بسیار خوب است «: هاي روسیه شرح داده است تماشاخانه

و وسیع است و ساز و آواز است و رقص، بسیار بسیار خوب ] طبقه[پنج مرتبه 

  ).99- 100: همان(» ...جادوگرها بازي درآوردند. بسیار خوب رقصیدند. خواندند

توجه او را جلب کرد  "گران اُپرا"در پاریس سبک معماري و بناي تماشاخانۀ 

اي، به قدر  چه تماشاخانه«: ها را نپسندید گرچه برخی تماشاخانه). 162- 163: همان(

                                               
1. Acte
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سر حمام کوچک تهران، بسیار گرم و بد، تنگ، کثیف، بازي نی نیش در آوردند، 

  )183- 184: همان(» زود برگشتیماي،  هاي کریم شیره مزه نبود، مثل بازي بی

با توجه به تجربۀ . م1888./ ق1306سفرنامۀ ناصرالدین شاه از سفر سال 

تر است و در آن  دو سفر قبلی و به سبب آشنایی بیشتر با زبان فرانسه غنی

هاي غرب هست؛ از جمله در یادداشت مربوط به روز  هایی در بارة تماشاخانه اشاره

اصل بازي پسر پادشاه عروسی «: توقف در مسکو در حین 1306رمضان  20

رقصند که  هاي غریب و عجیب براي آنها می کند و از طوایف مختلف با لباس می

هاي دورنما که در عقب آنها تشکیل داده  شود، چه پرده بهتر از این رقص نمی

آمد، گویا اپراي پاریس را هم از روي  بودند، مثل عالم خیال یا بهشت به نظر می

هاي  زدند، خیلی آدم کردند دیگر حرف نمی این تقلید کرده باشند، فقط رقص می

» شود خوشگل داشتند، من به این خوبی خاطرم نبود، الحق بهتر از این نمی

ها، در سفر سوم به دیدن  او عالوه بر حضور در تماشاخانه). 1/137: 1369همان، (

یش از هر چیز معماري ب). 1/168همان، (هایی شبیه سیرك هم رفت  نمایش

کرده است و سپس موقعیت اجتماعی بازیگران و  ها توجه او را جلب می تماشاخانه

شاید در ذهن خود، از این دو جهت، بازیگران و محل نمایش را در ایران 

هاي او  سه سفرنامۀ ناصرالدین شاه به فرنگ و دقت در یادداشت. سنجیده است می

دهد که او به این هنر  ها نشان می اجراي نمایش ها و شیوة در بارة تماشاخانه

اروپایی سخت دلبستگی یافت، زیرا پس از بازگشت از هر سفر، در جست و جو و 

هاي غربی برآمد؛  هایی به سبک و سیاق تماشاخانه احداث بناها و اجراي نمایش
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رسد احداث تکیه دولت و پس از آن سالن نمایش در مدرسۀ  چندان که به نظر می

  .هایی به سبک و سیاق اروپایی بود ارالفنون، براي تأسیس و حمایت از تماشاخانهد

  

  سفرنامه ایران و روسیه . 2-2

./ ق1300عبدالصمد میرزا عزّالدوله، برادر تنی ناصرالدین شاه در سال 

در رأس هیأتی براي شرکت در مراسم تاجگذاري الکساندر سوم امپراتور . م1882

او مهمان امپراتور روس . ناصرالدین شاه به روسیه سفر کردروس و ابالغ تهنیت 

یافت و از این دید و بازدیدها گزارشی  بود و در محافل و مجامع رسمی حضور می

  ).242: 1378طالبی، (کوتاه و خواندنی یادگار نهاد 

عزّالدوله که در میان سفر دوم و سوم ناصرالدین شاه به اروپا رفت، در 

دخترهاي روسی در آنجا خوانندگی «: نوشت 1300هم رجب یادداشت روز نوزد

شعبده [یک نفر هم حقه بازي . پس از آن شخصی به وضع روس رقص کرد. کردند

 23هاي روز  همچنین در یادداشت). 41: 1363ملکونوف و عزّالدوله، (» نمود] بازي

ود باله بسیار غریبی ب. امشب تماشاخانه زینت عظیمی داشت«: رجب نوشته است

در این . انواع لباس و رقص ملل روسیه را نمودند. که زایدالوصف تعریف داشت

پرده آخر موجب حیرت همگی . نمودند هاي بسیار خوب می تماشا شب و روز پرده

) 47: همان(» تعریف امشب را از تعریف عاجزم. ها زدند ها گفتند و دست بود، آفرین

. باله ممتازي بود[...] ه بزرگ رفتیم به تماشاخان«: و در جاي دیگري آورده است

دوازده ساله  - خصوصاً پتی یا وسوان دخترهاي به سن ده. رقص بسیار خوب کردند
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. ها به لباس مرد و نصف دیگر به لباس زن بودند، خیلی خوب رقصیدند که نصف آن

  )53- 54: همان(» مایۀ حیرت بود

گفت که عزّالدوله به توان  با این همه و در مقایسه با ناصرالدین شاه می

هاي  ها بیشتر توجه داشت و هر چند که گزارش سبک معماريِ بناهاي تماشاخانه

شود، اما  هاي روسیه را شامل می ها و نمایش او بسیار کوتاه است و تنها تماشاخانه

هاي ایرانی به  همچنان بسیار مهم است، زیرا سفر او با آغاز کار نخستین نمایش

گمان این توصیفات، سهم چشمگیري در اشاعۀ هنر  بی. ن بودسبک اروپایی مقار

نمایش نوین در ایران داشت و خواسته و ناخواسته، حس کنجکاوي و تمایل اهل 

  .انگیخت فرهنگ و هنر را برمی

  

  نویسی به تقلید از غرب نمایشنامه. 3

هاي  و بازيها  با نمایشبدیهی است که ایرانیان مقارن عصر ناصري، 

هیچ یا از نمایش غربی  میزان اطالعات آنهااما  ند،تی آشنایی داشتسنّنمایشی 

 بهگونۀ منسجم وجود نداشت و در ایران آن زمان، ادبیات نمایشی .بسیار اندك بود

مجالی براي رشد این  این دوره و به ویژه عصر ناصري،سیاسی  اجتماعی و اوضاع

گانی همچون میرزا فتحعلی در این شرایط، نویسند. آورد پدید نمینوع ادبیات 

آخوندزاده و میرزا آقا تبریزي به خلق آثاري که تا حدودي مبتنی بر سبک و 

  .سیاق غربی بود، پرداختند
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  میرزا فتحعلی آخوندزاده. 1- 3

تأثیر میرزا فتحعلی آخوندزاده در گسترش معارف جدیـد بـا رویکـرد غربـی     

 :Cole, 1996(مشـهود بـود  غیرمستقیم و تا حـدي بیشـتر بـر طبقـۀ روشـنفکران      

هـایی   یکی از کارهاي بنیادي آخوندزاده نگـارش نمایشـنامه   ).3: 1349آدمیت، ؛41

تـرین نمونـه از    شـاید قـدیمی  . نویسـی غربـی بـود    الهام گرفته از فنـون نمایشـنامه  

ــا داســتان   نمایشــنامه ــان و ب ــد از اروپایی ــه تقلی ــه ب ــار ک ــردازي،  هــاي دورة قاج پ

