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«فصل چهارم»
(دیکتاتوری و سرخوردگی)

طرح مسئله
مقصود از «دیکتاتوری و سرخوردگی» ،پی گیری سرانجام مشخص ترین جریان
هنری ـ تئاتری از «دوره ی مشروطه» به بعد ،یعنی «جریان ناسیونالیستی» در سبک
تئاترغربی ،در کشوراست؛ که چگونه ،دراین فصل ،اهداف سه گانه ی چپ و راست
و میانه را در خود بلعید و سپس به انحراف کشاند ،تا آن جا که الف :تبدیل به
«شوونیسم»ی شد که خوراک زبانی (بازی زبان) متفکرترین نویسنده ی آن دوره،
«صادق هدایت» گردید؛ ب :چگونه جریان غالب «تئاتروسیله ای برای مبارزه» ،از
آرمان های سیاسی ـ اجتماعی واالی «دوره ی مشروطه» دور و منحرف گشت و
مغلوب جریان «تئاتر وسیله ای برای تفریح و سرگرمی» شد؛ و هنوز بیش تر ،و حتی
به ابتذال گرائید و پژ ُمرد ،مُرد تا دوباره برخیزد ،به رستخیزد!
*

*
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پرولوگ از نمایشنامه ی «ژولیوس سزار»
(ویلیام شکسپیر)
(خیابانی دررم باستان« .فالویوس»« ،مارولوس» و شهروندی پینه دوز ،وارد می شوند).

فالویوس :تو یک پینه دوز هستی ،هان ،نیستی؟!
پینه دوز :حقیقت ًا ،آقا ،تمامی زندگی من این درفش است:
من فضولی درکارمرد تاجر نمی کنم
درکار زنان هم ،جزء با این درفش کاری نمی کنم!
من براستی ،آقا ،یک ج ّراح کفش های کهنه ام؛
من شفای شان می دهم
آن گاه که آن ها نیم مرده اند.
هم شب و هم روز برچرم شیک
می خرامد برکار دست ام مرد نیک!
کالویوس :پس چرا امروز دردکان ت نیستی؟
چرا مردم را درخیابان ها
این سو و آن سو می کشی؟
پینه دوز:

راستش ،آقا ،تا زندگی
هم کسب و کار بهتر کنم
کفش های این خال یق
من بخواهم صاحبا سوده کنم!
اما واقع ًا ،آقا ،ما تعطیل کرده ایم برای دیدن سزار
و شادمانی در جشن پیروزی آن واالسپهدار!

مارولوس :شادمانی به خاطرچی؟
به خانه آورد او چه پیشکشی
و درپی اش از برای رُم چه ستایشی
تا زینت بند دربند چرخان ارابه اش کنند؟!
شما احمق ها ،شما ُکودن ها
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شما ناچیزتر از شیئ و جماد
ُگم شوید!
به خانه و سراهای تان اندر شوید
و برای آمرزش ازخدایان برزانوهای تان فرو ُافتیذ
تا مجالی دهند به طاعونی که نیاز به افشای این نمک به حرامی دارد!
فالویوس :بروید ،بشتابید شریف همشهریان
و در بهای این اشتباه
گرد هم آرید هرچه تهیدست
همچون شماست؛
درکناره های «تیبر» جمع شان دارید
و آن قدر بگریید
تا پست ترین نهرابه ها
ازاشک های تان
()1

بوسه زنند بر برترین کناره ها.

***
جالب توجه است ،سالی که «رضا خان» سر انجام ،با دسیسه ی انگلیسی ها ،راه
خود را ،با قلدری ،به سوی «تخت طاووسی» گشود (1291م1304 /.ش .ـ مقدمه)« ،محمد
خان بهادر» یکی از نخستین «نمایشنامه های وقایع نگار» ()CHRONICLE PLAYS
«شکسپیر» را به زبان فارسی ترجمه نمود .وجالب تر ،نمایشنامه ای که او برای
ترجمه انتخاب نمود «ژولیوس سزار» ) (JULIUS CAESARبود؛ سپهداری که در راه
ایجاد نظامی دیکتاتوری گام برمی داشت ،و نهایتا ً به همین علت ،توسط اشراف
ُجمهوری خواه ُرمی کشته شد ،هرچند که نام اش «سزار» ،آذین بند دیکتاتورهای
آتی ُرم («سزار»ها و سپس «قیصر»ها و «تزار»ها) گردید! و جالب تر از همه آن که،
نمایشنامه درایران،جائی که مترجم می توانست سرنوشتی مشابه با «کالویوس»
( )Claviusو «مارولوس» ( )Marolusداشته باشد (مرگ) چاپ نشد ،بلکه در عراق!
***
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دو حرکت متضاد:
باری .آن شوق و شور افراطی ناسیونالیستی «عصر مشروطه» ،در طول دوره ی
سلطنت «رضاخان» ،نه تنها خاموش نشد ،بلکه ُگرهم گرفت و همه چیز و همه کس
را سوزاند تا ثمرات خاکستری خود را به بار آورد؛ روشن گری ،هدف مندانه ،به
عنوان بی نظمی تصویر شد ،و آن گاه که این اتفاق افتاد ،آن جریان های سه گانه ی
چپ و راست و میانه (فصل سوم) که از قبل لنگ شده بودند ،اکنون مسخ گردیده و
م ترسک شومی شدند تجسم سلسله ی جدید که هم مدعی آینده بود و هم گذشته که در
میانه ،زمان حال ،نشانده شده بود! و در این حالت دو حرکت متضاد درسطح و
در ُعمق ،دو فعالیت هنری ـ تئاتری کامالً مخالف با یکدیگر ،به جریان افتاد!
الف ــ در سطح

درسطح ،ظاهراً ،فعالیت های هنری ـ تئاتری بازهم ادامه دارد و گروه های
جدیدی ،در ادامه ی فعالیت های برخی از گروه های دوره ی گذشته ،از جمله
«کانون ایران جوان» ،ظاهر می شوند« :کمدی ایران ،با بازگشت «سیدعلی خان
نصر» از اروپا ،در 1291م ،.دوباره فعالیت خودرا ازسرمی گیرد؛ در همین سال
«جامعه ی باربد» توسط «اسماعیل مهرتاش» ،با هدف احیاء هنر موسیقی و فولکلور
ایرانی تأسیس می گردد )9(.در1292م« ،.آرداش نظریان»« ،تئاتر سیروس» را بنیاد
نهاد که در آن نمایشنامه ی «تاجر ونیزی» ) (THE MERCHANT OF VENICEبرصحنه
رفت )3(.سال 1231م« .ارباب افالطون» (شاهرخ) «تئاتر نکیسا» را افتتاح کرد.
در1231م«،.استودیو درام کرمانشاهی» به یاری «میرسیف الدین کرمانشاهی»
موجودیت یافت .حوالی همین سال «کانون صنعتی» از درون «کانون ایران جوان»
شکل گرفت ،و با یاری این کانون «واهرام پاپازیان» (بازیگر شوروی ــ ارمنی
«شکسپیر» شناس) که رسما ً به ایران دعوت شده بود تا تئاترملی ایجاد کند« ،هملت» و
«اتللو» را به زبان های فرانسوی و ارمنی بازی کرد ،درحالی که نقش های دیگر،
توسط بازیگران ایرانی به زبان فارسی اجراء شدند )4(.سال بعد «مجمع تئاترال
تهران» ،به یاری «ارباب افالطون»« ،لرتا»« ،معزالدین فکری»« ،حسین
خیرخواه» و ...تشکیل می شود .این مجمع نمایشات خودرا در«تاالر زرتشتیان»،
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()1

سپس در مدت کوتاهی «تروپ

«سالن نکوئی» و «حیاط گوهرخانم» برگزارمی کند؛
پری»« ،کلوب فردوسی» و «گروه نوشین» برصحنه ظاهرشدند .در1234م« .کانون
بانوان» دایرشد که درآن انگشت شماری نمایشنامه به اجراء درآمد .در1231م.
«کالس تئاتر شهرداری» پا به عرصه ی وجود گذارد .بنیان گذار این کالس «علی
دریابیگی» بود که ازقرار درآلمان تحصیل تئاتر کرده بود .ازجمله نمایشاتی که
اوبرصحنه برد «سالومه» اثر «اسکاروایلد»« ،لیلی ومجنون» و «جشن پانزده سالگی»
از«چخوف» بود( .)1وسرانجام ،در1939م1318 /.ش .ازدرون «سازمان پرورش
افکار» که «سید علی خان نصر» به مسئولیت آن برگزیده شده بود ،نخستین مدرسه
ی تئاتری« :هنرستان هنرپیشگی تهران» به کوشش وی ،سربرون آورد )7(.این مدرسه
ی بازیگری که تأسیس آن ،درآن زمان گام بزرگی درراه رشد آینده ی تئاتر در
کشوربود ،تا سال 1211م .دایربود ،و سپس با ایجاد انستیتوهای دولتی تئاتری
دیگر ،عمرش پایان یافت .وبازهم ،سرانجام به کوشش همین هنرمند و به یاری
برخی از دولت مردان ،به سال 1241م ،.از درون «سینما خورشید» (گراندهتل)،
«تماشاخانه ی تهران» ،درمنطقه ی الله زار ،سربرمی آورد )1(.و در همین سال ها
نیز ،فکر و ساختمان اولین اُپرای کشور شکل گرفت که در باره ی آن ،در اواخر
این فصل ،نُکاتی خواهیم گفت.
و اما ،از چهره های فعال تئاتری این گروه ها ،جدا ازبنیان گذاران شان و آنانی که
تا کنون نام برده ایم ،باید از جوانان و با تجربه ــ بزرگانی نام برد که بیش و کم،
در تاریخ معاصر تئاتر ایران در این دوره ،در زمینه های گوناگون  ،نقش های
فعالی بازی کرده اند ،و لذا ،سزاوار یاد آوری! اینان کسانی بودند چون :صادق
بهرامی ،حسین خیرخواه ،محمد سلطانی ،محمد شمس ،مهدی مشایخی ،علی اصغر گرمسیری،
ملوک حسینی ،خانم شکوفه ،معزالدین فکری ،سعید نفیسی ،مشفق کاظمی ،پری آقایف،
سیرانوش ،ملوک ضرابی ،ابوالحسن صبا ،فروتن راد ،جواد تربتی ،فضل اله بایگان ،رحیم
نامور ،علی آذری ،ایران دفتری ،نصرت اله محتشم ،نیک تاج صبری ،دکترعلی اکبرسیاسی،
نعمت مصیری ،شهال ریاحی ،مانوئل ماروتیان ،حبیب اتحادیه ،اسکندری پور ،مریم نوری ،هلن
نوری ،خان بابا صدری ،مجتبی مینوی ،احمد دهقان ،احمد گرجی ،فروغی ،فرزین ،مین
باشیان ،مادام کرنلی ،عصمت صفوی ،محسن سهیلی ،نورمحمد میرعمادی ،عنایت اله شیبانی،
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دکتررضا زاده شفق ،دکترمهدی نامور ،مادام سپاهی ،محسن نصر ،هوشنگ سارنگ ،عطاءاله
زاهد ،وثوق ،زاهدی ،امینی ،محسنی ،محمدعلی جعفری ،قنبری ،رهگذر ،ایران دفتری،
هورفر ،صبری ،قادری ،شاه میری ،بهشتی ،ریاحی ،نقشینه ،عبداله واال ،خالقی ،بایگان،
حسینقلی مستعان ،و....

در مورد نمایشنامه های به قلم در آمده ،اما برصحنه برنیامده ،یا به قلم درآمده وبر
صحنه بر آمده توسط گروه های نام برده (ونمایشنامه نویسان شان) هم ،فهرست
متنوعی از آن هارا ،کم یا زیاد« ،دکتر مصطفی اسکوئی» درکتاب خود«:سیری در
تاریخ تئاترایران ،ص ص  382ـ  »382آورده است که ما هم آن هارا ،با تغییراتی
جزئی ،درضمیمه آورده ،و در ادامه ،کنکاش خود را پی می گیریم و از سطح به
ُعمق می رویم!
ب ــ در ُعمق

در ُعمق ،و در پایه ها ،اما سیاست دیگری درکار بود ،فعالیت ها و امور دیگری
جریان داشت که زیر همه چیزرا ،به چندین طریق ،نقب می زد ،خالی می کرد.
طریق اول (مسخ نمایشنامه های برصحنه برآمده):

این نمایشنامه ها ،چه تراژدی بودند و چه کمدی یا کمدی ــ تراژدی ،چه تاریخی
بودند و چه داستانی ،چه معیشتی و اخالقی بودند و چه موزیکال ،چه مترقی بودند
و چه مرتجع ،و باالخره چه و چه ،درتحلیل نهائی ،با تمامی تنوع شان ،تابعی بودند
ازسیاست دیکته شده توسط رژیم؛ و لذا ،دراین حالت می شد (و چنان که در جلد سوم
همین کتاب خواهیم دید چگونه؟) ازیک شاه کار نوشتار ــ نمایشی ،برروی صحنه ،یک
اثر مبتذل آفرید ،یا بر عکس! به سخن دیگر ،دراین دوره ،دردرجه ی نخست ،این
مهم نیست که چه نوشته  ،و حتی چه برصحنه تولید شده است؛ بلکه آن چه نوشته و
برصحنه تولید شده ،چگونه تولید شده ،یعنی چگونه هنگام تولید و در جریان
عرضه با آن رفتارگردیده ،چگونه ازآن برداشت و نتیجه گیری شده است ،و حرف
آخر آن که ،چگونه دیکته شده است! به عنوان مثال ،نتیجه گیری برشتی ــ طغیانی
اش به کنار ،نتیجه گیری آرتوئی ــ قساوت مندانه اش هم ،به جای خود ،اما آیا نتیجه
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گیری ارسطوئی ــ تزکیه وارش ،حد اقل ،مورد نظر بوده است؟! برای مثال ،آیا در
نمایشی چون «هاملت» که عمده زیبائی ،هستی ،حرف آن در بازی زبان اش است،
بازیگران آن بر صحنه می توانند دریک زمان و دریک اجراء با سه یا چهار یا پنج
زبان مختلف (فارسی ،ارمنی ،روسی ،تُرکی ،فرانسوی) بازی کنند و در میان پرده های
آن باکره ــ دوشیزگان رقّاصی ،و بعد مدعی شد که تماشاگران درپایان نمایش به تزکیه
رسیده اند؟! یا برعکس ،آنان ــ تماشاگران تحمیق شده اند ،به ابتذال کشیده شده
اند؟!
و آنالیز نهائی این سیاست دیکته شده ،مارا به دو مادرــ علت راه براست .یا ،گزیده
تر بگوئیم :این سیاست دیکته شده ،خود نیز ،از دو گرایش بنیادی خوراک می
گرفت ،a :گرایش افراطی ناسیونالیستی که از«دوره ی مشروطه» می آمد و ازیک
طرف ،ریشه در باستان کیشی ایرانی داشت ،و از طرف دیگر ،ریشه در نفرت از
اعراب که برآیند آن ها ،ثمره اشان را در نام فامیلی انتخابی پهلوی ،و مهم تر،
درنمایشنامه های «صادق هدایت» خواهیم دید! ولذا ،از این دیدگاه ،شخص
«رضاخان» خود یک قربانی بود ،قربانی اندیشه های افراطی روشن فکرانی که
حتی نام فامیل او را هم ،آنان به وی توصیه نموده بودند!  ،bگرایش بیگانه سازی ،و
به دو معنا :نخستین ،بیگانه سازی به معنای بیگانه ساختن ،بیگانه آوردن؛ و مگر نه
آن که «رضاخان» را بیگانه ساخته بود ،بیگانه آورده بود ،و بنا براین باید در
خدمت سیاست های او ـ بیگانه می بود که بود (سیاست غارت اقتصادی منابع نفتی
کشور وسیاست کمربند سبز به دور «اتحاد شوروی جوان»)؟! دومین ،بیگانه سازی به
معنای ،از یک سو ،بیگانه ساختن ،دور نمودن ،جلو گرفتن جامعه از به تحقق
رساندن هر چه بیش تر اهداف «انقالب مشروطه» ،و از سوی دیگر ،جلوگیری از
تعمیق انقالب مشروطه ،یعنی کارسازی برای انقالبی دیگر(،انقالبی سوسیالیستی)! و
با چه وسائلی؟ با وسائل مختلف ،از جمله توپ و تانک و کودتا و کشتار و زندان
وشکنجه ،ترس وارعاب ،و نیز ،با وسائل فرهنگی ـ هنری ،و از جمله به وسیله ی
تئاتر ،که دیدیم آن روزها بسیار مقبولیت و کاربرد داشت! و چگونه؟ به گونه ی
«تئاتروسیله ای برای تفریح و سرگرمی» که می شود خواند« :تئاتر وسیله ــ حقه ای برای
فراموشاندن هر چه که ضروری است» ،یا که می شود کردش وخواندش«:تئاتروسیله ای
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برای ترویج اخالق روزمره گی ـ کلیشه ایُ ،خلق و خوی دونی» و در تحلیل آخر ،یعنی
«تئاتر وسیله ای برای ترویج ابتذال ـ تحمیق تماشاگر ـ مردم!»
طریق دوم (خاموشی تدریجی گروه های نمایشی):