لق ایرانی به زبان ترکی پدید آمـده اسـت، از آنِ او باشـد    سازي و فضا و خُ شخصیت

)Gaffari, 1984: 374 ،20: 1386؛ فنائیان.(  

، 2، باراتاشویلی1آشنایی او با آثار اندیشمندان نام آوري چون لرمانتوف

و تأثیرپذیري از آثار نویسندگان متفکر روس همچون  4بستوژف. ، آ3ادیوسکی

، 10، دابر الیوبوف9، کارامزین8، پوشکین7وف، گریباید6، گوگول5چرنیشفسکی

، آخوندزاده را به 13و شکسپیر 12و نیز نویسندگان اروپایی از جمله مولیر 11گرتسن

محیط امن تفلیس و اوضاع . هاي خرد در هنر نمایش سوق داد پیگیري اندیشه

سیاسی دولت روس، امکان هرگونه انتقاد از فرهنگ و نظام سنّتی ایران  - فرهنگی

                                               
1.Lermantoof
2.Baratashvili
3.Ediyoski
4.A.Bestojef
5.Chernyshevsky
6.Gogol
7.Griboyedov
8.Pushkin
9.Karamzin
10.Dabralioboof
11.Gersen
12.Moliere
13.Shakespeare
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؛ مددپور، 125-126: 1378اسکویی، ؛Kia, 1995: 426(راي او مهیا کرد را ب

1386 :1 /548.(  

نمایشنامه  6. م1850- 1855./ ق1267-1272هاي  آخوندزاده میان سال

.) م1850./ ق1267(حکایت مال خلیل کیمیاگر . به سبک و سیاق غربی نوشت

: 1385پور،  ملک(بود  "درام نویسی"نخستین کوشش و تجربۀ او در زمینۀ 

توانست از لحاظ  البته این تجربه نمی. )83: 1379؛ بزرگمهر، 145، 1/148

و محتوا ارزش نمایشی چندانی داشته باشد، اما در هر  "ساخت دراماتیک"

در زمینۀ درام نویسی به شیوة غرب اثري صورت، در مرحلۀ آغاز ادبیات نمایشی 

  .شود در ادبیات نمایشی ایران محسوب می

"موسی ژوردان حکیم نباتات و مستعلی شاه مشهور به جادوگر"حکایت 

انسجام و پختگی دراماتیک بهتري نسبت به اثر نخست .) م1850./ ق1267سال(

دارد؛ این انسجام چه در طرح کلی نمایشنامه و چه در شخصیت آخوندزاده 

طرح . دپردازي و چه در تطابق واقعه با محیط اجتماعی عصر، کامالً مشهود بو

کلی این تمثیل همانند مال ابراهیم خلیل کیمیاگر در انتقاد از اعتقادات خواص 

یکی انتقاد از صدارت حاجی میرزا آقاسی و : مردم با طرح دو مسألۀ دیگر بود

"وزیرخان لنکران"حکایت طرح کلی . فرانسه. م1848اي به انقالب  دیگري اشاره

تقاد از نظام دیوانساالر فئودال نیمه اولین تمثیلی در ان.) م1850./ ق1267(

توان  این اثر را می. شد استعماري ایران بود که ضمن آن، داستانی عشقی هجو می

 ,Kia(انتقادي تاریخ نمایش ایران محسوب کرد  - نخستین کمدي اجتماعی

  ).84: 1379؛ بزرگمهر، 154، 1/149: 1385ملک پور، ؛7 :1998
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 -مضمونی کمدي.) م1851./ ق1268("خرس قولدور باسان"حکایت 

اي را  رمانتیک و روستایی داشت که تصویر روابط فئودالی، در چنان جامعه

ها  این اثر اگر چه از نظر بافت نمایشی و پرداخت شخصیت. کرد برجسته می

به هر حال، . شد اي هم در آن دیده می هاي عمده هایی داشت، اما ضعف ارزش

و پایان خوش با استقبال  "ملودراماتیک"گویا این داستان به سبب موضوع

./ ق1270("سرگذشت مرد خسیس"دیگر اثر او  .اي روبه رو شد گسترده

اصول و قواعد : در میان آثار نمایشی آخوندزاده، جایگاه خاص دارد، .)م1853

نویسی در آن خوب رعایت شده و از سوي دیگر، واقعۀ اصلی با مهارت قابل  درام

  . فرعی در آمیخته استستایشی با وقایع 

آخرین کار نمایشی ، .)م1855./ ق1272("وکالي مرافعه"حکایت 

 ,Kia(آخوندزاده، به روابط ظالمانه و فاسد دستگاه مجري عدالت پرداخته است 

بعدها مجموع این آثار در قالب  ).158، 165، 1/167: 1385ملک پور، ؛12 :1998

و میرزا جعفر قراچه داغی این نمایشنامۀ کمدي تنظیم شد  6تمثیالت یا 

ها را به فارسی ترجمه و در یک مجلد با نام تمثیالت منتشر کرد  نمایشنامه

  ).20:1368؛ فنائیان، 61: 1333؛ جنتی عطایی، 50: 1383جوانمرد، (

هاي آخوندزاده به روسی ترجمه و سپس  نکتۀ حائز اهمیت اینکه نمایشنامه

و حتی برخی از آنها در مسکو و پترزبورگ نیز هاي تفلیس اجراء شد  در تماشاخانه

به اجراء در آمد که نام آخوندزاده را در محافل هنري روسیه مطرح کرد؛ با این 

برد که  هاي خود حتی نامی از او نمی همه ناصرالدین شاه در هیچ یک از سفرنامه

  .رسد با توجه به افکار و موقعیت آخوندزاده قابل درك به نظر می
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  زا آقا تبریزيمیر. 2- 3

. از نخستین نمایشنامه نویس به زبان فارسی اطالعات اندکی در دست است

خود را چنین معرفی .) م1874./ ق1292(میرزا آقا تبریزي در رساله اخالقیه 

تبریزي، (» ...حقیر راقم سراپا تقصیر آقا ابن محمد مهدي تبریزي«: کرده است

او در نامه آخوندزاده . کند نسب خود نمیاي به اصل و  و دیگر اشاره) 192: 1382

نوشته که اهل تبریز است و از کودکی به آموزش زبان فرانسه و روسی عالقه 

پس از آن مدت چند . داشته و این دو زبان را در حد تکلّم و ترجمه فراگرفته است

بوده و نیز سمت ) دارالفنون("معلم خانۀ پادشاهی"سال مشغول خدمت در 

: 1385ملک پور، (لت فرانسه در ایران را بر عهده داشته است منشی اول دو

کرد  به نوشتۀ بکتاش، میرزا آقا در دستگاه وزارت امور خارجه خدمت می). 1/190

و از جمله شاگردانی بود که در زمان محمدشاه به فرانسه اعزام شد و تئاتر را از 

  ).96: 1374بکتاش، (هاي آخوندزاده شناخته است  نوشته

ریزي راه خروج از وضعیت انحطاط را تئاتر و استفاده از توان روشنگري تب

آن برگزید و در این راه کوشید تا بحران آگاهی را با نمایش و در گام بعد با اتکاي 

بر این اساس، او در مقدمۀ . به متن نمایشنامه به زبان ساده، به جامعه انتقال دهد

اوراق در مجلس یکی از یاران موافق روزي راقم «: نمایشنامۀ خود نوشته است

ناگاه رشته سخن به فواید مطالعه حکایات . مشغول صحبت جمعی از دوستان بود

صاحب مجلس فوراً برخاست و کتاب مسرت نصاب طیاطر سر کار . و اشارات رسید

ادیب و لبیب آقامیرزا فتحعلی آخوندزاده و کولونل دام مجده را که در زبان ترکی 

چون تکرار اینگونه حکایات و تذکار این [...] زه نوشته اند به میان آورد با اسلوب تا
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قسم تصنیفات مایه ترقی و تربیت ملت است و تکمیل مراتب عبرت و تجربت، 

مقدار نیز پیروي و تقلید به این شیوه خجسته نموده با عدم  لهذا این بنده بی

حکایتی محتوي بر چهار استطاعت و استعداد کتابی مشتمل بر چهار حکایت و هر 

در سنه دویست و هشتاد و هشت [...] مجلس در زبان فارسی تصنیف نمودم 

  ).1-2: 1355تبریزي، (» هجري

او پس . تبریزي در انتخاب این گونۀ ادبی، راه منحصر به فردي در پیش گرفت

از آشنایی با آثار نمایشی آخوندزاده و درك عمیق مظالم دیوانی و ستم حکام و 

جحاف به ملت محروم ایران، عواطف و احساسات افشاگرانۀ خود را در قالبی که مردم ا

هاي  نمایشنامه«: همتا پدید آورد با آن آشنایی داشتند، قرار داد و آثاري بدیع و بی

آورد که هر چند تا بدان هنگام وجود داشتند، اما  هایی را به صحنه می تبریزي سوژه

از تبریزي ). 55: 1388سپهران، (» رسید نها به گوش نمیناپیدا بودند و صدایی از آ

توان اولین تجربۀ ادبیات نمایشی در  پنج نمایشنامه باقی مانده است که آنها را می

  ).97: 1374بکتاش، . (دانست "مجالس تئاتر"زبان فارسی براي 

انتقادي  "سر گذشت اشرف خان حاکم عربستان"نخستین اثر میرزا آقا 

و دربار مورد تمسخر  "ذات ملوکانه"در آن : وا از حکومت و دربار استتند و بی پر

همچنین در این اثر، قصه با نمایش در آمیخته و توصیف، . واقع شده است

؛ 197-198/ 1: 1385ملک پور، (نمایشنامه را از حالت نمایشی خارج کرده است 

 "محرم راز"هاي این اثر، بی شک شخصیت  یکی از ویژگی). 26: 1391آشفته، 

در ). 11: 2536تبریزي، (هاي تئاتر غرب دارد  اي دیرینه در کمدي است، که ریشه

حاکم بروجرد براي غارت  "طریقۀ حکومت زمان خان بروجردي"نمایشنامۀ دوم، 
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هر چه بیشتر مردم، هنگام ورود به شهر و آغاز کار، همچون حاکمی عادل و 

و نیز شراب فروشی و روسپیگري  باشرف سخت مانع فساد، دزدي، رشوه خواري

هاي کالن دست آنان را باز  شود، اما به تدریج و با اخاذي و دریافت رشوه می

در این اثر میرزا آقا به طور ). 32: 1373؛ آژند، 142: 1378اسکویی، (گذارد  می

. مستقیم حکومت را به باد انتقاد گرفت و به نمایشنامه مفهومی سیاسی داد

مه نیز ترکیبی از قصه و نمایش است و نسبت به نمایشنامه ساختار نمایشنا

هاي کمتري از آن  پردازي، خرده ، از لحاظ شخصیت"سرگذشت اشرف خان"

  ).202/ 1: 1385پور،  ملک(توان گرفت  می

سومین نمایشنامۀ تبریزي، حکایت شخصی بود  "کربال رفتن شاه قلی میرزا"

خود در کرمانشاه توقف  "حقوق حقه"که در راه سفر به کربال براي رسیدن به 

هاي حاکم شهر، ناگزیر براي نجات جان خود شبانه  چینی کند، اما بر اثر دسیسه می

انتقاد ). 33: 1373؛ آژند، 142: 1378اسکویی، (گریزد  و در پوشش زنانه از شهر می

: 2536تبریزي، (از طبقۀ باالي جامعه و حکومتگران قاجار به وضوح آشکار است 

، از "عاشق شدن آقا هاشم خلخالی"در چهارمین نمایشنامۀ تبریزي، حکایت ). 89

هاي نامناسب انتقاد  قوانین و مقررات نادرست حاکم بر روابط اجتماعی و ازدواج

: 1378اسکویی، (شده است و اینکه سرمایۀ برتر، علم و دانش و وقار است، نه ثروت 

ضمون، نسبت به سه نمایش قبلی، در این اثر به لحاظ م). 33: 1373؛ آژند، 142

مسیري دیگر قرار دارد، هر چند که انتقاد به حکومتگران همچنان در آن به چشم 

میرزا آقا در این نمایشنامه براي نخستین بار به ). 141: 2536تبریزي، (خورد  می

خانوادگی پرداخته و از قوانین اجتماعی حاکم بر جامعه انتقاد  - روابط اجتماعی
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هاي بسیاري به بافت نمایشی آن لطمه  است؛ گو اینکه در این اثر نیز، ضعف کرده

هاي عمده دارند  وارد آورده است و توصیف و ترکیب قصه و نمایش همچنان کاستی

  ).125: 1382؛ آقا عباسی، 206- 207/ 1: 1385ملک پور، (

اي،  به شیوة محاوره "حاجی مرشد کیمیاگر"آخرین نمایشنامۀ تبریزي 

هاي کیمیاگران و جهل و نادانی مردم طماع را در نظر گرفته  تقاد از شعبده بازيان

هر چند این اثر به شیوة تئاتر به ). 33: 1373؛ آژند، 143: 1378اسکویی، (است 

رسد  توان آن را نمایشنامه نامید و به نظر می سبک غربی است، اما به سختی می

آخوندزاده نوشته  "مال ابراهیم خلیل کیمیاگرِ"که میرزا آقا این اثر را به تقلید از 

  .باشد، زیرا هر دو اثر، در واقع یک مضمون دارند

هر چند میرزا آقا سخت تحت تأثیر آثار آخوندزاده بود، اما با مقایسه آثار 

هاي میرزا آقا صبغۀ سیاسی بیشتري داشت و  توان دریافت که نمایشنامه آنان می

از آثار . گیرد پروا قرار می نقدهاي صریح و بی در آن مستقیماً حکومت هدف

هاي غرب نداشت، بر خالف  تبریزي پیداست که او شناخت کافی از نمایشخانه

نویسان بزرگ را خوانده و حتی بسیاري از آنها را بر صحنۀ  آخوندزاده، که آثار درام

هاي  ایشبینی نمایشی تبریزي، تحت تأثیر نم ماهیت جهان. ها دیده بود تماشاخانه

بدین ترتیب، گر چه آثار . تعزیه، نقّالی، تقلید و تمثیالت آخوندزاده قرار داشت

تبریزي از دل دو سنّت بیان هنري، یعنی تئاتر غربی و نمایش ایرانی زاده شده، 

  . اما راه خویش را تا حد چشمگیري از آنها جدا کرده است

هاي غربی  ایشنامهبا این همه باید اذعان داشت که اقتباس از سبک نم

تأثیرات منفی را نیز بر صنعت نمایش در ایران داشت که از جمله آنها به حاشیه 
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از سوي دیگر . شدن نمایش بومی ایرانی و توقف روند رشد و شکوفایی آن بود رانده

تبلیغ و ترویج فرهنگ غرب در قالب نمایش و تقلید سطحی و چشم بسته از 

  .ساخت ارناپذیري بر سبک زندگی مردم وارد میهاي غربی آثار سلبی انک ارزش

  