صرف نظرازاولین و آخرین مراکزهنری ـ تئاتری ،یعنی «جامعه ی باربد» و
«هنرستان هنرپیشگی تهران»؛ باقی مراکز ،به دلیل عدم وابستگی دولتی ،مدت زیادی
نتوانستند به کارادامه دهند! اضافه آن که ،با نگاه کوتاهی به سال هائی که گروه
های تئاتری شکل می گرفتند ،آشکارمی سازد که از1233م 1312 /.ش .به بعد
(سالی که قوانین سانسوربه طور رسمی اعمال شد) فعالیت های تئاتری ـ برصحنه
بردن نمایشات ـ محدودتر و معدودتر می شود؛ و این عدم فعالیت های هنری ــ
تئاتری تا آن جا پیش می رود که از1231م .تا 1231م .فقط دو نمایشنامه ی
ایرانیزه شده از«مولیر» ،توسط «عبدالحسین ،نوشین» در تهران بر صحنه می
رود )2(.حتی گراند هتل که از جمله مراکز نمایشی معدود و بسیار معروف آن زمان
بود ،تبدیل به سینمائی شد به نام «خورشید» .و از جمله تاالرهای نمایشی دیگری که
بدین سرنوشت دچارشدند ،باید از «تاالر نکوئی» (سینما هما)« ،تاالر گوهر» (سینما
ایران)« ،تئاتر ایران» (سینما پارس)« ،تاالر سپه» (سینما سپه)« ،تاالر ایران جوان»
(سینما پردیس) ،نام برد )11(.حال این مراکز سینمائی چه بر پرده نمایش می دادند و
چگونه برابتذال هنری ـ فرهنگی جامعه می افزودند ،به ماند برای تاریخ نویسان
سینمای کشور .اما ،صرف همین نکته که از طریق این پدیده نمایشی جدید و مردم
پسند می شود مال بیش تری اندوخت ،از این هنر هفتم بدیع ،می شود بیش تر سوء
استفاده مالی نمود ،سند دیگری است براین که اهداف هنری ـ فرهنگی رژیم برکدام
سو ناظربود؛ به کدام قشرهای طبقاتی جامعه ی شهری خوراک مالی ـ آلی می داد،
و به کدام ،خوراک معنوی ـ کاهی! و دراین جا ،این احتجاج که هنرسینما به علت
بدعت و قدرت ش بود که مراکز تئاتری این دوره را بلعید ،کامالً بی مورد و بی جا
است ،چراکه دردوره ی آتی ،از حوالی 1941م1291/.ش .تا کودتای  91مرداد
1332شl213/.م( .جلد دوم کتاب دوم) خواهیم دید که چگونه هنرتئاتر کشور ،در
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تقابل با هنرسینما ،آن گاه که فضا ی کافی بود ،مجال تنفس بود ،آزادی بود ،پیروزمند
سر برافراشت!
باری! آن سازمان که ازبطن ش «هنرستان هنرپیشگی» سربرآورد ومسئول آن «سید
علی خان نصر» ،که پیه ی بد نامی را بر تن مالید تا در سایه آن« ،هنرستان» را
برپا دارد ،درواقع ،چیزی نبود مگرسازمانی شبیه سازمان های فاشیستی نازی ها ی
آلمانی! واین تعجب آور نیست ،چرا که در اواخر دهه ی  1231م ،.ایران نزدیک
ترین رابطه را با آلمان نازی داشت« :دراواخرسال های 1231م ،.شهرهای ایران
پوشیده از عالمات و تبلیغات متنوع و وسیع فاشیستی نازی ها بود« )11(».سازمان
پرورش افکار» ،همان طور که ازنام آن برمی آید ،برپا شد تا دست آوردهای
()19
اقتصادی و فرهنگی کشوررا ،تحت رهبری «رضاخان» تبلیغ و تشریح کند.
اما ،ازآن جاکه آشکار شد جلسات تعلیمی سازمان بسیار خسته کننده اند ،تصمیم
گرفته شد تا در میان نطق ها و سخن رانی ها ،جهت تازگی روح شنوندگان،
()13
قطعات کوتاه نمایشی بر صحنه رود.
پرسش این که این نمایشات چه بودند ،بی شک ،پرسش بی ربطی است! آن ها از
جمله بودند« :آبجی ابول»« ،ننه صمد»« ،تانگو برقصیم»« ،فالگیراصفهانی»« ،اصفهانی
چلمن»« ،دردسر تلفن»« ،برهمکار بد لعنت» و )14(...درمورد فعالیت های تئاتری «جامعه
ی باربد» (نخستین گروه فعال دراین دوره) هم ،اشتباه خواهد بود که باور کنیم این گروه،
در درازمدت ،می توانست موفقیتی در احیاء هنرموسیقی و فولکلورایرانی داشته باشد،
درحالی که تعزیه قدغن شده بود و کمدی ایرانی (تقلید) ،به دلیل ویژگی بدیهه سازی
آن ،که می توانست از زیر تیغ سانسور جان بدر برد ،تحت محدودیت های سخت،
به ابتذال کشیده شده بود )11(.براستی درد آور بود دیده شود برجسته ترین هنرمندان
زیرکنترل شدید و بازرسی های دقیق قرارداشتند« :میرزاده عشقی» را قبال کشته
بودند ،دهان«فرخی یزدی» را دوخته بودند ،و با استعدادترین کارگردان ـ
دکوراتور کشور« ،میرسیف الدین کرمانشاهی» را ،به جرم قفقازی بودن ،به زندان
روانه کرده بودند )11(.و سانسور که دراین هنگامه شریرانه بی داد می کرد تا ،به
خرج پا گیری و استحکام نظام ،شکوفه های هنر و اندیشه در کشور خشک شوند!
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طریق سوم (سانسور):

سانسور که از سال 1239م .به طور رسمی برفضای سیاسی و هنری کشور سایه
افکند ،پدیده ی جدیدی نبود .سانسور از همان سال آغاز کودتا 1291م ،.بر حیات
فرهنگی کشور سوار شده بود .سانسورهمزاد فکر کودتا بود .سانسور زائیده ی
مغزعلیل ـ نظامی کودتاگر بود ،و لذا آماده ی حذف ،حتی حذف فیزیکی روشن فکر
ـ هنرمندان ،چنان که خواهیم دید!
و اما ،این سانسور در زمینه ی مشخص تئاتری به دو گونه عمل می کرد:
سانسورغیررسمی ازراه تطمیع و تهدید ،و سانسور رسمی ازراه مداخله ی مستقیم در
چاپ و نشر ،و بر روی صحنه ،ازراه تعقیب و شناسائی ریخت ـ آوا شناسی
( )Morphic – Phoneticsواژه ها! و اینک مثال هائی از دو گونه:
سانسور غیر رسمی:

درنخستین سال سلطنت «رضاخان» (1291م ).که هنوز سانسوری به طور رسمی
در کارنبود ،نمایشی درتهران ،توسط گروه «کمدی ایران» ،به نام «ارباب و دهقان»
برصحنه رفت .نمایشنامه به توصیه ی رهبر حزب سوسیالیست ها« ،سلیمان
میرزا» ،توسط «سیدعلی خان نصر» نگارش یافته بود وبراساس رفتاربی رحمانه
وضد انسانی فئودال ها نسبت به دهقانان و خانواده های شان تنظیم شده بود .اجرای
نمایشنامه با چنان توفیقی روبرو می شود که حتی دستگاه خبری تاس (اتحاد شوروی)
دربولتن هفتگی خود ،از آن یاد می کند! یک هفته نمی گذرد که تمامی اعضای
گروه ،توسط رئیس پلیس ،به یک مهمانی چای دعوت می شوند .در مهمانی ،وزیر
دربار «تیمور تاش» نیز ،حضور می یابد .پس ازانتقال رضایت و خوشنودی شاه
به گروه ،وزیر دربار اضافه می کند که ،اعلیحضرت امر فرموده اند ،از این زمان
به بعد ،اجرای نمایشنامه های تبلیغی ـ تهیجی قدغن است .سپس بطری شامپاینی را
باز نموده و برای هر نفر پیمانه ای ریخته و به سالمتی اعلیحضرت وگروه،
سرمی کشد .در پایان ،وزیر دربار اشتیاق اعلیحضرت را برای دیدن نمایشی که
در آن میهن دوستی و شاه پرستی تبلیغ شده باشد ،اعالم می کند )17(.نمونه ای
دیگر :بنا برتقاضای «سازمان شیروخورشیدسرخ ایران» از«دولت اتحاد شوروی»،
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هنرپیشه ی معروف آن دیار «واهرام پاپازیان» برای سازمان دادن چند نمایش به
ایران می آید ،و پیس های «اتللو» و «هاملت» از «شکسپیر» و «دون ژوان» از
«مولیر» را نمایش می دهد .در هنگام نمایش «هاملت» پلیس به «پاپازیان» یادآوری
می کند که ،در آخر پیس ،او حق ندارد پادشاه (کالدیوس) را در صحنه ،در حضور
تماشاگران بکشد! و او مشکل را بدین صورت حل می کند که وقتی «هاملت» با
شمشیربه سوی شاه هجوم می برد ،شاه بی ترس و واهمه از صحنه خارج می
()11
شود.
سانسور رسمی:

سانسوررسمی (دولتی) ،نه تنها برمضامین نمایشنامه هاُ ،رمان ها ،اشعار ونشریات
اعمال می شد ،و درنتیجه تمامی آثار«آخوند زاده» وآثاری چون نشریه ی بدیع و
بسیار سودمند «دنیا» ،به سر دبیری «تقی ارانی» ،حتی پس از چاپ ،از کتاب
فروشی ها وپیشخوان ها جمع آوری می گردید ،بلکه بر روی کلمات نیز ،ساطور
سانسورحاکم بود ،یعنی درواقع ،نوعی سانسور ریخت شناسی ( )MORPHOLOGyو
آواشناسی ( )PHONETICSکلمات! برای مثال ،واژه ی پهلوی ،همان طور که می
دانیم ،در زبان فارسی ،بنابر نوع تلفظ و تأکیدهائی که برروی آن به کار می بریم،
معانی گوناگونی به خود می گیرد :پهلوی من ممکن است پهلوان من ،یا یکی از دو
طرف بدن من ،یا درکنارمن ،معنی دهد( .و توجه کنیم که ی ،این جا ،در حالت های
فوق ،شامل واژه ـ اسم نمی شود ،بلکه حرف اضافه ـ ی ـ نسبت است) .واژه ی
اصلی این جا پهلو است که به معنای پهلوان ،یا بغل راست /چپ بدن (جائی که کلیه ها
قرار دارند) ،یا (در) کنار (یار /دشمن) می باشد .اما ،اگر کسی بگوید :دوره ی پهلوی ،ی
دراین جا ،حرف اضافه ـ ی ـ نسبت نبوده ،بلکه جزئی از واژه (اسم  #صفت) است و
مقصود می تواند دوره ی پهلوانی (اساطیری) ،یا دوره ای باشد که زبان پهلوی زبان
رایج کشور بود ،یعنی قبل از هجوم اعراب ـ اسالم ،و به طوراخص و با کمی
اغماض ،دوره ی ساسانیان ،یا با بسی اغماض دوره ی سلسله ی پهلوی که از 1291م.
شروع و «رضا خان» ،پهلوی ،فامیل اش شد تا یاد آور دوران طالئی ـ باستانی ای
باشد که اینک با او ،دوباره احیاء می شد!! واکنون ،هر گاه در کتاب یا متنی اتفاق
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می افتاد که جمله ای نظیر پهلوی من درد می کند ظاهر شود ،ازآن جا که واژه ی
پهلو ،با ی اضافه اش ،شبیه پهلوی با ی متعلق به آن است ،با وجود تلفظ بسیار
متفاوت آن ها ،جمله باید تغییرمی کرد؛ چرا که خواننده ،و درمورد ما بازیگر،
واژه ی پهلوی را می توانست با تأکیدات و تلفظات مختلفی بخواند یا ادا کند ،و در
نتیجه معانی وحس های متفاوتی ،مبادا توهین ــ تمسخربار ،نسبت و در اشاره به مقام
()12
سلطنت« ،رضاخان» ،ایجاد نماید.
طریق چهارم (سوء استفاده از اقلیت ارامنه):

در تاریخ کم تر کشوری ،همچون تاریخ ایران ،اقلیت های قومی نقش ،آن هم نقش
های حساس درزمینه های مختلف ،بازی کرده اند؛ و ازجمله ی این اقلیت ها ،یکی
هم اقلیت ارامنه ی ایرانی است که از دوران قبل ازاسالم ،تحت عنوان گاهی
سرزمین مستقل ارمنستان و گاهی استان ارمنستان (تابعی از امپراتوری پارس ها)
حضور داشته اند .این حضورتا بدان حد عمیق است که یکی از زیباترین فصل های
رمانتیک ادبیات لیریک ایرانی ،یعنی «خسرو و شیرین»« ،شیرین وفرهاد» و شاهزاده
خانم آن «شیرین»« ،شیرین بانوی ارمن» را به وجود آورده است.
در زمینه ی هنر تئاتر نیز ،پا به پای معرفی و گسترش فرهنگ تئاتر غربی در
کشورتوسط دیگرایرانیان،این اقلیت هم ،کوشش وتالش وافرنموده است .ما،
درزمینه ی نقش ارامنه در شکل گیری تعزیه ،در «دوره ی صفوی» ،در کتاب اول
این تحقیق (تاریخ سیاسی اجتماعی تئاتر در ایران ـ تعزیه) اشاره ای کرده ایم؛ و درهمین
کتاب حاضر ،درباره ی نقش آنان در تئاتر اصفهان و تبریز ،و نیز گروه های نمایشی
مهاجران ،گوشه هائی گفته ایم .و ازاین ها که بگذریم ،اشارات و پیشنهاداتی درمورد
نمایش «انعام زن» که درفصل مبارزه علیه استبداد فئودالی آمده است ،نموده ایم که
چندان بعید نیست این نمایش کاری ازارامنه در تهران آن زمان بوده باشد؛ اما،
ازاین ها که بگذریم ...نخستین گزارش هائی که ازفعالیت ارامنه درزمینه ی معرفی
تئاترغربی ،درتهران داریم ،به گفته ای به تاریخ 1171م .برمی گردد؛ واین زمانی
است که « برای نخستین بار نمایشنامه ای ـ (استا بدروس) ـ در محله ی ارمنیان واقع در
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()91

حوالی دروازه قزوین ـ (میدان وحدت اسالمی کنونی) ـ اجرا شد».

نمایش بعدی «دو

گرسنه» نام داشت.
دو سال بعد در1111م ،.درجوارمدرسه ی هایکازیان ،حوالی همان محله ی
ارمنیان ،سالن تئاتر صحنه داری ساخته شد که گمان می رود نخستین سالن
تئاترتهران بوده باشد )91( .و سپس ،در1111م .گروه «انجمن دوستداران تئاتر» ،به
انگیزه ی رقابت مذهبی با مسیونرهای پروتستان آمریکائی ،که درآن دوره برای
تبلیغ به ایران آمده بودند ،تشکیل گردید )99(.ازمؤسسان این انجمن یکی هم
«هاروتیون ماردیروسیان» بود که به عنوان کارگردان و بازیگر در انجمن فعالیت
داشت .گروهی از مترجمان ارمنی نیز ،به یاری انجمن می شتابند که یکی از پر
ثمرترین آنان «هوهانس خان ماسحیان» (مساعدالسلطنه) بود .این مترجمان نمایشنامه
هائی از «مولیر» و «شکسپیر» را ،بدون کوچک ترین تغییر و دخل و تصرف در
نمایشنامه ها ،که در آن زمان رایج بود ،به زبان های ارمنی و فارسی روان ترجمه
نموده و دراختیار «انجمن دوستداران تئاتر» ،برای اجراء می گذاشتند .و جالب توجه
است که از این اجراها شخص «ناصرالدین» و دیگر اعضای دربار ،از جمله زنان
درباری استقبال می نمودند )93(.از سوی دیگر ،زنان هنرمند ارمنی نیز ،در زمینه
تئاتربسیارفعال بودند ،که ازآن جمله «وارتی تر» و«هرانوش فلیگیان» ،دو
خواهرهنرمند بودند ،که در سال 1219م .از تبریز به تهران آمده و گروه
()94
«تئاتربانوان تهران» را تشکیل داده و تعدادی نمایشنامه بر صحنه می برند.
درطول انقالب مشروطه ،نیز اقلیت ارامنه فعال بوده اند؛ چنان که در 1212م.
نمایشنامه ی «طبیب اجباری» را در تاالر «مدرسه ی ارمنیان» در محله ی «حسن
آباد» بر صحنه بردند .در این باره «محمد امین رسول زاده» در روزنامه ایران می
نویسد:
شب یکشنبه  12درمدرسه ارامنه واقع در حسن آباد دو کمدی به
تماشا گذاشته شده بود .تقریب ًا دو ساعت از شب گذشته بیش از
دویست وپنجاه تن تماشاچی حضورداشتند ،کمدی به زبان فارسی
بود ،پرده باال می رود ،نخست چنانچه در پروگرام مصرح بود
(طبیب اجباری) بنظرتماشائیان می رسید؛ این کمدی اثر مضحکه
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نویس مشهورقرن هفدهم ،مولیر فرانسوی است و به زبان فارسی
ترجمه شده است؛
 ......و حسن این تئاتراین بود که آکتورها تمام ًا همان لباس های
معمولی در قرن هفدهم اروپا (را) در برداشته و در حقیقت این صحنه
یک صحنه تاریخی را نشان می داد .آکتورها هر چند از ارمنیان بودند
ولی زبان فارسی را زن و مرد خیلی خوب وتحسین کردنی بیان
می نمودند .این کمدی در سه پرده ختام یافته و مورد تجلیل
تماشائیان گشت  .سپس مضحکه دیگری بنام « سه شجاع » که یک
پرده و از زبان ارمنی ترجمه شده بود به تماشا گذاشته آمد.
مقصود اصلی از نوشتن این مضحکه همانا نمایاندن ترس موهوم
و رعب خیالی از مرده بود..

)91(.

به هرجهت ،درجمع ارامنه ی هنرمندی که درطول این سال ها ،تا حوالی
سال1314ش1291 /.م .با نمایشنامه هائی ازآثار «مولیر»« ،شکسپیر»« ،شیروان
زاده»« ،حسن مقدم»« ،کمال شهرزاد»« ،علی اکبرسیاسی»« ،حاجی بکوف»
و ....برروی صحنه ی تئاتر ارمنیان درخشیدند (در کنار آنانی که تا کنون نام برده
شده اند) دیگرانی هم بودند ،همچون :سیمولوف بدروسیان ،قوگاس قوگاسیان ،نرسس
خان ،هوسیک پاپازیان ،مادام بابیان ،دوشیزه ب .گولوفیان ،هوهانس توماسیان ،آروسیاگ
پطروسیان ،مریم نیگو قوسیان ،کاترین سرکیسیان ،گاسپار اپیگیان ،ارمناگ اپیگیان ،بیسدس
کووان ،هلن خسرویان ،هایک کاراکاش ،وارتوو آردوطریان ،مارگو و میشا گستانیان ،لون هللا
()91

وردیان و ...