  ترجمۀ متون نمایشی . 4

السطنه نخستین کسی بود که به صورت  در دورة قاجار، عباس میرزا نایب

تاریخ پطرکبیر و : را برانگیخت؛ آثاري همچون "نهضت ترجمه"جدي و منسجم 

نماي جدید یا ، ترجمۀ میرزا رضا مهندس باشی، جهان 1اثر ولتر شارل دوازدهم

جغرافیاي کره، ترجمۀ دبیرالملک فراهانی، تاریخ ناپلئون ترجمۀ میرزا رضا مهندس 

؛ 236: 1347ژوبر، (باشی و دیگر آثاري که بیشتر جنبۀ نظامی و تاریخی داشت 

در دورة ). 18: 1384؛ حسینی، 7: 1386؛ آقاحسینی، 198: 1348دروویل، 

در این دوره مشهورترین . ابیش ادامه یافتمحمدشاه نیز، ترجمۀ آثار اروپایی کم

فرانسوي بود که میرزا رضا تبریزي در  2ترجمه تاریخ ناپلئون اول اثر والتر اسکات

  ).128: 1391علیزاده بیرجندي، (آن را به فارسی برگرداند . م1837./ ق1253

هاي  در سال. کار ترجمه در عصر ناصري اهمیت و جایگاه خاصی یافت

اصرالدین شاه آثار غربی با موضوعات گوناگون همچون تاریخ ایران نخست سلطنت ن

و دیگر  میشل استروگف، سرگذشت تلماك، روبینسون کروزوئه، سرجان ملکماز 

: 1375؛ بهنام، 76: 1386فرزاد فرهنگیان، ؛Scarce, 2007: 461(آثار ترجمه شد 

و با تأسیس دارالفنون و سپس دارالترجمۀ ) 26]: تا بی[؛ خان ملک ساسانی، 45

                                               
1. Voltaire
2. Walter Scott
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در دورة صدارت امیرکبیر و در . ناصري، ترجمۀ آثار غربی اندك اندك انسجام یافت

هاي اروپایی، وي به استخدام و تربیت  پی گسترش مناسبات خارجی با دولت

ن اقدام کرد و نیز تحصیلکردگان غربی را به خدمت گرفت که از آن جمله مترجما

ادوارد برجیس، آندره نمساوي، میرزا ملکم خان، میرزا ابراهیم، یحیی خان : بودند

مشیرالدوله، میرزا آقا تبریزي و محمد حسن خان قاجار که به ترجمۀ سلسله آثاري 

آدمیت، (شورهاي غربی مأمور شدند هاي فرانسه، انگلیسی، روسی و دیگر ک از زبان

  ).142: 1386؛ شیخ نوري، 128: 1391؛ علیزاده بیرجندي، 378- 379: 1362

دارالترجمه زمانی . تاریخ دقیق تأسیس دارالترجمۀ ناصري مشخص نیست

شد،  همچون دارالفنون، دارالطباعه و دارالتألیف، از ادارات وزارت علوم محسوب می

که به فرمان ناصرالدین شاه مترجمان . م1882./ ق1300الحجۀ  اما پس از ذي

افتتاح شد،  "مجلس دارالترجمه"ها به این مرکز پیوستند و  همۀ وزارتخانه

استقالل و اهمیت دارالترجمه افزایش یافت و ریاست آن نیز بر عهدة محمد حسن 

شت نهاده شد که خود به زبان فرانسه تسلط دا) صنیع الدوله(خان اعتمادالسلطنه 

  ).260: 1379اعتمادالسلطنه، (

  

  آثار مولیر. 1- 4

مجموعه عواملی موجب شد تا آثار نویسندگان فرانسوي بسیار زودتر از 

بیشتر مترجمان به . نویسندگان دیگر کشورها، توجه ایرانیان را به خود جلب کند

نویسان فرانسوي روي آورند و به ویژه کسانی که  ترجمۀ آثار شماري از نمایشنامه

بودند، با وجود آشنایی با با تئاتر و کارکردهاي اجتماعی آن تا حدودي آشنا 
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به برگرداندن  3و الکساندر دوما 2، راسین1نمایشنامه نویسانی چون شکسپیر، بوالو

  ).50: 1379؛ بزرگمهر، 152: 1382فروغی، (آثار مولیر به زبان فارسی پرداختند 

مولیر پیوندي خاص با نمایش در عصر ناصري داشت و چه به عنوان آغازگر 

مندان این هنر در ایران،  بخشی عالقه نویسی و چه در مقام الهام فن نمایشنامه

بر این . جایگاهی مهم در ادبیات نمایشی، فن صحنه گردانی و بازیگردانی یافت

از کیفیت و چگونگی نمایش اساس، شناخت مولیر و ویژگی آثار وي در واقع نیمی 

درست است که ایرانیان نخست با . در دورة قاجار و به ویژه عصر ناصري است

هاي روس و انگلیس آشنایی یافتند، اما آثار مولیر بود که به سبب  تماشاخانه

ظرفیت آن در تطبیق با شرایط اجتماعی و فرهنگی ایران در دورة حکومت 

آثار او غالباً جنبۀ کمدي دارد و . یشی ایران شدناصرالدین شاه وارد ادبیات نما

اجتماعی، جنبۀ تفنن و سرگرمی در جذب بیشتر  -عالوه بر انتقادات اخالقی

 :Davies, 1992؛ Semple, 1975: 71(خوانندگان و تماشاگران ایرانی تأثیر داشت 

  ). Potter, 1973: 89؛ Ekstein, 1989: 9-10؛283

مردم گریز به قلم میرزا حبیب اصفهانی،  ترجمۀ آثاري از جمله گزارش

طبیب اجباري به قلم اعتمادالسلطنه، عروس و داماد به قلم میرزا جعفر قراچه 

داغی و عروسی جناب میرزا به دست حاجی محمد طاهر میرزا، گواهی بر اقبال به 

  .آثار مولیراست

  

                                               
1.Boileau

2.Racine

3.Alexandre Dumas
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  گزارش مردم گریز. 2- 4

انتشار نمایشنامه گزارش مردم  هاي مولیر با نخستین تجربه در ترجمۀ کمدي

مترجم این اثر به احتمال . گردد بازمی. م1869./ ق1286به سال  1"میزانتروپ"گریز یا 

، مقیم عثمانی و از نویسندگان روزنامۀ فارسی اختر در 2بسیار میرزا حبیب اصفهانی

  ). 99: 1374بکتاش، (استانبول بود و این ترجمه را نیز در همان شهر منتشر کرد 

، که مردي بدبین و عبوس و با سرشتی سرسخت و 3در این اثر آلسست

ۀ هاي اجتماعی و قوانین غیرعادالن لجوج بود، علیه نظام و دربار فاسد، ریاکاري

خیزد، اما کوشش او براي تحول و بهبود  حاکم بر جامعۀ خویش به مبارزه برمی

رسد و سرانجام  جامعه و به دست آوردن دل محبوب خود به سرانجام نمی

؛ Romanowski, 1997: 52؛ Gutwirth, 1950: 356(گزیند  نشینی را برمی گوشه

Fellows, 1967: 27.(ه آزاد است، چنانکه در ترجمۀ میرزا حبیب نه عین اثر، بلک

  :خواند پردة مجلس دوم، آلسست شعري به زبان فرانسه می

si le roim'avaitdonne

Paris, sa grand' ville

Etqu'il me fallut quitter

L'amour de ma vie,

Je dirai au roi Henri

Reprenezvotre Paris

                                               
1. Le misanthrop

در اصفهان و عراق دانش اندوخت و . در چهارمحال بختیاري به دنیا آمد. م1836./ ق1252میرزا حبیب در سال . 2

./ ق1283هاي سیاسی ضد استبدادي و بدگویی از صدراعظم وقت در  سبب فعالیتپس از بازگشت به ایران، به 

اندوزي  او انسانی آزاده و فاضل بود و میزانتروپ را نیز از سویی براي تجربه. به عثمانی تبعید شد. م1866

ترجمه کرد آزمایی در ادبیات نمایشی و از سوي دیگر، براي آشنایی مردم ایران با ادبیات کالسیک جهان  وطبع

  ).22: 1352؛ محمدي، 37: 1379بزرگمهر، (

3.Alceste
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J'aimemieux me vie gai

J'aimemieux ma vie!  