اما ،ازحوالی سال های  91ـ 1294م ،.حتی در جامعه ی هنری ارامنه ،مشخص
بود که پدیده ای ناشگون ،درتئاتر ،درحال شکل گیری است .این پدیده که ما
درصفحات قبل ،از آن تحت عنوان ابتذال ،ذکرکرده ایم ،درسال 1294م ،.درمجله
ی میدک که از سوی «انجمن میدک» (انجمن جوانان ارمنیان تهران) منتشر می شد ،در
مقاله ای با عنوان «هنر و تئاتر» خودرا چنین می نماید:
«مردم تشنه ی نوآوری می باشند ،هرچیزی که چند بارتکرارشد
خسته کننده می شود ،اگر مسئله ای باب طبع مردم نباشد ،به آن
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توجه نخواهد شد .در تهران فعالیت هنری محدود شده است به
تئاتر .ما اکنون منتظر اجرای نمایشنامه هستیم ،ولی دست اندر
کاران تئاتر چه چیزی عرضه خواهند کرد؟ نمی دانیم از زیر
کدامین گرد و غبارها ،نمایشنامه هائی را که یکی کهنه تر از
دیگری است ،بیرون خواهند کشید ،مانند « برای شرف »« ،په
پو» ،باالخره وقتی که صحنه ی تئاتر پر از اجساد می شود چه
هنری مشاهده می گردد ،تئاتر تبدیل به مجلس عزاداری می شود
و تماشاچیان معذب و با اعصابی ناراحت تاالر تئاتررا ترک می
کنند .آیا گریه و شیون و ظلم و ستم بس نیست ،زمان آن نرسیده
که به نام « شیروان زاده » نظری بیفکنیم ،آیا « شیروان زاده »
فراموش شده؟ اکنون نگاه خودرا به سوی هنر غرب معطوف
داریم ،به سوی «ایبسن» ها« ،داناتسیون» ها« ،بشی بشواک»ها
حتی «شانت» ها .گناه است بر روی سن تئاترکه نمایشنامه ی
«شبح» اثر «ایبسن»« ،ارتباط گنگ» اثر «جرماگ» بازی شده،
نمایشنامه ی «سیالب اشک» اثر «آهارونیان» اجرا شود .تهران
باندازه ی کافی بازیگر قوی دارد ،ما از همه آن ها می
خواهیم بدورهم جمع شده وامورتئاتررا به دست گیرند ،صحنه ی
تئاتررا از بازیگران ضعیف و ناتوان پاک کنند و در تماشاچیان
روح لطیف هنری بدمند ،و نمایشنامه هائی ازنویسندگان برجسته

اروپا و نویسندگان جدید اجرا کنند.

()97

ده ،دوازده سال بیش نمی گذرد که در جوار سیاست به ابتذال کشاندن تئاتر وسوء
استفاده ازآن به عنوان «وسیله ای برای تفریح وسرگرمی» ،سیاست سانسور نیز ،از
سال 1311ش123 /.م ،.در تئاترارامنه ی ایرانی اعمال می شود و به دستور دولت
وقت ،مدارس ارمنیان بسته واجرای نمایش به زبان ارمنی منع می گردد )91( .و
ازاین به بعداست که فقط تعدادی نمایشنامه به زبان فارسی توسط زوج
«گوستانیان» ،از جمله زن «مجحول»« ،اتللو» و «عروسی کدخدا احمد» ،در «تاالر
سیرک تهران» و «باشگاه ارامنه» به اجراء در می آید .این سیاست ،در واقع ،در
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راستای همان سیاست شوونیستی (ملی گرائی افراطی) حرکت می کرد که هنوز که
هنوزاست جامعه ی ایرانی از آن رنج می برد ،یعنی سیاست نژاد مدارپارسی «رژیم
پهلوی» که اختصاص به اقلیت ارامنه نداشت و بلکه ،تمامی اقلیت های متنوع زبان
داخل کشوررا دربر می گرفت.
به هرحال ،آن چه تا کنون گفته آمد ،یک سوی فعالیت اقلیت ارامنه ی ایرانی بود
که بسیار مثبت بود ،هرچند که ،طبیعتا ً همچون هر اقلیتی ،بیش تر بر اساس
ضروریات خود فکروحرکت کردند تا بر اساس ضروریات جامعه ی بزرگ تری
که در آن زندگی می کردند و باید ساخته می شد.
سوی دیگر ،که بیش تر درراستای بحث کنونی ما می باشد ،سوء استفاده ی رژیم
از این اقلیت است ،تا از یک طرف ،موزیانه ،با انکار تمامی تالش های هنری ـ
تئاتری نیم قرن گذشته ی داخل کشور ،به تحقیر هنرمندان داخلی به پردازد ،و از
طرف دیگر ،دلسوز ـ ریاکارانه ،چنان به نماید که (به یاری برخی ازهنرمندان ارمنی
شهروند اتحاد شوروی) سعی درایجاد و برپائی «تئاتر ملی» دارد ،آن هم زمانی که،
چنان که تا کنون دیده ایم ،همه چیز در راستای سیاست دیکته شده ی خانه خراب
کنی ضد ملی ،مهندسی شده بود! و دراین زمینه بد نیست که قلم را بدست هنرمند
آگاه ـ ناآگاه خود این اقلیت ،یعنی «واهرام پاپازیان» که تحصیالت و تجربیات
تئاتری خودرا دراروپا و اتحاد شوروی گذرانده بود و در سال 1313ش .به تهران
دعوت شده بود ،بدهیم:
شبی دیرگاه پس از اجرای نمایشی در لنینگراد ،تلفنی مرا جهت
یک مأموریت مهم به خارج ازکشور احضار نمودند .صبح کاشف
به عمل آمد که مؤسسه ی شیرو خورشید ایران دررابطه باصلیب
احمر شوروی مرا به مدت یک سال به تهران دعوت کرده است،
تا به ایجاد تئاترملی درآن کشور یاری کنم و تئاترملی ایران را به
به وسیله ی هنرجویان با استعدادی که تعدادی ازآن ها درمسکو و
پاریس و برلن تحصیل نموده اند ،بسازم.......
پس از استراحت و رفع خستگی راه ،من به دیدار میرزائیان،
نماینده ی مجلس و خانم اش که از پیش در سفر تفلیس با او آشنا
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شده بودم ،رفتم و متوجه شدم که جناب میرزائیان برای دعوت من
تا چه حد زحمت کشیده اند.........
شب ،دیروقت دکترامیرعالیی (وزیربهداری)ومعاونت مؤسسه ی
شیروخورشید بدیدن من آمد ،و فردای آن ،شاهدخت شمس پهلوی
درکاخ گلستان هنگام جلسه ی هیئت رئیسه ی شیرو خورشید ،مرا
برای گفتگوی کوتاهی به حضور پذیرفت.
من در این جلسه کوتاه که گاه مذاکرات به زبان فرانسه و گاه به
روسی بود ،متوجه شدم که ازمن چه انتظاری دارند .می خواستند
ضمن اجرای چند شب نمایش به نفع شیرو خورشید به پایه گذاری
تئاتر ملی کمک کنم .این کار افتخار آمیز ،ولی بسیار دشوار در
شرایطی که حتی یک تئاتردرایران وجود نداشت ،می بود.
پرنسس به من اطمینان داد ،مؤسسه ایی که اوریاستش را به عهده
دارد ،همه نوع امکانات ووسایل الزم را درانجام هدف دراختیارم
خواهد گذارد.......برخورد و آشنایی هنرپیشگان ایران ،کسانی که
می بایست عضو نخستین گروه ملی باشند ،نسبت به اعضای
شورای هنری ،که به مناسبت تبادل افکار قب ً
ال تشکیل شده بود،
خوش آیندتربود .برطبق نظرشورا درکاخ گلستان ،نمایشنامه های
ُاتللوی« شکسپیر» ،چون به نظر شورا به فارسی ترجمه نشده بود
[!] و ترجمه ی بالماسکه [پوشکین] را میرزائیان و سعید نفیسی
عهده دارشدند ...........تا آماده شدن آن ها قرار بر این شد که من
نمایش هایی را با تروپ آماتور ارمنی و به زبان روسی و ارمنی
()92

درکلوب کنسولگری اجراء نمایم...

و درادامه ی این قلم شاهکارمآبانه ی «واهرام پاپازیان» که بیش ازچند ماهی
درایران نماند و زبان و ادبیات کشوررا هم نمی دانست( ،)31و سکوت خائنانه ی
رؤسای «شیرو خورشید» درباره ی سوابق نیم قرن فعالیت های تئاتری هنرمندان
ایرانی« ،مصطفی اسکوئی» می نویسد:
باری ،پاپازیان پس از اجرای تلخیص هائی از نمایش های دون
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ژوئنُ ،اتللو ،هاملت ،بالماسکه و سرهنگ فیلیپ بیردو ،به زبان
های ارمنی وروسی ،به اتفاق آماتورهای ارمنی ،نمایش ُاتللو را
نیز ،در حالی که خود به زبان فرانسه تکلم می کرده است ،همراه
بازیگران ایرانی ،ازجمله (لرتا ،هلن نوری ،محتشم ،فکری وخان
بابا صدری) به معرض اجراء می گذارد و به خیال خود هنر ملی
()31

تئاتررا پایه گذاری می کند.

طریق پنجم (سرخوردگی ،خودکشی ،شکنجه ،فرار ،مهاجرت و :)....
سرخوردگی ،خودکشی ،فرار ،مهاجرت ،شکنجه ،کشتار هنرمندان و روشنفکران،
در دوره ی «رضا خان» یک استثناء نبود ،یک قاعده بود!
«پهلوی اول»« ،میرزاده عشقی»« ،فرخی یزدی»« ،تقی ارانی» را ُکشت؛ «میر
سیف الدین کرمانشاهی»« ،رضا کمال شهرزاد»« ،طباطبائی» را واداربه خودکشی
کرد؛ «ملک الشعرای بهار»« ،بزرگ علوی»« ،احسان طبری» را زندانی نمود؛ و
ازجمله هنرمندانی که سرخوردگی ،فرار ،مهاجرت و یا مسئولیت مرگ شان ،به
طور غیرمستقیم ،برگرده ی شرایط بی معنی ،تحمیلی ودیکتاتوری این دوره است،
باید از «حسن مقدم» « ،محمود آقا ظهیرالدینی»« ،گریگور یقیکیان»« ،ابوالقاسم
الهوتی»« ،مگردش تاچیان » « ،آرداشس نظریان » و «علی دریابیگی » نام برد.
ازباقی هنرمندان ـ روشنفکرانی که نه خودکشی کردند ،نه فرار نمودند ،نه صحنه
را خالی گذاردند ،و نه چه و چه و چه کردند ،باید از سه گروه نام برد :گروه
نخست ،اکثریتی که تسلیم شرایط شدند و دررژیم و ایده های فاشیستی اش جذب یا
حل گردیدند ،نظیر «محمد علی فروغی» که نخست وزیرشد« ،علی اکبرداور» که
وزیر دادگستری شد وبهرامی (منشی باشی) که معاون نظمیه شد؛ گروه دوم ،اقلیتی
که هم جذب یا حل شدند ،وهم ادامه دادند ،نظیر «سید علی خان نصر» که سفیر
ایران در ژاپن شد « ،ذبیح بهروز» و «سعید نفیسی» که استاد شدند؛ گروه سوم،
پایدارانی که چشم و چراغ تئاتر باقی ماندند ،نظیر «عبدالحسین نوشین»« ،بانو
لرتا» و «افالطون شاهرخ» ...و اما« ،صادق هدایت»!
***
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«اشباح مردگان برزند گان سنگینی می کند!»
(هیجدهم برومر ــ مارکس)

گفتار
در میان تمامی هنرمندان ـ روشنفکران تا کنون نام برده شده (وناشده) دراین دوره،
ما با نام یک هنرمند« ،صادق هدایت» ،برخورد می کنیم که سرنوشت و
کاراکترش ،نه تنها سرنوشت و کاراکتر هنرمندان یاد شده ی فوق را ،درمجموع،
به نسبتی ،در خود دارد ،بلکه بررسی آثارش دو راستای عمده ی (هنری به طور عام
و تئاتری به طور خاص) روز ،یعنی دوره ی «پهلوی پدر» و آینده ،یعنی دوره ی
«پهلوی پسر» را نیز ،رقم می زند!
الف ـ راستای روز ـ ادبیات (تئاتر) شوونیستی:

این راستا که از نمایشنامه ی «جمشید» اثر «محقق الدوله» آغاز شد و در ادامه و
زیر تأثیر جریان تب آلود « ستایش ناسیونالیسم» دوره ی مشروطه ،که اوج
رمانتیکی ـ نیک خواهانه ی آن منجر به پیدایش «اپرای رستاخیز سالطین ایران» از
«میرزاده عشقی» گردید ،اکنون در این دوره ی دیکتاتوری و ایران پرستی ،نتایج
افراطی ــ بدخواهانه ی خودرا آشکار می سازد و ثمره ی خودرا می دهد؛ و بدیهی
است که در هیچ هنری ،اگر هنری در این دوره اجازه ی حضور می داشت ،مگر
هنر تئاتر ،به دلیل طبیعت زنده اش (استفاده از ماتریال زنده ـ انسان) ،و در کار هیچ
هنرمند ـ نویسنده ای ،مگر «صادق هدایت» ،به علت دیدگاه های ش که ناشی
ازپایگاه طبقاتی اش بود ،این ثمره ،مشخص تر ،قابل رؤیت نبود و نیست!
«صادق هدایت» که درسال 1213م ،.درخانواده ای اشرافی (با فرهنگ بورژوا ـ
فئودال ـ قاجارانتسابی) متولد ،رشد وتربیت یافت ،درطول عمر خود دو نمایشنامه ی
تاریخی به نام های «پروین دخترساسان» در1231م .و«مازیار» در1233م ،.ونیز،
نمایشنامه ای اساطیری با عنوان «افسانه ی آفرینش»( ،به تعبیری 1231م .یا 1241م).
نوشت ،که هرسه ،در ژانر نمایشنامه های تزدار ،و بنا بر تز غالب این دوره ،بریک
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محوراستواربود« :آریا مداری» (که خود ــ صادق خان ،اصو ًال ،آریائی نبود!) ،که
«بُزطلیقه»اش به قول توارت ،یا «سپربال»ی ش به قول خودمان ،نژاد سامی ـ عبری
است ،که در اروپای قرن بیستم ،به ویژه در دوران «فاشیسم هیتلری» (1241م.ـ
1233م ).با یهودی ستیزی ،و درایران ،و به ویژه دوران «پهلوی اول» با سامی ــ
اسالم ستیزی ،توسط اکثر هنرمند ـ روشنفکران مان ،مشخص می شود .این راستای
فکری روز که ،متأسفانه ،آگاه و نا آگاه ،از آغاز«جنبش مشروطه» به این سو
درایران ،و پیش تر ،از دوره ی قدرت گرفتن آلمان واحد (ربع چهارم قرن نوزدهم) و
بعدها ،اززمان ورود محصل نظامی آلمان قیصریُ «،کلنل پسیان» درکشورشایع
وهمچون قطرات س ّمی در جان اکثریت هنرمند ـ روشنفکران جوان نشست (دم های
اندیشه های شاهنامه ای آن که به ماند!) ،علت عقب ماندگی کشوررا ،در وحله ی
نخست ،نه در خود ،نه در جوار خود ،نه در غفلت خود ،نه در ساختار پوسیده ی
اجتماعی ـ اقتصادی خود (و صد البته تشدید شده از سوی استعمارگران انگلیسی و روسی و
فرانسوی و )...می دید ،بلکه دربربریت و هجوم و غارت ،دردرجه ی نخست،
اسکندر ــ یونان و اعراب ــ اسالم و سپس ،مغول و تیمور وافغان ،و شاید قاجار،توجیه می
کرد! لذا ،درهمان دیباچه ی هفتاد واندی صفحه ای ،که «مجتبی مینوی» با هم
فکری «صادق هدایت» ،پنجاه صفحه ای می نویسد ،و درواقع حکم مانیفست این
جریان است ،می آید:
مازیار درمقصود خود به حدی پیشرفت کرد که مایه ی بیم خلیفه
شد چندین باربا اومکاتبه کرده و فرستاده به نزد او گسیل داشت.
باالخره در زمان معتصم دشمنی آشکار کرد و خلیفه ناگزیر شد
با او کارزار کند .مازیارکه تمام پیش بینی هارا کرده بود خودرا
نباخت و جدا ًبه دفاع پرداخت .ولی عرب ها که می دانستند از
جنگ با او نتیجه ای نمی برند ،به عادت خویش از راه تقلب و
جاسوسی براو دست یافتند .اززمان ونداد هرمز تا زمان مازیار
دو سه پشت عوض شده ودرنتیجه ی آمیزش با عرب خون مردم
طبرستان فاسد شده بود و کثافت های سامی جای خودرا درمیان
()39

ایشان بازکرده بود.
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و در ادامه ی این مانیفست آریا مدارانه ی سراپا مسموم است که ما ،در نمایشنامه،
با دیالوگ هائی روبرو می شویم که انگاری آن ها را گروهی عروسک ــ بازیگر
امروزی ،در داخل و خارج از صحنه ی کشور ،لب می زنند:
مازیار :آثار اسالم؟ بیچاره اسالم آثاری از خود نداشت .همه ی مذاهب
مذاهب قدیم کمک به ترقی صنایع کردند ،اما عرب مخالف
صنعت وتمدن بود و روح صنعتی را هرکجا کشت .مسجدهایش
از ساختمان های دوره ی ساسانیان تقلید شده .برعکس این
عرب ها بودند که با کینه ی شتری که داشتند کوشش کردند تا
آثار ایران و فکرایرانی و هستی آن را از بین ببرند .....
به جای این همه چیزها که ازبین بردند از بیابان های عربستان
چه برای مان آوردند؟ یک مشت پستی و رذالت ،یک مشت
موهوم و پرت وپال که بزورشمشیربه ما تحمیل کردند.....
کیانوش :دیگرهیچ نقطه ی ایران ازکثافت عرب ایمن نماند! تمام دارایی
مازیاررا چاپیدند ،قصرش را آتش زدند و هر چه دختر در
طبرستان بودلشگریان عرب بین خود قسمت نمودند .مگردختر
ناتیس سردار رومی نبود که برای خلیفه آوردند و اورا برد در
حرم خودش؟ گرد آفرید خواهر مازیار را هم برای خلیفه
بردند و خواهرهای دیگرش را به سرکرده های عرب دادند.
خورزاد ( :کاسه ی گلی را نشان می دهد) ببین این کاسه ای است که
ناتیس سرداررومی را توی آن غذای می دادند و سرسه روزاز
کثافت اینجا طاقت نیاورد ومرد .اما موسی بن حریش که با زن
خلیفه خوابیده بود و اورا در همین زندان انداخته بودند یادت
هست  ،بعد از یک ماه گردنش را تبر نمی زد!
کیانوش :تورومی وایرانی را می گذاری پیش این عرب های کثیف
سوسما رخور که اگر کثافت به آن ها نرسد می میرند

؟()33

آری! ایرانی و ایرانی که در طول دو هزار و پانصد ساله ی تاریخ خود پی گیر با
یونانی و رومی و در مجموع ،با غرب و دموکراسی غربی در نزاع بود ،و اکنون

27

(اکنون دوره ی هدایت) با استعمار و استثمار سرمایه داری (انگلیسی و آلمانی و فرانسوی

و آمریکایی و )....باید به ستیزد ،به ناگهان درپی دشمن خیالی فرستاده می شود ،در
پی نخود سیاه فرستاده می شود! ایرانی و ایرانی که خط ش (الفبای ش) چه میخی
دوره هخامنشی بود ،چه آرامی دوره ی ساسانی و چه عربی دوره ی اسالمی ،تمامی
اش سامی بود ،از سامی ها به ارث رسیده بود و رسیده است ،اکنون به معماری
دوره ساسانی می بالد ،و می اعتراضد که چرا مسلمانان آن را در معماری
مساجدشان تقلید کرده اند! عجبا! پس ارثیه ی انسانی کجاست ،چه می شود؟
«انسان چگونه خودرا ساخت؟» ،چگونه خودرا می سازد؟!
باری .این آشفتگی فکری ،این نگاه ،آگاه یا نا آگاه ،ضد تاریخی ،که ریشه درهمان
شوونیسم آریائی دارد و بی گفتگو ،در تمامی آثار «صادق هدایت» (از جمله
«نیرنگستان» « :نسناس ـ دیوهایی هستند بشکل آدمی زاد که نصف تنه ازطول بدن دارند و
بریک پا جست می زنند و زبان شان عربی است!» یا در «بوف کور»« :سوران» ،رود یا پلی
مرزی که شهر ری اسالم زده را از طبرستان آریایی جدا می سازد! » یا !....یا !...و یا)!...

ریشه دوانیده و آن ها را از نقطه نظر ارزش محتوائی شان ،غالباً ،سئوال
برانگیزساخته است ،ارثیه ی هنرمندان ـ روشنفکرانی است به سردمداری ،غالبا ً،
«صادق هدایت» که بخشی ازادبیات امروزرا هم آلوده کرده است ،و لذا ایرانی
درپی علت را که چطورشد که این طورشد؟! ،در پی همان نخود سیاه روانه!
اشارتی در این مورد ،از یکی از بزرگ ترین شاعران شعر نو ایرانی « ،نادر
نادرپور » ،شاید عبرت انگیزباشد:
روزی که ترکتازی عرب
باردگر دیار اهورائی مرا
پیش از دراز دستی صدامیان گرفت
.........................................
آری ،درآن پگاه زمستان که ناگهان
با دومین هجوم عرب روبرو شدم
...........................
دیدم که در قلمرو تازی تبارها

28

سیمای آفتابی زنی درحجاب رفت
.........................................
دیدم که خاک مینوی آریائیان
پامال تازیان زمان است ناگزیر
..............................
دیدم که خاک ایزدی زادگاه من
قربانی تهاجم اعراب خانگی است.

اما ،از نقطه نظر ساختمان نمایشی و کارصحنه ای هم ،هر سه نمایشنامه ،به ویژه،
«مازیار» و «پروین دخترساسان» بسیار بدوی و ضعیف اند ،تا حدی که هیچ انگیزه
ای و چالشی ،جهت تولید ،برای اهل فن ایجاد نمی کنند؛ هیچ کارگردان عاقلی
سراغ شان نمی رود! این نمایشنامه ها ،حتی در کاتگوری نمایشنامه های معروف
به «خوش اسلوب» فرانسوی قرن نوزدهم که از نظر محتوی تهی (ملو درام ـ سامانتال
بورژوائی) ،ولی از نظر ساختمان دراماتیکی قوی و بنابراین قابل تجزیه و تحلیل،
هم نمی گنجید! این نقص حتی در ساختمان داستان های «هدایت» ،نیز قابل رؤیت
است که متأسفانه از این دیدگاه (فرم) ،هیچ منتقد و صاحب نظری تا کنون پس از
شصت سال ،به دالئل گوناگون ،از جمله ترس ،احترام ،مجال ،باج ،هم فکری،
ناآگاهی ،بدان ها نپرداخته است!
نمایشنامه ی سوم« ،افسانه ی آفرینش» که به نظرمی رسد ،نسبتا ً از ساختمان
دراماتیک قابل پذیرشی برخورداراست وبدلیل طبیعت کمیک اش ،گویا یکی دو بار
هم برصحنه رفته است (چرا که نمایشنامه های کمیک ـ کمدی ها ـ از ساختمان قابل انعطاف
تری نسبت به تراژدی ها برخوردارند و نقائص ساختاری ـ تکنیکی اشان را برای تماشاگر،
طبیعت کمیک و سرگرم کننده ی آن ها ،پُر می کنند و لذا برای متخصص بیش تر قابل چشم

پوشی!) ،بر خالف مضمون اساطیری ـ فلسفی ظاهراً عمیق آن ،درتحلیل نهائی ،به
شدت ازهمین جریان شوونیستی روز خوراک می گیرد و جزوه ای ضد سامی بیش
نیست!

29

به هرحال ،شانه به شانه ی «صادق هدایت» در این راستا ،آثار «ذبیح هللا بهروز»
(1211م .ـ 1121م ).با نمایشنامه هائی چون« :شاه ایران و بانوی ارمن»« ،شب
فردوسی»« ،در راه مهر» ،و ادامه ی راستا در آثار نمایشنامه نویسانی چون «ارسالن
پوریا» (که ازنظرمضمونی ،میهنی تر تا شوونیستی ،و ازنظر ،حد اقل ،ساختارزبانی بسیار
زیباتر از کارهای «هدایت» اند) ،و نیز انحطاط نهائی راستا را در مضامین ،اکثراٌ،
کمیک «تئاتر الله زاری» همچون « ،شاه عباس » و « نادرشاه » و «انوشیروان عادل»،
تا اواخر دوره ی «پهلوی دوم» می توانیم تعقیب نمائیم !...اما ،جالب توجه است که
جریانی درهمین راستا ،منتهی در جهت عکس ،از دوره ی مشروطه به بعد،
شروع می شود که ،در درون راستای تاریخی آن ،به تحلیلی واقع بینانه از دوران
قبل از اسالم تاریخ ایران می پردازد .این راستا در کار نمایشنامه نویسانی چون
«نریمان نریمانف» در «نادرشاه»« ،گریگور یقیکیان» در «داریوش سوم»« ،بهرام
بیضائی» در «یزدگرد سوم» ،و «نگارنده» در «رستم و سهراب» و ....قابل ر ّدیابی
است !
ب ـ راستای آینده ـ ادبیات (تئاتر) پوچی ـ مونتاژی:

هر چند «صادق هدایت» ،به طور مشخص ،در زمینه ی «تئاتر پوچی» کاری ارائه
نداد (و با وجود این ،درهمان «افسانه ی آفرینش» رگه هائی از این سبک قابل ردیابی است،).
اما هرگاه او را پدر «ادبیات پوچی ـ مونتاژی در ایران» بنامیم ،راهی به خطا نرفته ایم،
چرا که:
( (aـ پدر ادبیات پوچی درایران:

همراه و در جوار مضامین شوونیستی ،در تمامی آثار « صادق هدایت » ،مقوالت
و مضامینی چون مرگ ،ترس های ناشناخته ،بیهودگی و نازایی زندگی بشری،
خودکشی ،تقدیر ،سکس ،قساوت ،تکرار ،عدم امکان ارتباطات انسانی ،زبان و
زمان گم شده ،حوادثی علت نامعلوم ،زمان و مکان نامشخص و ...که مضامین و
مقوالت محوری این سبک و تئاتر آن را ،بعد از دو جنگ جهانی و میانه ی آن ها
پی می ریزند ،با توجه به تأثیر و نفوذ ادبیات (فرهنگ) اروپایی ،و بویژه ،فرانسوی،
ازدوره ی نو جوانی در «صادق هدایت» ،مقوالت و مضامین تقریبا ً تمامی آثار
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اورا هم ،در کنار ملموس ترین وقایع روز مره ی زندگی و کاراکتر ایرانی ،شکل
می دهند .اما ،از میان مضامین فوق ،مضمون مرگ که محوری ترین مضمون
«ادبیات پوچی» است ،محوری ترین مضمون زندگی و آثار « صادق هدایت » را
هم ،به خود اشتغال داده است!
در1291م« ،.هدایت» در بیست و چهار سالگی ،ظاهراً ،پس از اقدام به نخستین
خودکشی ،دربلژیک مطلبی با عنوان «مرگ» می نویسد که در«ایرانشهر» آن زمان
چاپ می شود.
در «زنده بگور» که در1231م .چاپ شد ،نوشت (نقل به معنی):
هیچکس تصمیم به خودکشی نمی گیرد ،در بعضی از مردم این
در خود اصل طبیعت شان است .آن ها نمی توانند از آن فرار
()34

کنند .این کارسرنوشت است.

و در «بوف کور» که در1231م .در هند ودرمعدود نسخه ای پخش کرد ،می خوانیم:
ما فرزندان مرگیم .این مرگ است که مارا از سراب های
زندگی رهائی می بخشد .درعمق زندگی مان این مرگ است
()31

که مارا به خود می خواند.

و در1213م ،.درپاریس خودکشی کرد! مرگ اورا خواند! با مرگ همبستر شد!
و چه زیبا این همبستری ،به گونه ای مؤجز و خالق ،در نمایش نامه ای نیمی،
«مکابر» ،نیمی «اکسپرسیونیست» و نیمی «ابزورد» ،به نام «سوراخ کلید» از «ژان
ژیراردو»(1244م .ـ 111م ).دراماتیست فرانسوی ،آمیخته با مضمون سکس ،که
یکی از مضامین و مشکالت محوری زندگی و آثار «هدایت» نیز ،شده بود ،به
تصویر صحنه ای ـ زنده ای درآمده و جبرانی برای متون مونتاژ ـ روانی ـ پر
سنگالخ «هدایت» از تصویر و تفسیر سکس ـ مرگ ،شده است.
« در این نمایش ،مردی از سوراخ کلید دری شاهد برهنه شدن ــ استریپ تیزـ زنی است؛ زن پس
ازبرهنگی کامل ،با آگاهی مطلق از آن که مردی از سوراخ کلید اورا دید می زند ،مردرا به خود
دعوت نمی کند ،به بستر نمی خواند ،بلکه پس از آن که گوشت های تن اش را هم به تدریج از
خود می کند ،تا تبدیل به اسکلتی مطلق شود ،مرگ شود ،مردرا با اشاره های انگشت به
همبستری فرا می خواند ،به خود ،به مرگ ،فرا می خواند!؟»

31

باری .نگاه «صادق هدایت» به زندگی ،خصوصا ً در «بوف کور» (که از نظر فرم و
محتوی هر دو ،اثری است التقاطی که در آن ملقمه ای از اندیشه های «بودیستی» و «خیامی» و
«فرویدی» ،و رنگی «مارکسیستی» ازیک سو ،و نیروهای اجتماعی ـ استعاری آثار«آلن پو» و
«کافکا» و «سوررئالیست ها» ،از سوی دیگر ــ در کنار نفرت ها و تحقیرهای نژادی و کینه
های مذهبی از اعراب و اسالم و مغول و هرچه غیرآریائی ــ می تواند بازتاب مسخ شده ی ،حد
اقل ،نیم قرن مبارزه ی تب دار بی امان ،اما بی ثمر ایرانی ،بر علیه قدرت های حاکم فاسد بر

جامعه باشد) در واقع نگاهی است ،از نقطه نظر محتوی ،اگزیستانسیالیستی از
طریق آثار ابزوردیستی (پوچی) که هستی را چاهکی می بیند دربافت یک دست
نیروانایی نیستی (یا خالء مطلق ـ پوچ) که «هر کجا انسان است آن جا بوی شاش
می دهد» ،که خوشبختی دربه دنیا نیامدن ،در نزادن است! و باز هم مهم تر ،و این
بار ،هم از نظر محتوی و هم فرم ،شاهکار «صادق هدایت» (بوف کور)« ،مالون
می میرد»ی است« ،خود کنکاشی» ( )SOLILOQUYاست که درآن ما شاهد یک
«مالون» آگاهیم که ازمیان دریچه ای مارا می نگرد ،مشاهده ـ آنالیزمی کند ،ضمن
آن که خود (ما) در چاهک خود در حال مرگیم! به سخنی دیگر ،نوول «مالون
می میرد» از «ساموئل بکت» که در سال 1231م .به زبان فرانسه ،در پاریس
چاپ شد ،در واقع ،نسخه ی اصل و تز «بوف کور» است! آری« ...صادق هدایت»،
بی صفتی ،بی هویتی ایرانی را به علت هجوم وغارت هزار و چهار صد ساله ی
قوم و مذهب سامی ،و مغول و تیمور و افغان و( ...یهودی ستیزی اش این جا ،به جای
خود) می بیند ،اما هجوم وغارت فرهنگ مونتاژی ـ روبنائی غربی ،ولذا بی
صفتی ،بی هویتی ای که در زیر گوش اش ،در برابر چشم اش ،در جامعه اش در
حال تکوین است ،در «جعفر خان های از فرنگ برگشته» ،اتفاق افتاده است ،در شاه
کارش« ،بوف کور» ش اتفاق افتاده است ،نمی بیند! و چرا؟
ما سعی می کنیم بدین پرسش در بخش آینده ( )bو نیز ،در «سرانجام» ،پاسخ دهیم.
اما ،در این جا اضافه کنیم که اغلب هنرمندان ـ متفکران ماهم ،زندگی و هستی را
فاصله ای میان دو نیستی می گیرند ،چنان که «فردوسی» گوید:
زمادرهمه مرگ را زاده ایم

همه بنده ایم ارچه آزاده ایم
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لیکن فراموش نشود که این نگرش ،اوالً ،زندگی را ،اکثراً ،بنائی فاخر درسایه ی
کوشش و مبارزه می بیند« :بیا تا جهان را به بد نسپریم  /به نیکی همه دست مردی دهیم»،
یا زندگی ـ جهان را معبدی «هدونیستی» (مادی ـ لذت بار) که درآن «خیام»ی ،ضمن
اشتغال به امر ریاضیات و نجوم مدرن روزاش ،گه گاه از سر انبساط خاطر وبرای
تفسیر وتبیین هنری علومی که بدان پرداخته ،سر برداشته و ضمن سرایش زمزمه
بار یکی ازرباعی های خود ،گوش مان نوازش می شود« :این سبزه که امروزتماشاگه
ماست /تاسبزه ی خاک ما تماشاگه کیست!»؛ نه آن که زندگی ،جهان ،هستی را چاهکی
گیرد که ازآن بوی شاش می آید؛ ثانیاً ،این نوع نگاه هنرمند ـ متفکرایرانی ،تماما ً
دربافت فرهنگی با اقتصاد طبیعی شکل گرفته است ،نه ( )1دربافت فرهنگی با
اقتصادی صنعتی که «صادق هدایت» خوراک مصنوعی (صنعتی) اش را از آن وام
گرفته است ،و نه ( )9درجامعه ای که درطول یک جنگ چهارساله 11ـ 1214م.
(جنگ اول جهانی) ،درچاهک ـ خندق های آن ،گوشت و خون میلیون ها انسان ش با
شاش و مدفوع شان آمیخته شده بود!
ما می کوشیم درمورد تفاوت این دو بافت اقتصادی و نتایج هنری متفاوت آن ،در
هنرمند ـ روشنفکران این دوره ازتاریخ کشورمان ،از جمله در «صادق هدایت»،
دوباره در بخش ( )bو نیز ،در سرانجام ،نکاتی یادآوری کنیم.
به هرحال ،با توجه به جریان سرخوردگی مسلط دوران ،زندگی سترون هنرمند ــ
روشنفکران کشور ،و ظهور «بوف کور» در جامعه ،انسان نمی تواند انکار کند که
روشنفکر ـ هنرمند ایرانی ،نخستین مرحله ی یک موقعیت پوچ ،و درنتیجه جوانه
های یک نوع «ادبیات پوچی» را ،دردوره ی «پهلوی اول» ،درکشورتجربه می کند.
( )bـ پدر ادبیات (تئاتر) پوچی ـ مونتاژی در ایران:

نفوذ «ادبیات (سبک) پوچی» در ایران ،نظیر نفوذ صنعت مونتاژ ،در ایران و سایر
کشورهای در حال توسعه بود ،اما از نوع هنری اش؛ لیکن ،در این جا ممکن است
احتجاج شود که صنعت مونتاژ برای جامعه ای که بنیادها و استخوان بندی صنعتی
غرب را ندارد ،دانش آن را ندارد ،یکی از عملی ترین راه ها و شیوه های راه
رشد و پیشرفت است (برخالف تئوری راه رشد غیرسرمایه داری که ظاهر ًا به بن بست
رسید!) بنابراین« ،ادبیات پوچی» مورد بحث هم می تواند چنین باشد ،چنین عمل کند:
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«موجب روشنی فکر و در نتیجه ،دریافت و فهم موقعیت امروز انسان جهان سومی
یا انسان جهان درحال توسعه باشد ».اما ،فراموش نشود ،این راه رشد زمانی
کارااست که اوالً ،فاعلی اش ،دهنده اش ،نیک خواهانه بدان اقدام کند (بازاری
نیاندیشد)؛ ثانیاً ،سردمداران ،حاکمان گیرنده اش ،مفعول اش ،دست پروردگان،
نوکران ،عامالن فاعل اش نباشند یا نگردند ،ثالثاً؛ کارگران ـ زحمتکشان ـ بازیگران
این راه رشد مورد استثمار قرار نگیرند (رفاه مادی و معنوی خود و خانوده ا شان،
تربیت و آموزش ـ تخصص این کارگران ـ بازیگران بیومکانیک« ،تئاتر بیو
مکانیک » ،نیک خواهانه تعمین گردد ).در غیر این صورت ،درغیراین شروط ،بر
سر این راه رشد و صنعت اش ،آن خواهد آمد که ،به عنوان مثال ،برسر ماشین های
« پیکان » ایران ناسیونال دوره ی «محمد رضا شاه» آمد ،یا امروز می آید .سئوال
ندارد! سواری های «پیکان» را با مدل اصل آن «هیلمن» انگلیسی ،یا «شاهین» را
با مدل اصلی آن «شورولت» آمریکائی و ....مقایسه کنید تا روشن شود که چه می
گوئیم ،چه می خواهیم که بگوئیم! حال بگذریم ازاین که دربهترین شرایط این راه
ُرشد ،غربی اش (شرقی ـ سوسیالیستی اش ،شوروی سابق و چین امروز ،مبحث دیگری است)
که کره جنوبی و برزیل باشند ،از یک سو ،هیچ گاه صنعت پیشرفته ـ تمیزغرب
امروز ،صنعت کامپیوتری را دریافت نکرده اند ،چرا که این صنعت ،راز امروز
غرب ،شیشه ی عمر اوست؛ بلکه صنعتی را دریافت کرده اند که امروزه تحت
عنوان صنعت کثیف انگ خورده است ،یعنی صنعت اتوموبیل سازی ،کشتی سازی و
حتی هواپیما سازی! از سوی دیگر ،این کشورها و امثال آن ها ،زمینه های کشت
و رشد این صنعت تمیز ،قدرت ،توان توسعه ی دانش این صنعت را ندارند؛ حتی
متخصصین این صنعت تمیز در هند ،در غرب آموزش یافته ،و در آن جا هم،
چیستا ،اکسیر این دانش را بدان ها نیاموخته و نمی آموزند!
اکنون ،با این مختصر ،روشن است که «ادبیات ـ تئاتر پوچی» که یکی از پروداکت
های هنری ـ معنوی فرهنگ مادی ـ صنعتی غرب ،خصوصا ً غرب نیمه ی اول
قرن بیستم است ،چه مقداراش می توانست مونتاژی وارد جامعه ای عقب افتاده یا
در حال توسعه شود ،یا اصوالً می توانست توسط هنرمند ـ روشنفکر جامعه ی
عقب افتاده یا در حال توسعه جذب شود ،یا حتی ،تا چه اندازه این ادبیات اجازه
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داشت جذب گردد؛ و مهم تر ،با توجه به مضامین و مقوالت این ادبیات که در
صفحات قبل آمد ،برکدام مضامین اش بیش تر تأکید شود ،و مهم تر از همه ،توسط
کدام هنرمند ــ روشنفکر طبقاتی یک جامعه ی طبقاتی عقب افتاده ،آگاه ـ ناآگاهانه،
تزریق گردد!
از سوی دیگر )1( ،پوچی نویس اصیل خود حاصل تجربه ی دو جنگ جهانی اول و
دوم است که در آن ها بیش از111میلیون انسان کشته وبیش از111میلیون زخمی
ومعیوب شدند! به گفته ی دیگر ،هنرمند ـ روشنفکر اروپایی (غربی) با شاخک
های عینی و حسی خود ،تخریب مادی و معنوی جامعه ی خودرا بی واسطه تجربه
نمود و گروهی علت و درمان را در ساختار اجتماعی ـ اقتصادی ـ سیاسی جامعه
دیدند و به جنبش های انقالبی پیوستند و همچون «برشت» شدند؛ گروهی علل را در
ساختار هستی و وجود ،در تولد ،در تقسیم جنسی (سکسی) ماده دیدند و پوچ گرا
گردیدند و همچون «بکت» ازآب درآمدند؛ و گروهی نیز ،التقاطی درمیان دو
جریان فوق غلت خوردند و امثال «سارتر» ظاهر شدند! (« )9ادبیات پوچی» و بالطبع
«تئاتر پوچی» ،نتیجه ی تکامل یک نظم منطقی زندگی مادی غربی است .به گفته ی
دیگر ،پیدایش و تکامل «ادبیات پوچی» نتیجه ی ادامه ی روند ابزارسازی و تکامل
وسائل وروابط تولیدی درنظام سرمایه داری ـ غربی است؛ و لذا ،این سبک هنری،
اصوالً ،غربی است! وارداتی به جامعه ی غربی نیست؛ هرچند که برخی
عناصرش از شرق (فلسفه ی شرقی ،تئاترشرقی) و دیگر جوامع گرفته شده اند ،اما این
پذیرش ،نظیر ورود کاالی خام است به جامعه ی صنعتی غربی که باید پالوده و
برای استفاده آماده شود! مضامین آن ،چنان که برشمرده ایم ،نیز،مطابقت کامل
داشتند (ودارند) با درگیر های ذهنی بی واسطه ی هنرمند ــ روشنفکر غربی به
هراس در آمده از دامنه ی پیوسته در حال گسترش بی عدالتی و استثمار در جامعه
ای که به مبارزه ی طبقاتی باور نداشت (و ندارد) و علت فاجعه را ،چنان که اشاره
شد ،در تولید ،یعنی تقسیم جنسی (سکسی) ما ّده می دید و (می بیند).
نتیجه آن که ،اکنون ،ادبیاتی با ویژگی های دو مورد فوق ،خزنده (درسایه ی کودتا و
تحکیم و تثبیت اهرم های نظامی ـ اقتصادی و صنعت مونتاژی) ،به یاری و یاوری ،آگاه ـ
ناآگاه ،هنرمند ـ روشنفکران کشورهای جهان سوم (یا درحال توسعه) به آن کشورها،
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ازجمله ایران ،وارد می شود تا توده های این جوامع را ،در کنار آتش افروزی های
قومی ـ نژادی (و در مورد ما «آریا مداری») ،از مشکالت اساسی خود ،یعنی
گرسنگی ،مرض ،بی خانمانی ،بی کاری ،بی سوادی ،جهل ،فحشاء ،استبداد و.....
منحرف سازد! به سخن دیگر ،اکنون ،ادبیاتی با ویژگی های دو مورد فوق (و
ویژگی های اختصاصی ـ تکنیکی ای که اینجا لزوم بیان اش نیست) با کمک کانال های
هنری ـ روشنفکری ای که امکان آموزش های روبنائی فرهنگ غربی یافته (در
سایه ی امکانات مادی طبقه خود) به جامعه پمپ می گردد که ،اوالا ،فکر و تجربه ی آن
متعلق به خود ـ جامعه نیست ،وارداتی است! چرا که تجربه ی ترس و هراس و
العالجی ازصدای هلهله ی عرب و مغول و ....و صدای برخورد سپر و شمشیر
وچوب وچماق و شیهه ی اسبان و نعره ی شتران و عرعرقاطران و خران شان
کجا ،و تجربه ی ترس و هراس و العالجی ازصدای پرواز روزانه ی چندین
هز ارهواپیما و موشک و توپ و خمپاره برباالی شهرت و انفجارآن ها کجا! ثانیاا،
بازبانی که پاسخگوی آن فکر و تجربه نیست! زیرا ،زبانی است که ،فارسی است
که (چنان که در گفتار « چرا حافظ جاودان است » آمده است؟) از صدای ابزار قرون
وسطائی تغذیه شده است! زبانی است که برای تصویر و توصیف وقایع آن دوران
به درد می خورد؛ تجربه های (فونتیکی و سمانتیکی) ارتباطاتی فرهنگی با اقتصاد
طبیعی را منتقل می کند! زبانی است که با صدای آزادی و دموکراسی ،اصوالً ،بیگانه
است! زیرا آزادی و دموکراسی امروزی ،چنان که درسرانجام اشاره ای خواهد شد،
ترجمان هنری ـ فلسفی صدای یک فرهنگ صنعتی است؛ و لذا هنرمند ـ روشنفکر
این فرهنگ صنعتی ،در سایه ی آزادی اش ،زندگی آن ،یعنی «چاهک شاش» آن،
«سطل زباله» ی آن« ،همیشه مرگ» آن را هم (دردوره ای) می بیند و صدا در می
دهد ،می اعتراضد؛ درسایه ی آزادی و دموکراسی این فرهنگ صنعتی بیگانه ساز
ـ مرگ پرور (این چاهک) در پی « کاتارسیس » آن است! درپی الیروبی آن است.
باری .با این تفاصیل ،اکنون مشخص تر می توان در مورد «شرایط پیدائی» و «شرایط رشد»
ادبیات (تئاتر) پوچی ـ مونتاژی درایران ،ازطریق پدر ـ کانال آن« ،صادق هدایت» ،نوشت،
بحث و گفتگو نمود:
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(« )xشرایط پیدائی» چنین رخ داد )2(:حضور نظامی غرب ـ کودتای 1291م.در
کشور؛( )3تحکیم اهرم های اقتصادی غرب ،پس از شکست جنبش های استقالل
طلبانه ی خراسان (کلنل پسیان) ،تبریز (شیخ محمد خیابانی) ،گیالن (میرزا کوچک خان)؛
( )2سرخوردگی و سانسور ،و در ادامه ،نفوذ و تحمیل مقوالت دست چین شده ی
روبنائی فرهنگ غربی ،از جمالت مقوالت اگزیستانسیالیستی ،آن هم از نوع
«هایدگری» اش با نوید ظهور یکی از شاگرد شاگردان فیلسوف در کشور ،یعنی
«احمد فردید».
«صادق هدایت» ،دراین دوره ،نه آن که درباره ی مسائل و مشکالت اساسی و
مبرم وبی واسطه ی جامعه ،یعنی فقروجهل و استبداد و ...نخواست ودرداستان های
خود ننوشت ،نوشت ،اما علت العمل تمامی این ها را ،چنان که گفتیم ،با تأثیرشدید
ازادبیات پوچی غرب ،و به ویژه ،فلسفه ی اگزیستانسیالیستی آن ،در تحلیل نهائی،
هستی و وجود دانست ،و لذا راه حل را نیز ،چنان که آمد درنیستی وناوجودی،
درمرگ دید .حال ،نقطه خیز ،ریشه های این نوع بینش وراه حل آن کجا می تواند
باشد؟ آبشخور ،سرچشمه اش کجا تواند بود؟ ،مقوله ایست که اکنون بدان می
پردازیم:
نگارنده ،نقطه خیز ،ریشه های این نوع بینش و راه حل آن را ،چنان که قبالً اشاره
شد ،درتعلقات و پایگاه طبقاتی نویسنده می بیند که بازتاب «فردی» اش ،سر
خوردگی ،کناره جوئی ،گیاه خواری از یک سو ،و قساوت ،بیگانه ستیزی ،قوم
مداری از سوی دیگر است( :قوم مداری براساس بینش آثارش ـ یک سو شوونیستی ،یک
سو اگزیستانسیالیستی ـ درفرد قوم مدار) ،واین یعنی در«دوزخ» خود زندگی کردن،
درتنهائی ،دربی کسی ،در زخم های زیستی خود زیستن ،در زخم مشکالت جنسی،
درزخم مشکالت نژادی خود زیستن؛ درزخم این که با وجود مشکالت و مسائل
خود ،هنوز انسانی ،وآن وقت خواستار نیستی انسانی دیگر ـ عرب ،یهود و ...ـ
هستی ،چون مثل خودت هستی دارند ،زخم دارند ،مثل خودت فاسداند ،مثل خودت
چاهک اند! و از آن جا که او هنرمنداست« ،صادق هدایت» است ،از رنج سنگ
هم رنج می برد ،تا چه رسد از رنج «سگ ولگرد»ی؛ و متعالی تر ،از رنج انسانی،
پس او از غریبه ستیزی ،بیگانه نیستی ،از خود شرم دارد! او با پوست و گوشت و
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استخوان (و شاش خود درچاهک زیستی خود) باور دارد که «بنی آدم اعضای یکدیگرند»؛

پس راه حل نهائی این زخم های ناتوان گفتن را ،این زخم های متضاد ،این تناقضات
را (بازهم ،بدلیل تربیت طبقاتی خود ،چون نمی تواند بپذیرد که« :هموار کرد خواهی گیتی را \
گیتی است کی پذیرد همواری») در نیستی خود ،درمرگ خود می بیند! ومرگ خود،
براساس فلسفه اش ،یعنی مرگ دیگری ـ دیگران« :ما فرزندان مرگ ایم» ،مرگ
همه چیز و همه کس ،پس ناشدن ،پس نابودن ،پس نیستی ...پوچی ...پوچ!
بازتاب «اجتماعی» تعلقات وپایگاه طبقاتی «هدایت» ،هم چنین بود :مگر طبقه اش
در تعلل ،در بالتکلیفی نبود؟! (و مگر ،بی زمانی و بی مکانی ظاهری شاهکارش «بوف
کور» ،نیز برآمده ازاین تعلل و بالتکلیفی نیست؟!) از یک سو« ،بورژوا» شده ،آن هم
ازنوع بورژواژانتیوم اش« ،بورژوای تازه به دوران رسیده» ،بورژوای بی پشتوانه؛
درغیراین صورت ،بدین راحتی و مضحکی درپی فرهنگ غربی نمی رفت،
فرهنگی با زیر بنائی به شدت صنعتی که جامعه ی او هنوز یک سوزن اش را از
خارج ،ازآن ،ازفرنگ وارد می کرد! آری .از یک سو ،ببخشید« ،جعفرخان از
فرنگ آمده» شده بود؛ و از سوی دیگر ،یک فئودال ،یک فئودال بی ریشه ی
«قاجاری» که ایران را وطن اش نمی شمرد! ایران را غنیمت ،خزانه ای ،دیگ
پلوئی می شمرد برای بلع و چپاول .و چون این دیگ پلو کفگیرش به ته اش
خورده ،تا به ته چاپیده بودش ـ و چاپیده بودن اش ،پس روی آورده بود به فرنگ و
دائما ً دست گدائی اش برای سفرش به فرنگ ،دراز به سوی فرنگ! از شاه قدر
قدرت اش که «ناصرالدین شاه»ش باشد ،تا تخم و ترکه اش که همان «جعفر
خان»های ش باشد! و حاال ،گردن کلفتی (شعبان بی مخی) را باال کشیده بودند ،که از
اعماق باال آمده بود ،که می توانست یک ایرانی اصیل ،نماینده ی همان هائی باشد
که «اوـ صادق» برای شان وازآن ها می نوشت؛ ازفقرشان ،ازجهل شان ،از
قساوت شان و از ....می نوشت .وفاجعه بارتر ،این نماینده ،این گردن کلفت را
همان هائی باال کشیده بودند که او به یاری ثروت طبقاتی ای که به ته دیگ اش
رسانده بودند ،ازفرهنگ ش سیراب شده بود ،یعنی غرب! پس ،همچون هنرمند
پوچ گرای صدیق غربی ،از آن چه فکر می کرد متعلق به خودش بود ،برای او می
نوشت ،تا بُن استخوان اش متنفرشده بود ،هرچند که «او ـ رضا خان» تبلورایده اش
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بود! «آریا مدار» بود« ،هیتلر» پسند بود( ،دوست دارش بود ،حتی اگر همتا ــ نویسندگان
غربی اش ،از « ارنست توللر» آنارشیست گرفته تا «هرمان هسه» ی بودیست تا «رومن
روالن» سوسیالیست ،دائم ًا هشدار می دادند که او ـ اصل اش ،آتش افروزاست ،جهان را درآتش