  :یب این قطعه شعر را در قالب شعر فارسی چنین ترجمه کرده استمیرزا حب

  ن شیرازــد پادشه به مـبده    گر به یک موي ترك شیرازي

  هر بی انبازــیراز شــشهر ش    ه بود ــگویم اي پادشاه گر چ

  شهر شیراز خویش بستان باز    ت مراــترك شیراز کافی اس

  ).35: 1338؛ مولیر، 70]: تا بی[؛ پرویز، 402- 403: 1378شمیم، (

  

روشن است که ترجمۀ میرزا حبیب، پیام و روح مضمون اثر را منتقل 

 "اقتباس"البته باید به این نکته اشاره کرد که یکی از علل مهم رواج فن . کند می

سازي بر روي صحنه بود که این آثار را ایرانی  در ادبیات نمایشی عصر ناصري، بداهه

در اجراي بسیاري از آثار . شد به متن چاپی نیز وارد می کرد و سپس آثار آن می

شد یا  هاي حقیقی ایرانی در آنها وارد می مولیر در تماشاخانۀ دارالفنون، یا شخصیت

  ).1/324: 1385ملک پور، (دادند  هاي نمایش خود را با آن تطبیق می شخصیت

  

  طبیب اجباري. 3- 4

طبیب "به زبان فارسی ترجمه شد،  هایی که در داخل کشور از اولین نمایشنامه

به نام محمد . م1888./ق1306هاي اجتماعی مولیر بود که در سال  از کمدي 1"اجباري

گر چه بسیار محتمل است که این ترجمه در . به چاپ رسید 2حسن خان اعتمادالسلطنه

                                               
1.Le medecinMarlgreloi

. م1863./ ق1280محمد حسن خان، فرزند حاجی علی خان اعتمادالسلطنه از محصالن دارالفنون، در سال . 2

از بازگشت مترجم پس . نمایندة نظامی ایران در پاریس بود و به همین سبب، به فراگیري زبان فرانسه پرداخت

: 1328کرمانی،  ؛Kia, 1998: 16(حضور دربار بود و بعدها در مقام وزارت انطباعات، منشاء خدمات فرهنگی شد 
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زي مزین الدوله رو«: دارالترجمه و به دست یکی از اعضاء صورت گرفته باشد با این حال

رساند که نمایشنامه طبیب اجباري مولیر را ترجمه کرده و آن را براي  به عرض شاه می

  ).27: 1355شیروانی، (» کند شاه نمایش را ببیند نمایش آماده نموده است و تقاضا می

مطابق ذوق نمایش دوستان ایرانی ترجمه شد و ماجراي » طبیب اجباري«

ی در قالب کمدي مبنی بر اختالفات آن عبارت بود از بیان واقعیتی اجتماع

 ,Szogyi(زناشویی حاکم بر جامعه و مقابله با مردساالري و جور و ستم بر زنان 

  ).123: 1390؛ رازي، 96: 1374بکتاش،  ؛216 :1969

با استقبال بیشتري نسبت به گزارش مردم گریز رو به » طبیب اجباري«ترجمۀ 

عامیانه و تطبیق موضوع و اشخاص نمایش با مسائل اي و  رو شد، زیرا زبان شبه محاوره

به هر . دوبار به چاپ برسد» طبیب اجباري«هاي ایرانی، همه موجب شد تا  و شخصیت

تقلید در ایران، حاکی از  صورت، ترجمۀ این نمایشنامه، تحت تأثیر سابقۀ نمایش

  ).349/ 1: 1385ملک پور، (تأثیرپذیري کمدي غربی و ایرانی از یکدیگر است 

  

  تمثیل عروس و داماد. 4- 4

 - 1گذشته از میرزا حبیب اصفهانی و اعتمادالسلطنه، میرزا جعفر قراچه داغی

تمثیل «نیز اثري دیگر از مولیر را به نام  - مترجم تمثیالت آخوندزاده به فارسی

                                                                                                             
عالقه  اعتمادالسلطنه به عنوان وزیر انطباعات در انتشار آثار تاریخی و اجتماعی اروپایی بی«به نوشتۀ آدمیت ). 38

دستگاه دارالترجمۀ دولتی هم که در آن برخی مترجمانِ قابل در کار بودند و  .نبود و همتی در این امر به خرج داد

ریاست آن با نویسندة دانشمند میرزا محمد حسین خان ذکاء الملک فروغی بود، گرایش قطعی به روشنفکري 

  ).52: 1355آدمیت، (» رساندند داشت و آثار سودمندي را به ترجمه می

نفکران این روزگار از جمله میرزا یوسف خان مستشارالدوله، جالل الدین میرزا، قراچه داغی با شماري از روش .1

کارمند «: به نوشتۀ آرین پور). 25: 1373آژند، (اعتمادالسلطنه و نیز فتحعلی آخوندزاده رابطه و مکاتبه داشت 
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به . م1890./ ق1308در سال  1)ژرژ دانده یا شوهر درمانده(= » عروس و داماد

  ).61:1333؛ جنتی عطایی، 2: 1386؛ فنائیان، 25: 1373آژند، (ند فارسی برگردا

مضمون این اثر بسیار ساده و تقریباً تکراري است و از لحاظ کیفیت، نه 

توان  هاي طنز متداول آن زمان قرار داد و نه می توان آن را در حد نمایشنامه می

با این همه، . مقایسه کرد "میزانتروپ"آن را با شاهکاري از مولیر همچون 

اي که براي  کمدي ژرژ داندن از لحاظ محتوا و شکل نمایشی و خصوصاً شیوه

 "سازي برعکس"و  "تکرارسازي"گیرد، یعنی  خلق لحظات طنز به کار می

ها، بیشتر از هر نمایشنامۀ مولیر باب طبع جامعۀ عصر ناصري قرار  موقعیت

اي مقلدان ایرانی داشت و ه گرفت، زیرا این عوامل شباهت چشمگیري با نمایش

  ).1/361: 1385ملک پور، (تماشاچیان از آن استقبال کردند 

  

  )عروسی اجباري(عروسی جناب میرزا . 5- 4

از دیگر مترجمان عصر ناصري که به ترجمۀ آثار اروپایی و به ویژه مولیر 

یکی از آثاري که به . اشاره کرد 2باید به شاهزاده محمد طاهر میرزا پرداخت، می

                                                                                                             
ارالترجمه مبارکه وزارت عدلیه و منشی شاهزاده جالل الدین میرزا بود و اواخر عمر سمت مترجمی ترکی جزو د

تألیف اعتمادالسلطنه به همین  "دررالتیجان"کرده و طبق مندرجات سالنامه ضمیمۀ جلد سوم  دولتی کار می

  ).354/ 1: 1350آرین پور، (» درگذشته است. ق1310سمت مشغول خدمت بوده که در سال 

1. George DandinoulemarconFonde
محمد طاهر میرزا پس از تحصیل . ند عباس میرزا نایب السلطنه بوداو فرزند اسکندر میرزا، ششمین فرز .2

مصر به تحصیل مشغول بود و پس از بازگشت  "جامع االزهر"مقدمات زبان فرانسه و عربی در ایران، پنج سال در 

الکساندر او بیشتر آثار . پرداخت به ایران بنا به عالیق شخصی به ترجمه و گاه اقتباس از آثار نویسندگان غربی می

دوما از جمله سه تفنگدار، کنت دومونت کریستو، لورن مارگو، لویی چهاردهم و عصرش، لورد هوپ و نیز ژیلیاس 

).368: 1372؛ شاه حسینی، 46: 1375؛ بهنام، Eskandari, 2007: 513(تألیف لساژ را به فارسی برگرداند 
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اثر مولیر با برخی ) 1کمدي باله سه پرده(=قلم او ترجمه شد؛ عروسی اجباري 