جنگ جهانی دومی خواهد سوزاند ).پس چه بکند؟! به پائین تعلق ندارد ،تعلق خاطری
ندارد ،دوست شان ندارد؛ از یک سو تحقیرشان می کند که «در نتیجه ی آمیزش با
اعراب خون شان فاسد شده است» ،و از سوی دیگر ،نماینده (رضاخان) شان را می
بیند که خود و خانواده (وقوم و طبقه) اش را تمسخر می کند ،به خفت شان کشیده
است ،چه برسر«فرمافرما» ی شان آورده است!! و از باال هم که کنده است،
خودرا اخته کرده است ،از طبقه خود شرم دارد که چه برسر کشور آورده است ،ته
دیگ اش را هم باال آورده اند ،هر چه باقی مانده ،هر چه هست مانده ،برهوت
است ،برهوت! پس ،این زخم هارا با که بگوید؟! پس در این صحرای برهوت در
انتظارکه بماند؟ «درانتظارگودو» که درسال مرگ اش (1213م ).خواهد آمد( ،نوشته
خواهد آمد)؟! «گودو» ئی که هرگز ،حد اقل برای او ،نخواهد آمد ،چون «صادق»
درهمان سال احتمالی ظهورش ،مرده ،خودکشی کرده خواهد بود؟ پس تنها امکان
نیستی است :زندگی ،همان گونه که «بکت» اش باور داشت« ،سطل زباله» ای
بیش نیست ،که پر شد باید خالی شود؛ «زندگی فاصله ی دوسوی دهانه ی قبری،
سیاه چاهکی ،یعنی خودت است که با دوپایت برآن سوار شده ای» :پس ،هستی یعنی
پروسه ی نیستی! اما پروسه ی نیستی هم ،یعنی آغاز پروسه ی هستی دیگری!
درغیر این صورت ،آن چاهک سیاه میان دو پای ش که خودش باشد ،قبرش باشد
چه می گوید؟! چه می خواند؟! مگر فلسفه اش هستی را زخمی ،حدوث چاهکی در
نیستی نمی داند؟! پس دردا! با این دور تسلسل چه کند؟! و این جا ،دیگراین نیستی
برای «او» معنای آن بافت امیدوارانه یکدست ابریشمی نیروانائی اش را که هیچ،
معنای پوچ (خالء) اش را هم ،از دست داده است؛ این جا ،نیستی ایماژ گروتسک
اثیری تماما ً سپیدی شده است ازوحشت آن گردش« :تولدی دیگر!» که «او» به
تکامل اش که هیچ ،به تناسخ اش هم باور نداشت« :گفتی که پس ازسیاهی رنگی نبود/
پس موی سیاه من چرا گشت سپید؟» این جا ،نیستی ـ هستی و بالعکس ،ایماژ گروتسک
درخت خشکی شده است که تنها یک برگ دارد؛ و آن یک برگ «صادق هدایت » است
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برای خودش که نیستی اش هست! اما ،برای ما ،همین یک برگ هم غنیمت است؛
چرا که امید ،وجود ،هستی دارد! هر چند که با یک برگ (یک گل) بهار نمی شود،
زخم نیستی که هستی باشد عالج نمی شود!
(« )yشرایط ُرشد» نیز ،چنین بود )2(:دوباره ،حضورنظامی غرب؛ دوباره کودتای
1213م .درکشور؛( )3دوباره ،تحکیم اهرم های سیاسی و اقتصادی غرب پس از
شکست «جنبش فرقه ی دموکرات آذربایجان»«،جنبش ملی شدن صنعت نفت»،
«جنبش روشنفکری ـ کارگری حزب توده ایران»؛( )2دوباره ،سرخوردگی،
سانسور ،و در ادامه ،نفوذ و تحمیل بیش و بیش تر مقوالت دست چین شده ی
روبنائی فرهنگ و هنرغربی ،ازجمله ،واین بار به طور مشخص ورود و رشد
جریان تئاتر پوچی ــ مونتاژی؛ ابتدا ،هم زمان ،با ظهورنشریه ی «خروس جنگی»،
ورود«صادق هدایت» برصحنه ی تئاتر کشور توسط «شاهین سرکیسیان» ازطریق
آداپته نمودن داستان های «هدایت» برای صحنه ،تحت عنوان «گروه تئاتر مروارید»
(به خوان «گروه تئاتر توپ مروارید» ،یعنی ادامه ی همان شوونیسم آریائی ،اما پنهان ش)

حدود 1331ش.؛ وسپس ظهور نخستین نمایشنامه نویس پوچ ـ مونتاژگر ایرانی،
«بهمن فرسی» ،با نمایشنامه ی «گلدان» (داستان عشق دو جوانی که با وجود دوست داشتن
یکدیگر ،قادر به زندگی درکنارهم نیستند!) در سال 1341ش1219 /.م ،.به کارگردانی
خود نمایشنامه نویس ،از 91تا  91مهر ماه همان سال ،در تاالر نمایش «اداره ی
هنرهای دراماتیک» به ریاست دکتر«مهدی فروغ» ،کاری از همان «گروه مروارید»
به سرپرستی ،دوباره« ،شاهین سرکیسیان»!
و از حاال ،حوالی 1211م .تا سال 1272م ،.سال انقالب 2231ش( ،.همان گونه که در
مقدمه آمده) بیش از دو سوم نمایشنامه ها و داستان ها و کتاب های ترجمه شده در
کشور ،در زمینه ی ادبیات پوچی است و یک سوم متعلق به نمایشنامه نویسان و
ادبیات دیگر ،نظیر «برشت» و ادبیات پیشرو! از جمله ،از سال 1219م .تا
1276م 42 ،.نمایشنامه ی پوچی ،از«بکت» گرفته تا «پیترهانتکه» ،به فارسی
ترجمه می شود؛ در صورتی که در سبک های تئاتری دیگر ،این تعداد به 11
نمایشنامه کاهش می یابد .اضافه آن که ،در حالی که تنها تولید «برشت»ی «کارگاه
نمایش» (جائی که اکثر پوچی نویسان در آن متمرکز بودند) ،یعنی «ترس و نکبت رایش سوم»
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که در میان تولیدات خارجی «کارگاه» در سال 74ـ 1273م ،.بیش ترین تعداد
تماشاگررا داشت (1997نفر) ،درهمان سال از صحنه برداشته می شود ،دو کار
کوتاه پوچی نویس آلمانی« :پیترهانتکه» ،به نام های «معلم من پای من» و «خود
متهم» با کم ترین تعداد تماشاگر ،درهمان سال ،یعنی  312تماشاگر برای کاراول و
 311تماشاگر برای کار دوم ،حتی تا سال 1271م .در رپرتوار « کارگاه » باقی می
ماند!(مقدمه ـ زیرنویس)19 :
به هرحال ،جریان فوق ،سیربیرونی «ادبیات تئاتر ـ پوچی» درکشور بود ،اما،
سیردرونی جریان تئاترپوچی ــ مونتاژی از «صادق هدایت» تا انقالب 1272م .بدین
گونه بود که :هرچه از «صادق هدایت» و نبوغ آثاراو ،به عنوان پدر ادبیات مونتاژ ــ
پوچی ،درایران ،دورترمی شویم ،تنوع کاری ازپی آمدگان اوکم تر ،فکرانتزاعی تر
و اثر ـ زبان ،تصنعی تر و مغلق تر می شوند؛ تا جائی که وقتی از پل ارتباطی و
نقطه عطفی که «بهمن فرسی» باشد می گذریم و به آخرین پوچی نویس مونتاژگر
مطرح «دوران پهلوی دوم» ،یعنی «عباس نعلبندیان» می رسیم ،با وجودی که تمامی
خصوصیات آثار«صادق هدایت» ،از شوونیسم آریائی اش گرفته تا خیزش های
عدالت طلبانه ی مارکسیستی ،درآثار «نعلبندیان» قابل ر ّدیابی است ،معهذا ،خواننده
با پدیده ی بسیار جدیدی درکار وی ،و ،درمجموع ،درکار تمامی پوچی نویسان
مونتاژگر ایرانی ،روبرو می شود که درآثار «صادق هدایت» نادر بود ،و آن تالش
آگاهانه در سخت ــ ُمغلق نویسی است .این جا ،ابهام نویسی جای ایهام هنری را می
گیرد ،این جا مونتاژگری در قطب های افراطی ـ تفریطی به جائی می رسد که
خواننده (و تماشاگر) احساس می کند با زبانی هیروگلیفی ـ اسپرانتوئی روبرواست! این
جا ،زندگی در دوزخ ،انحطاط ،فساد ،زخم هایی که «هدایت» از آن ها سخن می
گفت به ُعمق رسیده است ،این جا زخم ها سر باز کرده اند ،گوشت وخون و سکس
و شاش و مدفوع چاهک را پُرکرده اند؛ جامعه ی «آریا مهری» دیگر تماما ً
طاعونی ،تئاتر قساوت شده است! پس ،چاهک باید پاک سازی ـ الیروبی شود،
«سطل زباله» باید خالی شود؛ پس ،زنده باد شفا ،زنده باد تندرستی ،زنده باد زیبائی،
زنده باد انقالب! و شما چه فکر می کنید خواننده ی عزیز؟ اگر «هدایت» زنده بود و
می دید چه برسر «بوف کور» اش آورده اند ،بر نمی آشفت؟ درصف پیشین انقالبیون
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برای تخلیه ی چاهک بر نمی شتافت؟! همچون «ژان پل سارتر» اگزیستانسیالیست
به «دست های آلوده» اش باور نمی کرد؟! آستین باال نمی زد؟! اگر می گوئید
«خیر»  ،پس شما زخم های تان را هنوز نمی شناسید تا چه رسد به شفای خود
پردازید! به بخشید ...آیا امروز صدای توده های استثمار شده ،به پا خاسته ی عرب
را در سراسر جهان نمی شنوید؟! توفان خلقی که حتی آن یک برگ را به جنبش در
آورده« ،صادق هدایت» را به پوزش فرا خوانده؟!
بگذریم ...و درراستای خط پایانی «گفتار» ،بدان خاطرکه مثال و سند دیگری هم ،از
آن چه تا کنون گفته ایم و تداوم آن ،حتی تا همین امروز ،ارائه داده باشیم ،نقل قول
مؤجزی نیز ،از « بهمن فرسی » (نخستین نمایشنامه نویس پوچ گرای مان) می آوریم که
در روزنامه ی «کیهان لندن ـ شماره ی  ،)273تحت عنوان «تکلیف خارجه با قمرهای
داخله» چاپ شده است .این نقل قول ،با وجود اختصاربسیارش ،هوشیارانه ،انباشته
است ازتمامی مضامین شوونیستی ـ ضد اسالمی «صادق هدایت» ،نثری ملهم از
«توپ مرواری» ،و نیز ،فضا و روایط پوچ وآبستره ی ادبیات پوچ گرای مونتاژی
فارسی که تا کنون ازآن سخن رانده ایم:
عرب آمد باالی سر حاجی وطنی که در بیابان عربستان نشسته
بود پای اجاق داشت آش می پخت ،یک مارمولک انداخت توی
دیگ و گفت « :حاجی ماهم شریک ایم ».محض افتادن دوزاری
فستیوال چی ها عرض شد.

و باالخره ...درپایان خط «گفتار»مان ،باید ازیک راستای فرعی ادبیات نمایشی
شکل گرفته براساس یکی ازداستان های «صادق هدایت» ،هم مختصرسخنی گفت:
این راستای فرعی که باید آن را «راستای نمایش های داش آکلی» نامید ،برگرد
داستان معروف «داش آکل» قوام یافته است .این داستان که ،نیز از موتیف های
نژادی ـ طبقاتی «هدایت» خوراک می گیرد«( :کاکا رستم» ،شخصیت آنتاگونیستی
داستان ،که ریشه در «سیاه» بازی های فولکلور ایرانی دارد و ،بسیار محتمل ،از نواحی عرب ـ
برده خیز خلیج فارس یا شمال آفریقا می آید ،و «داش آکل» ،شخصیت پروتاگونیستی ،که دقیق ًا

ازیک خانواده ی فئودال ـ اشراف فارس شیرازی است) تا آن جا که نگارنده اطالع دارد ،تا
کنون سه پرداخت صحنه ای داشته است (از برداشت «علی نصیریان» «افعی طالئی»
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می باید چشم پوشید ،چون در رابطه با ساختار ،و به ویژه مضمون«داش آکل» ،بی ربط است):
نخستین ،که پرداختی سینمایی ـ سنتی است ،کاری از «مسعود کیمیائی» است و
مربوط به پیش از انقالب 1317ش.؛ دومین ،که از پرداخت تئاتری ـ نوئی
برخوردار بوده است ،اما چگونه پرداختی نمی دانم ،دردهه ی هشتاد شمسی
درتهران کار شده است و آداپته گر و کارگردان آن «بهزاد فراهانی» است؛ و
سومین ،که نویسنده و کارگردان آن «نگارنده» است ،و آن هم ،در دهه ی هشتاد
شمسی ،با برداشتی نو از داستان ،اما در «دوازدهمین فستیوال تئاترایرانی ـ کلن»،
بر صحنه رفته است ،اختصارش چنین است :دو دوست ،دو رفیق ،و هردو سیاسی
ـ انقالبی حرفه ای ،یکی از زندان درآمده و دیگری از خارج برآمده ،پس از سال
ها ،به گونه ای اتفاقی ،در غروبی ،در قهوه خانه ای نزدیک «شیراز» به یکدیگر
می رسند .ضمن بحث و گفتگو ،در زمینه ی تجربیات شان ،در باره ی ماندن و
رزمیدن ،یا در فرار و مهاجرت و تبعید به مبارزه ادامه دادن ،حرف شان به روشنفکران و
هنرمندان ،و ازجمله به «صادق هدایت» (از نخستین ها و مطرح ترین ایرانیان هنرمندی
که در اعتراض به شرایط پریشان کشور ،ترک میهن نمود) و سر انجام ،به «داش آکل» می
کشد ،و هر یک ،با اتکا به پس زمینه ی بحث خود ،به طرف داری از یکی از دو
کاراکتر اصلی داستان ،درنقش یکی ازآن ها فرو رفته ودرگیر می شوند! درپایان
نمایش ،آن که درنقش «کاکا رستم» فرو رفته است ،هنگام ضربه ی نهائی قمه از
پشت سر ،می خروشد« :هزاربارشما بچه خان ها ،ناجوانمردانه از پشت زدید ،یک
بارهم ما بچه کاکاها می زنیم!»
***

سرانجام
«صادق هدایت» دقیقا ً کسی بود که با آن تفکرات التقاطی شوونیستی ــ پوچی گری که
دیدیم ،می توانست و باید یکی از (و شاید مهم ترین) پرچم دار جنبش هنری ـ
روشنفکری کشورمی شد که شد؛ وهیچ راه گریزوآلترناتیو دیگری هم درچشم انداز
نبود ،اصوالً وجود نداشت! زیرا ،همان طورکه از «آخوند زاده» به بعد ،در مقدمه
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گفته آمده ،دالئل شناخت عقب افتادگی مان ،در«دوران صنعتی» ازجامعه ی غربی،
توسط هنرمند ـ روشنفکران صاحب نفوذمان ،اکثراً ،روبنائی ،سطحی ،گمراه کننده،
و لذا غیر رئالیستیک ارزیابی شده است ،خصوصا ً در ایرانی با خلق های متعدد و
ساختار زیربنائی متفاوت نیمچه تکامل یافته اشان ازیک سو ،و تنها خلق فارس را،
اکثراً ،ایران پنداشتن ،ازسوی دیگر؛ چرا که ،هیچ یا بس بس معدود هنرمند ـ
روشنفکر آن زمان (از نیمه دوم قرن نوزدهم ،پیشین ترش که به جای خود) از ضرورت
یک «انقالب صنعتی» ،از ضرورت «نو ابزار سازی» ،حد اقل ،در جواروپهلو به پهلوی
یک «انقالب اجتماعی» ،سخن گفته یا نوشته است! هرچه که هست درد و گله و
شکایت است ،درتحلیل نهائی ،ازنبود آزادی! عقب افتادگی ،اکثرا ً،وحتی امروزه
روز ،درفقدان دموکراسی تفسیر و جستجو می شد و می شود! و فقدان دموکراسی را،
اگر «آخوند زاده» بود که درتولد تغییرات خطی ـ زبانی یا درهر تغییر دیگری
چاره می دید ،مگر درتولد «کارگر صنعتی» که اورا« ،آخوند زاده» با ترمینولوژی،
عجبا ،اسالمی ،در نمایشنامه ی «مسیو ژوردان» خود ،دیو وشیطان وعفریت خطاب می
کند و برای «سلطنت خوب فرانسه» دل می سوزاند (مقدمه) ،یعنی که ،حتی می توانست
دردل اش ،به «انقالب بورژوائی 2181م ».فرانسه باور نداشته باشد ،به ضرورت آن
آگه نبوده باشد ،تا چه رسد به ضرورت یک «انقالب صنعتی» که کارگرش ،توده های
آن ،درزیرگوش اش ،اگرنه دربرابر چشم اش (چون درروسیه ی تزاری زندگی می کرد)
درانقالب عظیم کارگری 1141م .و مانیفست آن به خیابان ها سرازیر شده بودند ،و
یا ،حداقل،به قول «ویکتورهوگو» در «بینوایان»« ،بزرگ ترین جنگ خیابانی تاریخ
بشری 1139م .را در پاریس برپا داشته بودند»؛ و اگر «صادق هدایت» بود که آن
فقدان را درهجوم اعراب تحت ستمی (حتی تا همین امروز) ،آن هم فقط به خلق فارس،
یعنی ایران! ،می دید و لذا ،چاره را ،چنان که دیدیم در شوونیسم آریا مدارانه ،و
بنابراین ،رجعت به گذشته ،به دوران قبل از اسالم ،به دورانی که شاهان اش ،حتی
یک شهرتجاری نیمچه صنعتی ای چون «انطاکیه» («دمشق» امروزی؟) به مفهوم و
ساختاریک شهردوران اقتصاد طبیعی ـ برده داری ،نساختند که هیچ ،که حتی آن
شهر را هم «انوشیروان» عادل اش ،و نه قوم عرب ظالم اش ،به آتش کشید ،با
افتخار آریائی ،بخشی از ارثیه ی بشری را به لهیب آتش سپرد؛ و اگر «حیدرعمو
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اوغلو» بود که در جامعه ای که هنوز یک کارخانه ی صنعتی درآن معنی نداشت
که هیچ ،مونوفاکتورهای آن را هم ،به خاک سیاه نشانده بودند ،در پی یک انقالب
مارکسیست ــ لنینیستی بود!
به سخن دیگر ،عقب افتادگی و لذا ،فقدان دموکراسی نوین (نه قبیله ای) ،در نبود دانش
«ماشین بخار» ،نبود «نیروی الکتریسیته» ،نبود دانش نوین فیزیک و شیمی ،نبود
ریاضیات ،نبود دانش نوین پزشکی و ،....در جامعه ،جستجو و تفسیر نمی شد .و باز
هم ،به سخن دیگر ،شما و ما می توانیم در مورد تئاتر ،شعر و ُرمان ،و حتی هنر
نقاشی («کمال الملک» الهام و آموزش یافته ازغرب) «دوران مشروطه» کتاب ها بنویسیم
که نوشته ایم ،و بازهم نوشته خواهد شد! اما ،یک جزوه ،حتی چند برگ در مورد
فیزیک و شیمی ،ریاضیات و پزشکی «دوران مشروطه» ،الهام و آموزش یافته از «غرب
صنعتی» ،ننوشته ایم ،و نوشته نخواهد شده بوده باشد یا نوشته خواهد شد ،چرا که
فیزیکدان ،شیمی دان ،ریاضی دان ،پزشک اش وجود خارجی نداشت! ضرورت
ش بود ،اما عامل ،مبلغ ،پیش قراول آن وجود خارجی نداشت! وبیش تر! ما می
توانیم و توانسته ایم اثر پُرارزشی ،همچون از «صبا تا نیما» (و آن هم فقط در
چهارچوب فرهنگ خلق فارس) بنویسیم؛ اما ،نمی توانیم ،حتی ،جزوه ای کم ارزش ،به
عنوان مثال ،از «پاپن» ایرانی تا «برادران رایت» ایرانی ،از «گاس» ایرانی تا
«انیشتین» ایرانی ،از « ُکخ» ایرانی تا «هاروی» ایرانی ،از«الوازیه» ایرانی تا
«فارادی» ایرانی ،از «روسو»ی ایرانی تا «نیچه» ی ایرانی ،از «هگل» ایرانی تا
«مارکس» ایرانی ،از «گیرکه گارد» ایرانی تا «سارتر» ایرانی ،از «موتسارت» ایرانی
تا «شوستاکوویچ» ایرانی،از «چرنیشفسکی» ایرانی تا «فیشر» ایرانی ،از «فروید»
ایرانی تا «پاولف» ایرانی ،از «روبنس» ایرانی تا «مونه» ی ایرانی ،از
«استانیسالفسکی» ایرانی تا «مایرهولد» ایرانی و ...از ...از ...از ...مثال بیاوریم که
نوشته ایم ،چون اصوالً با علم و فلسفه و هنر روز «دوران صنعتی» بیگانه بوده ایم
که هیچ ،در تضاد بوده ایم؛ معتقد بودیم ،و هنوز هم بسیاری مان هستیم ،که همه ی
این ها در «قرآن» آمده است! و مگرهمین امروزه روز ،درباالی منبر ،آن آخوند
حقّه باز نگفته است ،در رابطه با صنعت و تکنولوژی کامپیوتری نگفته است:
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DISCONECT, CONECT, CHAT

و ...تمامی این ها در«قرآن» آمده و ریشه های

«قرآنی» دارند؟!
آری ،این هاست «اُرــ  »Urدالیل فقدان آزادی و دموکراسی در جامعه! تعجب نکنیم،
ابرو باال نیاندازیم ،چرا که وظیفه ی علم ،هنر و فلسفه ،نخست ،کشف روابط مادی
ـ معنوی پدیده ها (از سنگ گرفته تا زیرسنگ و اتم ،و ازانسان گرفته تا ماورای انسان و
کهکشان ها) ،و سپس تنظیم (فرموله ـ نشان دادن) مناسبات و تناسبات میان آن هااست.
ترجمان ـ برگردان علمی ـ هنری ـ فلسفی این مناسبات و تناسبات ،یعنی خود ــ
دیگرآگاهی (وهرچه دیگرآگاهی) ،یعنی شناخت ،یعنی ضرورت رعایت حدود و ثغورخود و
دیگری است (ازذره اتم گرفته تا توده ی کهکشان ها) ؛ و این یعنی آغاز آزادی ،یعنی آغاز
دموکراسی!

به عبارت دیگر ،ضرورت تفکیک (ضرورت تعیین حدود و ثغور) دین از حکومت (نه

دشمنی با دین یا حذف آن) فقط و فقط در یک جامعه ی صنعتی ،فرهنگی با اقتصاد
صنعتی ،نه فرهنگی با اقتصاد طبیعی وابسته به زمین ،ادراک پذیراست ،همان
گونه که عمل تعویض یک قلب ،فقط و فقط ،در یک جامعه ی صنعتی پیش رفته،
امکان پذیر ،یا وجود یک «مایکل جکسون» ،فقط و فقط دریک جامعه ی صنعت
اعلی ،تصور پذیر!
باری .دشمنی آشکار «صادق هدایت» با «اسالم»« ،آریا مداری»« ،رنگ پذیری
از فرهنگ غربی» ،و در سایه ی آن ،مضامین پوچی گرای ریخته در قالب داستان
نویسی به سبک غربی ،هنری که با «جمال زاده» شروع شده بود ،و مهم تراز
همه ،تعلق کشوربه فرهنگی با اقتصاد طبیعی ـ عقب افتاده ،آری ،این هااست علت
عدم وجود آلترناتیو دیگری جز «صادق هدایت» برای پرچم داری جنبش هنری ــ
روشنفکری کشور در طول «دوره ی پهلوی ها» ،و حتی تا امروز!
از سوی دیگر ،شناخت و برداشت انحرافی از علت عقب افتادگی کشور ،درسایه ی
آن پرچم داری ،اورا بنیان گذا ردو جریان تئاتری کاذبی نموده است که تا به امروز
نیز ،به علت کذب شان ،هم به خود و هم به فرهنگ تئاتری جامعه زخم زده اند:
 )1راستای تئاترشوونیستی که اعراب واسالم را علت عقب افتادگی جامعه
می بیند!
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 )9راستای تئاتر مونتاژی که پوچ است چون ریشه ندارد!
با این وجود ،هنوز بپذیریم که «هدایت» راست گفته است ،از ریشه ،از وجود گفته
است« :در زندگی زخم هائی است که مثل خوره روح را می خورند.»!....
این زخم ها که زخم نیستی است که هستی است ،درمان ناپذیرند ،چون وجود
( )EXISTENCEهیچ گاه نیست نمی شود! آری ،وجود ،هستی ،یا آن گونه که «لنین»
در «ماتریالیسم و امپریوکریتیسیسم» گفته است« :این الکترون خستگی ـ پایان ناپذیر!»،
هیچ گاه نیست نمی شود! یا آن گونه که «هرمان هسه» در «سیدارتا» آورده است :اُم
( :)OMصدا (دم و بازدمی) که آستانه ی هستی ـ نیستی است که جاویدان است! ویا حتی
آن گونه که «درانتظار گودو»« ،بکت» نمایش داده است« :همان یکتا برگ برآن
درخت خشک ،که همان یکتا روزن امید است ،هست و هیچگاه نیست نمی شود!!»
***

اندکی تسکین :
باری .در پایان این دوره ،هرآینه درجستجوی رد و خطی از فعالیت های مثبت
هنری ـ تئاتری باشیم ،باید به شش مورد اشاره کنیم و بدین گونه خود را اندکی
تسکین دهیم!
مورد نخست (هزاره ی فردوسی)

در سال 1231م1314 /.ش .در ادامه ی تفکرات «آریا مداری» دوره ،جمعی از
روشنفکران و دست اندر کاران هنری ،از جمله «محمدعلی فروغی» و «مجتبی
مینوی» ،تصمیم به برگزاری «جشن هزاره ی فردوسی» ،با موافقت رژیم می گیرند.
این تصمیم که نمونه ای (آنتی تزی) از ناگزیری نامیرائی زندگی هنری ،حتی در
شرایط سانسور (تز) است ،کانالی (سنتی تزی) می شود تا زندگی تئاتری جامعه ی
شهری (تهرانی) ،تکانی به خود داده ،و درخششی در تاریکی فضای رژیم ایجاد
گردد! این درخشش که با شرکت جمعی از هنرمندان،ازجمله« :لرتا»« ،مادام
پری»« ،نوشین»« ،غالمعلی فکری»« ،مین باشیان»« ،ذبیح بهروز»« ،احمد
دهقان»« ،گرمسیری» و ،....در «سالن نکوئی» (سینما هما) و براساس سه تابلو
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ازداستان های شاهنامه («زال و رودابه»« ،قباد»« ،رستم و تهمینه») با تنظیم «مینوی» و
«نوشین» ،صورت می گیرد ،از سوی «علی اصغرگرمسیری» چنین ق ّ
صه شده
است:
 .....یک روز آقای مجتبی مینوی با من تماس گرفتند و گفتند :با
کمک نوشین ،سه داستان از فردوسی اخذ و آن را به صورت
نمایشنامه درآورده ایم ومی خواهم شما هم به سابقه مهارتی که در
فهم و درک بیان اشعار شاهنامه دارید ،در اجرای این نمایش با ما
همکاری کنید.
من این دعوت را با حسن استقبال پذیرفتم و -متاسفانه -برای
اولین و آخرین بار  ،با مینوی و نوشین ،در یک نمایش رزمی،
همکاری و درآن نقش هجیررا به عهده گرفتم.نقش رستم را نوشین
و نقش (پادشاه سمنگان) را نیزمجتبی مینوی ایفاء کرد.
در نتیجۀ چنین همکاری صمیمانه ای بود که اغلب خاور شناسان،
در پایان نمایش ،صراحت ًا از احساس لذتی که از درک بیان ابیات
شاهنامه نصیبشان شده بود ،اظهار رضایت می کردند ومخصوص ًا
مجتبی مینوی را که با آن لحن قاطع ،صدای گرم و با جالل و
صالبت یک مقام برتر ،یعنی شاه سمنگان ،نقش خود را در آن
نمایش به خوبی بازی کرد ،مورد تحسین قراردادند .موقعی که در
اطاق پشت صحنه مشغول پاک کردن گریم ازصورت خود بودیم
گفتم :آقای مینوی دلتان میخواهد ،بازهم درنقشی دیگر ،درصحنه
ظاهر شوید و این آغازی برای کارهای بعدی شما در تئاتر باشد؟
درحالیکه ریش و سبیل شاه سمنگان را ازصورت خود برمیداشت
گفت :آری ،اما اگراز عقلم سئوال کنید ،می گوید :خیر ،چون اگر
از این شب استثنایی و این گروه تئاتر و خاور شناس بگذریم،
متأسفانه می بینم هنوز اکثر بینندگان نمایش در ایران به این پدیده
جهانی ،به چشم حقارت نگاه می کنند و به همین جهت هست که
هنرمند تئاترما « قدر نمی بیند و در صدر نمی نشیند» و با همان
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طرزگفتارمخصوص ،اضافه کرد که «اگرجزاین بودی مینوی هم
هرشب درکنارگرمسیری و نوشین ،اجرای نقش می نمودی و سر
به آسمان می سودی » .نوشین که مشغول بیرون آوردن زره
رستم ازبدن خود بود ،با لبخند گفت :پس می فرمایید ماهم ،بعد از
این ،صحنه را ببوسیم و تئاتررا کناربگذاریم؟ و استاد جواب داد:
هرگز .سپس با لحن جدی افزود :هر کشور احتیاج به سربازان
جانباز و از خود گذشته دارد و فع ً
ال امثال شما که داوطلب این
فداکاری شده اید و درصحنه تئاترسنگرگرفته اید ،به عقیده ی من
هیچ کدام نباید این سنگررا ترک کنید .به شما اطمینان می دهم
این نهال که دیروز کاشته شده و امروز با دست شما آبیاری می
()31

شود ،خواه ناخواه ،درآینده برومند و بارورخواهدشد».
مورد دوم (فکرتأسیس نخستین اُپرا)

فکرتأسیس نخستین اُپرا در کشور ،درپی سفر «رضا شاه» به ترکیه (?1313ش ).و
دعوت او به دیداراز اُپرا قوت گرفت ،و کار ساختمان آن توسط مهندسان «اشکودا»
آغاز گشت« .مصطفی اسکوئی» پس از توضیح فوق ،ادامه می دهد:
اسکلت ساختمان اپرا درخیابان فردوسی ،محل کنونی بانک رهنی
پایان یافت ،ولی کار داخل سازی و تجهیزات آن در آستانه ی سال
1391ش .به دالیل نامعلوم ،و شاید چنان که شایع بود ،به علت عدم
برخورداری طبقه ی دوم آن از مصالح استاندارد ،متوقف ماند.
مصالحی که ازقرار ،جهت ساختمان کاخ های سلطنتی مورد سوء
استفاده قرارگرفته بود!
حدود سال 1394ش .صاحبان تماشاخانه ی تهران ،با یک زد و بند
بی سر و صدا ،مشغول خرید زمین و ساختمان ُاپرا به بهای نازل
از شهرداری شدند ،که افشاء گری روزنامه های چپ ،سبب
توقف معامله گردید ،تا درسال بعد ،این محل تبدیل به بانک رهنی
()37

شد.
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مورد سوم (کالس تئاترشهرداری)

این کالس ،که به گفته ی «اسکوئی» دررابطه با فکرتأسیس نخستین اُپرا به «علی
دریا بیگی» ،که به تازگی از سفرآلمان بازگشته و مدعی کار و تحصیل درکارگاه
فیلم برداری اوفا در برلین بود ،وظیفه ی ایجادش داده می شود؛ و کالس با فهرستی
از استادان نام برده ی ذیل ،آغاز به پذیرش داوطلب می کند:
تدریس رقص
«مادام کرنلی»
موسیقی
ٍ
«ابوالحسن صبا»
موسیقی
ٍ
«فروتن راد»
آکروباسی
ٍ
«صفوی»
دکوراسیون
ٍ
«محسن سهیلی»
()31
گریم
«نورمحمدمیرعمادی» ٍ
اما ،عمر این کالس چندان نمی پاید و به نقل از «معزالدین فکری» ،کار آن «در
رابطه با توقف ساختمان نخستین اُپرا و تأسیس «هنرستان هنرپیشگی» ،تعطیل
()32
شد».
از جمله نمایشنامه هایی که توسط این کالس به معرض نمایش
گزارده شد« :لیلی و مجنون» ،جشن پانزده ساله ی (چخوف) و
سالومه ی اسکار وایلد بود که در محل «سیرک تهران» ،واقع در
()41

برابر فروشگاه فردوسی می بود.
مورد چهارم (هنرستان هنرپیشگی)

تأسیس «هنرستان هنرپیشگی تهران» که یکی ازمهم ترین حرکات تئاتری ،اززمان
آشنائی هنرمند ـ روشنفکران ایرانی با هنرنمایش (تئاتر) به شیوه ی یونانی ـ غربی
است ،و نیز ،مهم ترین و مثبت ترین حرکت تئاتری این دوره ،دوره ی رکود ،و
درادامه ،برای هنر تئاتر کشور ،در آینده بود ،به سال1232م1311/.ش .در
«پارک عالءالدوله» ،به همت «سیدعلی خان نصر» (1211م .ـ 1121م/.
1341ش .ـ 1971ش ،).صورت گرفت! «سید علی خان نصر» ،مردی که از
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دوره ی انقالب مشروطه ،از «تئاتر ملی» می آمد ،کسی بود که از ش ّری «سازمان

پرورش افکار» خیری «هنرستان هنرپیشگی» ساخت! مردی کاشی که نشان داد بدون
سالح هم می توان انقالبی بود ،می توان پیروز شد! روشنفکر ــ هنرمندی که تا
کنون ،پرکارترین نمایشنامه نویس ایرانی با بیش ازصد نمایشنامه (ازخود ،آداپته
وترجمه) نیز ،می باشد!«هنرستان هنرپیشگی» که تا سال 1211م1337 /.ش ،.سال
تأسیس «هنرکده ی آناهیتا» ،برپا بود ،اولین دوره ی خودرا با «دوازده خانم وچهل
آقا» ی محصل آغازنمود« )41(.هنرستان» ،همچنین ،دارای سالن نمایشی با گنجایش
هفتاد نفر بود که در آن نمایشات موزیکال و کمدی های تک پرده ای (سرهم بندی
شده با یک هفته تمرین) و تصنیف های پیش پرده و میان پرده ای ،هفته ای یک یا دو
بار ،جهت رفع خستگی و ماللت از سخنرانی های کثیرالتعداد «سازمان پرورش
افکار» ،به اجراء در می آمد« .سید علی خان نصر» ،خود ،در گزارشی به عنوان
«رئیس کمیته ی تئاترسازمان پرورش افکار» ،درسال 1241م1312 /.ش ،.تعداد
()49
این نمایشات را بالغ بر  32قطعه ،می شمارد.
«مصطفی اسکوئی» که خود درسال 1312ش ،.شاگرد دوره ی سوم این هنرستان
بود ،دوره ای که مدت آن از شش ماه در سال اول 1311ش ،.به سه سال درسال
 1312ش ،.افزایش یافته بود ،برنامه ی درسی هنرستان را تقلیدی از برنامه های
درسی «کنسرواتوار هنرهای دراماتیک پاریس» می داند و مدرسین آن را چنین برمی
شمارد:
«علی نصر»

تاریخ تئاتر (اروپا و ایران)

«علی نصر»

نمایش درصحنه

«عنایت اله شیبانی»

نظامت

«رفیع حالتی»

نقاشی ،گریم و دکور

«دکتررضازاده شفق»

روانشتاسی

«عبدالحسین نوشین»

فن بیان

«دکترمهدی نامدار»

فن بیان

«مادام سپاهی»

رقص پالستیک

«محسن نصر»

رقص سالن
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«علی اصغرگرمسیری»

هنرپیشگی (به طورنظری)

«خان ملک ساسانی»

ادبیات

«معزالدین فکری»

موسیقی ایرانی

«فضل اله بایگان»

هنرپیشگی (به طورنظری)

()43

از جمله فارغ التحصیالن سال های نخست هنرستان ،باید از هنرمندان ذیل ،نام برد:
بهرامی ،دهقان ،سارنگ ،زاهد ،وثوق ،زاهدی ،امینی ،شیبانی ،محسنی ،جعفری ،جنتی،
قنبری ،رهگذر ،دفتری ،هورفر ،صبری ،صفوی ،قادری ،شاه میری ،بهشتی ،ریاحی ،نقشینه و

عبداله واال.
مورد پنجم (تماشاخانه ی تهران)

افتتاح «تماشاخانه ی تهران» درسال 1241م1391 /.ش ،.بازهم ،به همت «سیدعلی
خان نصر» بود .این تماشاخانه ،درواقع ،همان «گراند هتل» (محل نمایش های «کمدی
ایران») بود که به «سینما خورشید» تبدیل گردیده بود .تماشاخانه که درطول عمر
دوازده سالۀ خود پستی و بلندی های بسیار دید و اما ،همواره در جهت منافع
«رژیم پهلوی»  ،درحرکت بود ،تنها در دوره ی ریاست «نصر» برآن بود که
آبروئی داشت! پس از گسیل «نصر» به کشور هند تحت عنوان سفیر که با اعمال
نفوذ «اشرف پهلوی» و ساق دوشی «احمد دهقان» صورت گرفت ،تئاتر ،مشخصا ً
تحت ریاست «دهقان» که وکیل مجلس هم شده بود ،تنها در جهت تأمین نظریات
دربار ،مالکان وابسته و مقابله با احزاب مترقی ،گام برمی داشت؛( )44و تا هنگام
ترور «احمد دهقان» (1242م1391/.ش ).همواره ناموفقانه ،کوشید تا آلترناتیوی
برای فعالیت های تئاتری «نوشین» باشد!
درزمینه ی فعالیت های تئاتری این تماشاخانه ،در جلد دوم همین کتاب (مکتب
سوسیالیستی) بیش تر خواهیم نوشت.
مورد ششم (ترجمه ها):

آخرین مورد مثبت ،درمورد فعالیت های تئاتری این دوره ،ترجمه ی تعدادی
نمایشنامه ی ارزش مند است که ازآن جمله اند:
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«ایفی ژنی»

ولفگانگ گوته

سال انتشار

«هملت»

ویلیام شکسپیر

سال انتشار

«رومئو و ژولیت»

ــ

ــ

«مکبث»

ــ

«ایرانیان»

آشیلوس

«پرنده ی آبی»
«توپاز»
«اُتللو»

ــ

ــ

ــ

ــ

موریس مترلینگ
مارسل پانیو

ــ
ــ

ــ
ــ

ویلیام شکسپیر(ترجمه ی دوم)

«ماری استوارت» فردریک شیللر

 2131م.
ــ

ــ

 2121م.
ــ

ــ

ــ

 2122م.