او در واقع با حفظ فکر و مضمون . بود» عروسی جناب میرزا«تغییرات و با نام 

اي ایرانی نوشت که به سبب ناآشنایی با قواعد  اصلی این اثر، نمایشنامه

محتواي این اثر عبارت بود از ماجراي . هاي بسیار دارد نویسی، کاستی درام

اگسانارل، مردي کهنسال که دل در هوس ازدواج با دختري جوان و سبکسر به 

  ).26: 1373؛ آژند، 56: 1379بزرگمهر، (نام دوریمین نهاده بود 

گرچه محمد طاهر میرزا از مترجمان زبردست عصر ناصري بود، اما 

هایی در آن شده است، به ویژه به  نمایشنامه موجب نقصانتغییرات عمده در متن 

اي از  توان نمونه با این حال، این اثر را می. نویسی سبب ناآشنایی او با قواعد درام

؛ ملک 56: 1379بزرگمهر، (اولین آثار اقتباسی در ادبیات نمایشی ایران داشت 

  ).1/380: 1385پور، 

  

  نخستین آثار اجرایی . 5

با افزایش ترجمۀ متون نمایشی غرب و فزونی روابط سیاسی و فرهنگی 

ایران و کشورهاي اروپایی در عصر ناصري، اجراي نمایش به سبک غربی نیز 

فکر ایجاد تئاتر در ایران و معرفی ادبیات درام در زبان فارسی، در . گسترش یافت

اعزامی در دوره  حقیقت از زمانی آغاز شد که نخستین گروه دانشجویان ایرانی

. ناصرالدین شاه پس از فراغت از تحصیل در کشورهاي اروپایی به ایران بازگشتند

عالوه بر این، دیدارهاي ناصرالدین شاه از تئاترها و اپراها در سفرهایش به روسیه، 

                                               
1.Le Marage Force 
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انگلیس و فرانسه و نیز اشتیاق به تفاخر و تظاهر، سبب موافقت او با احداث تاالر 

سالن تئاتر کوچکی در کنار این مدرسه افتتاح شد و . لفنون گردیدنمایش در دارا

در آن روزگار، ترجمه و اجراي نمایش به سبب حضور مترجمان و آموزگاران جز 

؛ کوهستانی نژاد، 3/370: 1349بهار، (پذیر نبود   در سایۀ حمایت دارالفنون امکان

  ). 600: 1363؛ مزین، 160: 1378؛ اسکویی، 11: 1381

هنرمندان ارمنی در اشاعۀ هنر تئاتر در ایران چشمگیر بود؛ به عنوان  نقش

یکی از آثار مولیر را . م1873./ ق1291نمونه، ارامنۀ ارومیه نخستبن بار در 

بنا بر گزارش دیگري، مربوط به سال  ).Naby, 2007: 508(ترجمه و اجراء کردند 

گروهی در جلفاي اصفهان براي ایجاد باشگاه تئاتر گرد هم . م1888./ ق1306

با موافقت ناصرالدین ). 196: 1377هویان، (اي هم منتشر کردند  آمدند و اطالعیه

شاه مبنی بر احداث سالن تئاتري در جنب دارالفنون، میرزا علی اکبر خان 

./ ق1275طنزي، از جمله محصالن اعزامی به فرانسه در سال الدولۀ ن مزین

و معلم زبان فرانسه و نقاشی در دارالفنون، مسئولیت آن را برعهده . م1858

تاالر بزرگی به گنجایش قریب به سیصد نفر به ] دارالفنون[اي از  در گوشه«: گرفت

حانیون ، اما به سبب مخالفت شماري ازرو»سبک تئاترهاي اروپا بنا گردید

ها نتوانستند از آن استفاده کنند و بعدها به طور خصوصی در آنجا  مدت«

هایی به وسیله لومر، معلم موزیک دارالفنون و میرزا علی اکبر خان  نمایش

شد که تنها شاه و خانواده  باشی شاه و چند تن دیگر داده می الدوله، نقاش مزین

  ).1/336: 1350آرین پور، (» یافتند سلطنتی حضور می
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الدوله نخستین نمایش را  پس از پایان عملیات ساختمانی این سالن، مزین

این که نخستین اجراي نمایش کدام ترجمه بود، در میان پژوهشگران . تنطیم کرد

) میزانتروپ(=» گزارش مردم گریز«برخی بر این باورند که . اختالف نظر است

؛ بزرگمهر، 413: 1342، ؛ نصیریان152: 1382فروغی، (نخستین نمایش بود 

تر هم بیان  اند که پیش و گروهی دیگر نقل قول شیروانی را پذیرفته) 52: 1379

  .شد اما مأخذ او روشن نیست

به هر حال، با وجود ترجمۀ متون نمایشی گوناگون، آثار مولیر در اولویت 

گرچه  ).Talajooy, 2011: 498؛ Haery, 1982: 509(اجرایی قرار داشت 

هاي روحوضی نیز جایگاه خاص خود را داشت و بازیگران تقلید خصوصیات نمایش

کردند و متقابالً از تئاتر اروپایی عناصري  هاي غربی می نمایشی خود را وارد نمایش

از  "اي کریم شیره"و  "اسماعیل بزاز"). 101: 1374بکتاش، (پذیرفتند  را می

هاي  دوله با کمک مقلدان، نمایشال ارکان تئاترهاي سالن دارالفنون بودند و مزین

مولیر را به معرض  "عروسی اجباري"و  "هانس پینه دوز"، "ترش علی بیگ"

البداهه و فارغ از متن نمایشنامه به ایفاء  نمایش نهاد که در آن، بازیگران غالباً فی

  ).27، 1355شیروانی، (پرداختند  نقش می

ري به هنر نمایش به سبک ناصرالدین شاه و برخی از اطرافیانش عالقۀ واف

هاي دارالفنون به صورت خصوصی و صرفاً براي  غربی داشتند و نخستین نمایش

شد و بنا بر طبع او، آثار انتقادي و اجتماعی کمتر به  شاه و همراهان او اجراء می

آمد و ناچار، آثار مطابق ذوق و سلیقۀ شاه بر صحنه اجراء  معرض نمایش در می

همزمان با اجراي ). 74: 1368؛ شیل، 35: 1361ه، تاج السلطن(شد  می
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هاي نمایش متشکل از  هاي مقلدان درباري به سبک و سیاق غربی، گروه نمایش

بازیگران غیرایرانی نیز حضور داشتند که براي عموم و به ویژه ناصرالدین شاه 

- 1299هاي  چارلز جیمز ویلس که در حدود سال: کردند نمایش اجراء می

به عنوان پزشک در ایران حضور داشت، شرحی از یکی . م1867-1881./ ق1284

هر ). 378-379: 1363ویلس، (از تئاترهاي بازیگران غربی به دست داده است 

کند، اما از  چند ویلس به روشنی تاریخ دقیق این نمایش و مکان آن را قید نمی

ي مشابه آن، چند ها هاي ناصرالدین شاه معلوم است که این گروه یا گروه یادداشت

  ). 332: 1378ناصرالدین شاه، (اند  سالی به فعالیت مشغول بوده

اند یا زیر نظر  کرده هاي نمایشی خود تمرین می مشخص نیست که گروه

هاي آنان در  توان احتمال داد که بیشتر نمایش اند، اما می سرپرستی ایرانی بوده

الدوله تمرین  ایست زیر نظر مزینب شده است و می سالن تئاتر دارالفنون اجراء می

  .کرده باشند

هاي مقلدان درباري در این دوره پیشتاز نمایش به  روشن است که گروه

. ق1306رجب  14ناصرالدین شاه در خاطرات . اند سبک غربی در دارالفنون بوده

امشب بازي را حاجی اسمعیل [...] امشب باید برویم تماشاخانه «: نوشته است

کند که از روي قاعده و قانون  رد، چندي است که مشق این کار میآو بیرون می

بیرون آمده و بازي در آورد، سه پرده باال رفت، چون درست مشق را نیاموخته اند 

مزه بود نه چندان خوش مزه، وسط بود، اما  و تازه اول کارش است نه چندان بی

  ).19-20: 1369ناصرالدین شاه، (» هاي ارامنه بود بهتر از بازي
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هاي چشمگیري در عرصه تئاتر در دورة ناصري  در تئاتر دارالفنون پیشرفت

ها مطلوب بزرگان سیاست و اجتماع نبود و  اي از نمایش پدید آمد، اما پاره

هایی خاص متأثر از آثار مولیر  آور، جنبه تئاترهایی را که در زیرپردة تبسم

تماشاخانۀ دارالفنون بدین . فرانسوي داشت، مطلوب حضار آن دوره قرار نگرفت

سبب که شرایط اجتماعی و فرهنگی هنوز آماده نبود، مورد سوءظن واقع شد و 

ها و چه  ها و انتقادات بسیار، چه در باب محتواي نمایش سرانجام پس از کارشکنی

 ,Gaffari(به محاق تعطیل افتاد . م1890./ ق1308در بارة بازیگران، در سال 

  ).90: 1387؛ پورحسن، 160: 1378، ؛ اسکویی376 :1984

  

  نتیجه

دورة قاجار و به ویژه عصر ناصري، یکی از مقاطع حساس ایران در عرصه 

به واسطۀ برقراري مناسبات گستردة سیاسی، . شود هاي هنري محسوب می فعالیت

نظامی، اقتصادي و فرهنگی با کشورهاي غربی، خواسته یا نا خواسته، هنر اصیل 

قرار گرفت و گام نخست  ایرانی به ویژه در حوزة نمایش تحت تأثیر مبانی اروپایی

در این زمینه را ناصرالدین شاه در چند سفر به اروپا برداشت و شرحی از تئاترهاي 

پس از آن، با آثاري از نویسندگانی همچون . هاي خود نوشت غربی در سفرنامه

ترجمۀ آثار . آخوندزاده و تبریزي، روند تقلید از غرب رشد بیشتري یافت

ر شتاب این روند افزود و گام مؤثر در این راه، اجراي نویسندگان اروپایی نیز ب

هاي متأثر از ساختار درونی و بیرونی به سبک اروپایی در سالن  شماري نمایش

هاي  با بررسی آثار نمایشی ترجمه شده از مولیر و نمایش.نمایش دارالفنون بود
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اهیم و توان دریافت که بر مف اجرا شده مبتنی بر آن در تئاتر دارالفنون می

ظلم و ستم فردي و اجتماعی، : شد مضامین انسانی متنوعی در این آثار تأکید می

هاي نفسانی، ناموس و شرف،  پرستی ناشی از آن، خواسته سوادي و خرافه جهل، بی

تر  ، وضعیت زنان و حقوق اجتماعی و مهميحسد، نفاق، تزویر، ریاکاري، مال اندوز

  . شد لباً در قالب نمایش کمدي عرضه میاز همه مقابله با خودکامگی که غا

برداري سطحی و  در پایان ذکر این نکته ضروري است که نسخه

هاي فرهنگی و تاریخی جامعه ایران و  غیرگزینشی آثار غربی بدون توجه به ویژگی

هنر ایرانی که . هاي حاکم بر آن، تبعات زیانباري در پی داشت اصول و ارزش

ثر از باورها و اعتقادات مردم این ی هر جامعه متأد سایر اجزاي فرهنگهمانن

سرزمین بود، در اثر تقلید کورکورانه برخی روشنفکران عهد ناصري که دلباخته 

سبک زندگی غربی بودند، دستخوش تغییر وتحوالتی شد که الزامات تاریخی و 

  .گرفت فرهنگی جامعه ایران را نادیده می



57  تأثیر روابط خارجی در عصر ناصري بر هنر نمایش در ایران

  منابع و مآخذ

  .خوارزمی: ، تهرانهاي میرزا فتحعلی خان آخوندزاده اندیشه، 1349آدمیت، فریدون،

  .خوارزمی: ، تهرانامیر کبیر و ایران، 1362، _________

  .پیام: ، تهرانایدئولوژي نهضت مشروطیت، 1355، _________

  .هاي جیبی شرکت سهامی کتاب: ، تهران1، جاز صبا تا نیما، 1350آرین پور، یحیی، 

  .نشر نی: ، تهراننمایشنامه نویسی در ایران، 1373آژند، یعقوب، 

  .افق: ، تهرانسرگذشت نمایش در ایران، 1391آشفته، رضا، 

اعزام دانشجو به خارج با تکیه بر : چالش و پاسخ در دوره قاجاریه«، 1386آقا حسینی، علیرضا، 

  .1- 25: 32، شماره تاریخ روبط خارجی، »مورد فرانسه

  .113- 172: 36، شماره تئاتر، »نقش سیاست بر نگین نمایش عصر قاجار«، 1382ی، یداهللا، آقا عباس

  .آناهیتا: ، تهرانسیري در تاریخ تئاتر ایران، 1378اسکویی، مصطفی، 

مربوط به (روزنامه خاطرات اعتمادالسلطنه ، 1379اعتماد السلطنه، محمدحسن بن علی، 

  .امیرکبیر: افشار، تهران، با مقدمه ایرج )1292-1313هاي  سال

  .پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی: ، تهرانسفرنامه قفقاز و ایران، 1382اورسل، ارنست، 

  .تبیان: ، تهرانتأثیر ترجمه ي متون نمایشی بر تئاتر ایران، 1379بزرگمهر، شیرین، 

  .فرزان: ، تهرانایرانیان و اندیشه تجدد، 1375بهنام، جمشید، 

  .96-101: 9، شماره ، سینما تئاتر»تاریخ نمایش در ایران«، 1374مایل، بکتاش، 

  .امیرکبیر: ، تهران3، جسبک شناسی، 1349بهار، محمد تقی، 

  .دانش: ، تهرانتاریخ تمدن جدید ایران، ]تا بی[پرویز، عباس، 

خان بنیانگذار تئاتر در ایران به روش فرنگستان میرزا علی اکبر «، 1387پورحسن، نیایش، 

  .86-91: 111و112، شماره نمایش، »مزین الدوله نقاش باشی

  .تاریخ ایران: ، به کوشش منصوره اتحادیه، تهرانخاطرات تاج السلطنه، 1361تاج السلطنه، 

  .بیگدل: ، ترجمه فائزه عبدي، تهرانتآتر پارسی؛ نمایش ایرانی، 1391تاالسو، آدولف، 

حسین محمدزاده صدیق، : ، به اهتمامرساله اخالقیهچهار تیاتر و ، 1382تبریزي، میرزاآقا، 

  .نمایش: تهران

  .نیل و ابن سینا: باقر مؤمنی، تهران: ، به کوششچهار تیاتر، 1355، _________

  .آینده: حسین محمدزاده صدیق، تهران: ، به کوششپنج نمایشنامه، 2536، _________

  .ابن سینا: ، تهراننبنیاد نمایش در ایرا، 1333جنتی عطایی، ابوالقاسم، 

  .قطره: ، تهرانتئاتر، هویت و نمایش ملی، 1383جوانمرد، عباس، 



1394بهار  –62، ش 16، ستاریخ روابط خارجی فصلنامۀ58

  

  .16- 25: 89و90، شماره کتاب ماه هنر، »هاي مدرنیسم در ایران بنیان«، 1384حسینی، مهدي، 

  .اسپندار: ، تهراندست پنهان؛ سیاست انگلیس در ایران، ]تا بی[خان ملک ساسانی، احمد، 

  .گوتنبرگ: ، ترجمه جواد محیی، تهرانسفرنامه دروویل، 1348ر، دروویل، گاسپا

  .مرکز: ، تهراننقالی و روحوضی، 1390رازي، فریده، 

  .چهر: ، ترجمه محمود مصاحب، تبریزمسافرت به ارمنستان و ایران، 1347ژوبر، پیرآمده، 

  .تهران: ، نیلوفرتئاتر کراسی در عصر مشروطه، 1388سپهران، کامران، 

  .دانشگاه بین المللی امام خمینی: ، تهرانسیر فرهنگ در ایران، 1372شاه حسینی، ناصرالدین، 

  .ترفند: ، تهرانایران در دوره سلطنت قاجار، 1389شمیم، علی اصغر، 

پژوهشگاه : ، تهرانفراز و فرود اصالحات در عصر امیرکبیر، 1386شیخ نوري، محمد امیر، 

  .فرهنگ و اندیشه اسالمی

  .فرهنگ و هنر: ، تهرانهنر نمایش، 1355شیروانی، حسن، 

  .نشرنو: حسین ابوترابیان، تهران: ، ترجمهخاطرات لیدي شیل، 1368شیل، مري، 

  .ستوده: ، تهرانمکتب تبریز و مبانی تجدد خواهی، 1386طباطبایی، سیدجواد، 

: 18و19، شماره تئاتر،»نامه نمایش در سفرنامه سیاحان ایرانی واژه«، 1378طالبی، فرامرز، 

268 -207.  

  .هیرمند: ، تهرانهاي نو حکومت ناصري و گفتمان، 1391علیزاده بیرجندي، زهرا، 

تاریخ روابط ، »تاریخچه مراودات فرهنگی ایران و فرانسه«، 1386فرزاد فرهنگیان، اسداهللا، 

  .71- 92: 32، شماره خارجی

  .136- 159: 50، شماره نگنامه فره، »نمایش در ایران«، 1382فروغی، مهدي، 

  .دانشگاه تهران: ، تهرانهنر نمایش در ایران، 1386فنائیان، تاجبخش، 

  .36- 44: 1، شماره آموزش و پرورش، »محصلین ایران در اروپا«، 1328کرمانی، مجد االسالم، 

  .سازمان اسناد ملی ایران: ، تهرانگزیده اسناد نمایش در ایران، 1381کوهستانی نژاد، مسعود، 

: 129و130، شماره هنر و مردم، »نگاهی به تاریخ نمایش در ایران«، 1352محمدي، احمد، 

25-19.  

  .سوره: ، تهران1، جسیر تفکر معاصر ایران، 1386مددپور، محمد، 

  .595- 610: 8، شماره ایران نامه، »پیشرفت فرهنگ و علوم در ایران«، 1363مزین، مهرداد، 

  .افراز: ، تهراندرام ایرانیزایش ، 1391مصطفوي، خشایار، 

  .توس: ، تهران1، جادبیات نمایشی در ایران، 1385ملک پور، جمشید، 



59  تأثیر روابط خارجی در عصر ناصري بر هنر نمایش در ایران

محمد گلبن و فرامرز طالبی، : ، ترجمهسفرنامه ایران و روسیه، 1363ملکونوف و عزالدوله، 

  .دنیاي کتاب: تهران

  .رکبیرامی: محمود هدایت، تهران: ، ترجمهمردم گریز، 1338مولیر، ژان باتیست، 

باقر : داغی، به کوشش میرزا جعفر قراچه: ، ترجمهعروس و داماد، 1357، ___________

  .سپیده: مؤمنی، تهران

عبداهللا مستوفی، : ، با مقدمهسفرنامه ناصرالدین شاه به فرنگ، 1362ناصرالدین شاه قاجار، 

  .بهارستان: تهران

، به در سفر دوم به فرنگستانروزنامه خاطرات ناصرالدین شاه ، 1379، _____________

  .سازمان اسناد ملی ایران: فاطمه قاضیها، تهران: کوشش

، به 1، جروزنامه خاطرات ناصرالدین شاه در سفر سوم فرنگستان، 1369، _____________

  .رسا: محمد اسماعیل رضوانی، تهران: کوشش

به  ،)قمري 1300- 1303(هاي روزانه ناصرالدین شاه  یادداشت، 1378، _____________

  .سازمان اسناد ملی ایران: پرویز بدیعی، تهران: کوشش

  .412- 416: 5، شماره کاوه، »نظري به هنر نمایش در ایران«، 1342نصیریان، علی، 

سید عبداهللا، به : ، ترجمهتاریخ اجتماعی ایران در عهد قاجاریه، 1363ویلس، چارلز جیمز، 

  .زرین: جمشید دودانگه، تهران: کوشش

  .193-221: 17، شماره تئاتر، »تئاتر ارامنه جلفاي اصفهان«، 1378هویان، آندرانیک، 

Cole, Juan, 1996, “Marking boundaries, marking time: the Iranian past and the 
construction of the self by Qajar thinkers”, Iranian Studies, Vol 29.
Davies, Helene, 1992, “Moliere, panegyriste du Roi”, Romance Quarterly, Vol 39.
Eskandari, Manoutchehr, 2007, “Novellas as Morality Tales and Entertainment in 
the Newspapers of the Late Qajar Period: YahyaMirza”, Iranian Studies, Vol 40.
Ekstein, Nina, 1989, “The Portrait on Stage in Molieres Theater”, Romance Quarterly, 
Vol 36.
Fellows, Otis, 1967, “Moliere during the Aftermath of the Enlightenment”, Kentucky 
Romance Quarterly, Vol 14.
Gaffary, Farrokh, 1984, “Evolution of rituals and theater in Iran”, Iranian Studies, 
Vol 14.
Gutwirth, Marcel, 1950, “Le Comique du Serviteur Chez Moliere”, Symposium: A 
Quarterly Journal in Modern Literatures, Vol 4.
Harri, Mahmoud,1982, Ru-Hawzi: The Iranian Traditional Improvisatory Tgeater, 
New York University. 
Jones, Dorothy, 1987, “Religious Parody in Molieres George Dandin”, Symposium: 
A Quarterly Journal in Modern Literatures, Vol 41.
Kia, Mehrdad, 1995, “MizraFath Ali Akhundzade and the call for modernization of 
the Islamic world”, Middle Eastern Studies, Vol 31.



1394بهار  –62، ش 16، ستاریخ روابط خارجی فصلنامۀ60

  

Kia, Mehrdad,1998, “Persian nationalism and the campaign for language 
purification”, Middle Eastern Studies, Vol 34.
Marashi, Afshin, 2008, Nationalizing Iran: Culture, Power, and the State, 1870–
1940, Washington.
Naby, Eden, 2007, “Theater, Language and Inter-Ethnic Exchange: Assyrian 
Performance before World War I”, Iranian Studies, Vol 40.
Potter, Edithe, 1973, “Molieres Comic Artistry in L'etourdi”, Kentucky Romance 
Quarterly, Vol 20.
Romanowski, Sylvie, 1997, “Molieres Misanthrope: A critique and reluctant defense 
of courtly life”, Contemporary Theatre Review, Vol 6.
Semple, Hilary, 1975, “Moliere and Restoration Comedy”, English Studies in 
Africa,Vol 18.
Scarce, Jennifer, 2007, “Entertainments East and West-Three Encounters between 
Iranians and Europeans during the Qajar Period (1786–1925)”, Iranian Studies, Vol 4.
Szogyi, Alex, 1969, “Truth-Telling and Truth-Suggesting in Molieres Theatre”, 
Kentucky Romance Quarterly,Vol 16.
Talajooy, Saeed, 2011, “Indigenous Performing Traditions in Post-Revolutionary 
Iranian Theater”, Iranian Studies, Vol 44.