ــ

ــ

 2122م.

«فاوست»

و .گوته

ــ

ــ

«جویبار»

س.ه .مورگان

ــ

ــ

«رؤیا درشب نیمه ی تابستان» و .شکسپیر

 2138م.
ــ

ــ
ــ

 2131م.

ــ

 2128م.
ــ
ــ

()41

 2192م.

***
تذکر:
الف ـ اعتباربرخورداری ازموارد مثبت فوق ،دراین دوره ،بیش ازآن چه مرهون
سیاست های هنری رژیم باشد ،مرهون و مربوط به نیروی پتانسیل جنبش غربی
شدن (تجدید حیات) جوامع شهری کشوراست که از دوره ی قبل از مشروطه شروع
شده بود و در حرکت های فردی افرادی همچون «سیدعلی خان نصر» ،که ازآن
دوره می آمدند ،ادامه یافته و متبلورمی شد.
ب ـ موارد مثبت فوق ،درچهارچوب عنوان های فرمالیستی خود صاحب معنا و
مفهومی است؛ درمحتوی ،تباهی و ابتذال همواره و هنوز بیداد می کند؛ نظیر ناپدید
شدن مصالح و تزئینات داخلی ساختمان اپرای کشور ،یا نمایشاتی که درسالن تئاتر
«هنرستان هنر پیشگی» برصحنه می رفت« :آبجی ابول»« ،ننه صمد» ،تانگو برقصیم،
دردسرتلفن ،اصفهانی چلمن و......

ج ـ تئاتر ـ نمایشنامه برصحنه معنی دارد ،لذا تولید و برصحنه بردن ترجمه ی
نمایشنامه های برجسته ای که در مورد ششم به لیست درآمده اند ،اگرهم نیاز و شور
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برصحنه بردن آن ها فراهم بود ،از سویی احتیاج به کادرهای ورزیده (کارگردان،
بازیگر ،دکوراتور ...آگاهی ودانش حرفه ای ـ تخصصی به تئاتر و تکنیک و تکنولوژی غربی)

داشت که نداشتیم! در پایان آغاز هم نبودیم! از سوی دیگر ،با سوء استفاده و دعوت
از کارگردانان و بازیگران متخصص خارجی ،همچون «واهرام پاپازیان» ،و با
زبانی شترـ گاو ـ پلنگی هنگام اجراء ،چنان که یاد آوردیم (فارسی ،ارمنی ،روسی،
ترکی) که نمی توان تعالی کرد ،صعود کرد ،بر شد؛ بلکه می توان اسفل شد ،فرو
شد ،مبتذل شد! و یا در نهایت ،از جنبه ی مثبت اش بگوییم :الیت اسنوبی شد(نخبه ی
تازه به دوران رسیده ای شد) همچون مبلغان ـ منادیان چنین ایده!
د ـ احتماالً با توجه به عدم امکانات برصحنه بردن ترجمه ی نمایشات مورد ششم،
اما ضرورت برخورداری ازآن ها ،به دلیل قدرت زیبائی های شان ،در این دوره،
عالوه برتمایل به ایرانیزه نمودن نمایشنامه های «مولیر» و دیگران که هنوز قویا ً
ادامه داشت ،گرایشی نیزبه ترجمه ی نمایشنامه های غربی ،بدون توجه به فرم
دراماتیک تکنیک شان پدید آمد .بازده این گرایش نوعی داستان منظوم بود .مثالی
ازاین عاری ـ دراماتیزگی ،نمایشنامه ی «رومئو و ژولیت» از «شکسپیر» است
توسط مترجمی به نام «حسام الدین مصطفوی» (قوام) .کتاب منظوم عاری ـ
دراماتیزه ملقب به «رومئوژولیت یا لیلی و مجنون شرقی» است که دراصفهان توسط
انتشارات بهار ،خیابان حافظ ،سال؟ چاپ شده است.
بهرترتیب ،به نظرمی رسد این گرایش ،عالوه براحتمال اصلی فوق ،تحت
تأثیرتمامی یا یکی ازدالئل ازپی آمده هم باشد:
ــ فقدان یا کمبود دانش تئاترغربی توسط مترجمان
ــ جریان مسلط داستان های منظوم درایران
ــ تشخیص این که داستان های منظوم عاری ـ دراماتیزه به ذائقه ی ایرانی
نزدیک تراست تا نوع دراماتیزه ی آن ها
ــ سادگی ،روانی و قدرت جذب بیش تر داستان های عاری از فرم نوشتاری
نمایشی (نمایشنامه) نزد مردم عادی که یک مورد عمومی در سراسر حهان است.
***

54

55

«نتیجه»
«رضا خان» یا «آخوند زاده»؟

درپایان این کاوش ،همچون داستان «سیاوش» [در «تاریخ اجتماعی ــ سیاسی تئاتر در

ایران» (کتاب اول ــ تعزیه)] همه چیز ،ظاهرا ً،دوباره تکرار شده است؛ همچون تالش
بی سرانجام «سیزیفوس» ،صخره ـ سنگ دوباره ،برپایه ـ دامن کوه غلت خورده،
آرمیده است ودرانتظار تالشی دیگر!
اکنون ،قبل ازبررسی وتحلیل شکست ،باید این سئوال مطرح شود که «آیا ایرانیان
در طول قرن نوزدهم و آغاز قرن بیستم ،واقعا ً با اروپا (غرب) هم زمان خود
ارتباط گرفتند؟»
همان طورکه دیدیم ،عمدتا ً ازطریق «روسیه ی تزاری» بود که ایرانیان شروع به
کشف هنرتئاترجهان غرب نمودند ،کشوری که خود درمقایسه با کشورهای اروپائی
هم عصرش ،کشوری عقب مانده بود؛ و لذا ،فانکسیون تئاتررا ،طبقه ی حاکم ،کم
تر هنری ـ آموزشی ،بلکه بیش تر تفریحی ـ سرگرمی (ذهنیت نان و نمایش) می دید،
همان گونه که «میرزا مصطفی افشار» در «سفرنامه ی خسرو میرزا» گزارش داده
است؛ و این برخالف دیدگاه های جناح مترقی ،روشنفکر ـ هنرمندان آن زمان
اروپا ،ازجمله «فردریک شیللر» بود که تئاتر را یک انستیتوسیون (نهاد) جهت
تعالی فرهنگی شهروندان می دانست( .)41اما با نگاهی دیگر ،آن چه که ،ازنقطه
نظر تئاتری ،در «روسیه» درحال وقوع بود ،بخشی ازهسته های فرهنگ تئاتری
غرب بود؛ و این هسته ها ،برای ایرانی ها ،با دانش قرون وسطائی اشان درباره ی
علم و هنر و فلسفه ی روز ،و اصوالً در باره ی فرهنگ غربی ،در قرون مورد
بحث ،غیر قابل درک و شکافش بود .آنان ـ ایرانیان ،به عنوان مثال ،کجا در زمان
مورد بحث ،قدری پس تر و قدری پیش تر«،پوشکین»« ،گوگول»« ،آستروفسکی»
داشتند تا «بلینسکی» پیدا شود ،یا کجا «تولستوی» و «چخوف» تا «چرنیشفسکی»
ظهورکند ،و کجا «استانیسالفسکی» و «گورکی» تا «لوناچارسکی» بدرخشد؟!
صرف خواندن«بلینسکی» و«چرنیشفسکی» و امثالهم که « آخوندزاده » زیاد
خوانده بود ،دردی را دوا نمی کرد! ابتدا باید ُرمانی ،نمایشنامه ای ،کاری تئاتری
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می بود ،زمینه ـ خاکی می بود ،تا میوه ای برمی آمد ،و سپس تا میوه شناس ـ
هنرشناسانی چون «بلینسکی»« ،چرنیشفسکی»« ،لوناچارسکی» می درخشیدند!
ممکن است احتجاج شود که خیر ،چنین نیست« .آخوند زاده» هم ،بی شک ،چون
«شیللر» می اندیشید وقتی که می نویسد« :امروزه ،تنها فرم ادبی که درخدمت مردم می
تواند باشد و با سلیقه اشان سازگار است هنر تئاتر و داستان نویسی است )47(».و ما هم می
گوئیم« :خیر ،چنین نیست .حرف ما ،اصو ٌال ،چیزدیگری است ».ما دربافت و بستر دیگری
احتجاج می کنیم .ما می گوئیم ،حتی «آخوند زاده» هم ،چنان که در مقدمه آمده،
نسبت به دوران ش عقب افتاده بود؛ حتی با دانش و آگاهی ،ظاهراً ،عمیق خود
نسبت به فرهنگ عصر و تحوالت تاریخی دوران ش،هنوزیک محافظه کار سنّت
پرست بود ،یا یک روشنفکر سردرگم ـ گیج درشناخت تحوالت زمانه اش! او
«شکسپیر»« ،شیللر»« ،ولتر»« ،پوشکین»« ،بلینسکی» و ...را خوانده بود ،آن ها
را درجیب خود داشت! اما ،آن چه که نداشت خاک ،زمینه ،فرهنگی که اینان را
پرورانده بود! او حتی یک میوه ی پیوندی ازاین خاک ـ فرهنگ غربی هم ،نبود!
او آن گاه که با «انقالب کارگری» 1141م .اروپا روبرو می شود ،با وجود آن که
تمامی شش نمایشنامه ی خودرا درفاصله سال های 2831م .تا 2831م .نوشته است،
هنوز نمی تواند ضرورت اجتماعی این انقالب را درک وهضم کند ،تا چه رسد به
مانیفست آن! ونتیجتاً ،اززبان «مسیو ژوردن» (یک پروتاگونیست نمایش) ،هراسان
فریاد اعتراض برمی دارد ،برای سلطنت خوب فرانسه دل می سوزاند ،به کارگران و
زحمتکشان پاریسی توهین می کند ،آنان را شیاطین ،عفریت ها و بد کرداران می نامد:
موسیو ژوردان( :تنگ نفس)

کو حاتم خان آقا ،کو شهباز بیگ؟

شهربانو خانم ( :ترسان ترسان) هر دو در اتاق شرف نساهستند.
صبح به سرکشی ایلخی رفته
بودند ،بسیارخسته شده آنجا افتاده
خوابیده اند.
موسیو ژوردن( :به بانگ بلند ،تنگ نفس) خانم باید همین حاال بیدارشوند.
من می روم ،نمی توانم بایستم.
حیف به توپاریس! حیف به تو تولیر!
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حیف به پایتخت قشنگ سلطنت خوب
فرانسه!بدبخت شد ،دوماژ پاریس!
موندیو! موندیو!
.........................................
.........................................

حاتم خان آقا( :به حیرت)

حکیم صاحب ،که خراب کرده ،که

بهم زده است؟
موسیو ژوردن( :به اضطراب)

شیاطین ،اجنه ،دیوها ،عفریت ها،
بدکردارها ،کدام یکی را بگویم؟...

()41

آری! برخورداری ازدانش و آگاهی یک چیزاست و اعتقاد داشتن وزندگی کردن با
آن ها چیزدیگر! این جا ،حتی «آخوندزاده» ی یک گام پیش گذارده ،یعنی «دیده
رو»« ،روسو»« ،دانتون» و .....خوانده ،دو گام پس می گذارد؛ برای سلطنت خوب
(بخوان ارتجاعی) «بوربون» های ضد انقالب کبیر2181م( .انقالب شکل گرفته براساس ایده
های همان فیلسوفان) دل می سوزاند ،مویه می کند! و برعکس! این جا ،حتی «آخوند
زاده» ی یک گام پس گذارده ،دو گام پیش می گذارد و همچون یک ،روشنفکر ـ
مسلمان موذی امروزی ،چون«سروش» که چپ ها را کافر می خواند ،با ترمینولوژی
های مذهبی ،زحمتکشان و انقالب کارگری آنان را تخطئه می کند ،انکارمی کند ،آنان
را شیطان و دیو و عفریت و بد کردار می خواند!
براستی ،آن چه که ایرانیان ،درطول قرن نوزدهم و شروع قرن بیستم ،از تئاترغربی
کشف کردند ،تنها الواهای به سطح برآمده ،خشک شده ،یعنی گدشته ی آتش فشان
آن بود .آنان هرگز تا دهانه نرفتند ،نتوانستند؛ جائی که آتش فشان خشمگین و لجام
گسیخته ،دوباره ،درحال جوشش و خروش بود ،وآماده برای فوران الواهای سوزان
و ملتهبی که ازضرورت آن انقالب اجتماعی درک نگردیده ازسوی «آخوند زاده»،
(و لذا ،مردود از نگاه «مسیو ژوردن») ،سرچشمه می گرفت! الواهائی که جوهره ی
مردمی هر اثر ارزشمند هنری ـ تئاتری ،از ربع آخر قرن نوزدهم به بعد ،شد!
جوهره ی کوبش درب درقفای خود توسط نورا در«خانه ی عروسک» ،جوهره ی صدای
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تبر برتنه ی (خشک) درختان در «باغ آلبالو» ،جوهره ی پژواک درد و اعتراض مغاره
نشینان «دراعماق»!
از«میرزافتحعلی آخوندزاده» (نویسنده ـ بازیگرزبان) که بگذریم ،حتی «عبدالحسین
نوشین»( ،کارگردان ـ بازیگربدن)ــ«سیدعلی خان نصر» که به جای خود!ــ که بیش
ازنیم قرن بعد ،برای تحصیل به اروپا اعزام شد و به تحصیل تئاتر درفرانسه
پرداخت،هم ،بس اندک توانست فن تئاتر را ازسطح فن بیان ــ خطابه (بازی زبان ملهم
ازآثار« ُکرنی» و «راسین» = نئو کالسیسم) بیش تر توسعه دهد! او ،از«واگنر» و «موسیقی
ـ درام»ش ،از «دوک منینگن» و«انسامبل»ش ،از «آنتوان» و «تئاترآزاد»ش ،از
«گریک» و «اُبرماریونت»ش ،از «استانیسالفسکی» و«سیستم»ش ،از «آپیا»
و«تئوری نورپردازی»ش ،از «آرتو» و «تئاتر قساوت»ش ،از «کوپو» و «صحنه ی
فرمال»ش ،از«پیسکاتور» و «تئاتر سیاسی»ش،از«مایرهولد» و «تئاتربیومکانیک»ش،
از «تایروف» و «تئاترخالص»ش ،از «واختانگف» و «تئاترگروتسک»ش ،از
«اُخلوپکف» و «صحنه ی گردش»ش ،از «برشت» و «تئاترحماسی»ش ،بسی ناچیز
همراه آورد ،یا با دست پُر پس نیامد! درکالس های تئاتری اش ،درکتاب خود
«هنرتئاتر» ،نادر چیزی از این بزرگان گفت ،یا بسیارآشفته گفت! او ،چنان که در
جلد دوم ـ مکتب سوسیالیستی کتاب حاضر(کتاب دوم) خواهیم دید ،در تئاتر خود،
برخالف میل درونی اش ،بیش تر با دانش ایده ئولوژیک خود تئاتر کار کرد تا با
دانش تئاتری خود! به سخن دیگر ،او بیش تر نقش یک انقالبی حرفه ای را بازی
کرد یا ،اجبار شد که بازی کند ،تا نقش یک تئاتری حرفه ای را! و همین ،هم به
کاراکتر سیاسی اش لطمه زد ،و هم به کاراکتر تئاتری اش.
البته ،شکی نیست که درطول نیمه ی دوم قرن نوزدهم ،یک انقالب اجتماعی در ایران
در حال شکل گیری ،تجمع نیرو و غلیان بود که در شروع قرن بیستم فوران زد
(انقالب مشروطه) .اما ،هرگاه درجستجوی ر ّد پای انقالبی اندکی شبیه دراروپا باشیم،
باید ،حد اقل ،تا قرن شانزدهم و هفدهم میالدی به عقب باز گردیم .و این جا ،دلیل
شکست نهفته است .آری .ایران قرن نوزدهم ،حتی اروپای قرن شانزدهم نیز ،نبود ،با فقدان
هرنوع تجربه ی تئاتری به مفهوم غربی آن.
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بی تردید ،امکان نوعی پُل میان این شکاف تاریخی بود ،اگر امپریالیسم روس و
انگلیس فاکتورهای اصلی درامور کشور نبودند ،اگر بورژواهای ایرانی در حال شکل
گیری با فئودال ها و اشراف یکی نبودند و نمی شدند و مصالحه نمی کردند ،اگر
نیروهای پیش رو ــ مردمی ،توسط یک کودتای مهندسی شده از سوی غرب ،به وسیله
ی یک رژیم دست نشانده ی دیکتاتوری ،سر به نیست نمی شد ،واگر واگر واگر!!
و تازه ،این اگرها وآن انقالب اجتماعی اش یک سوی قضیه است؛ سوی دیگر( ،چنان
که درسرانجام «صادق هدایت» گفتیم) ضرورت یک انقالب صنعتی در کنار و پهلو به
پهلوی یک انقالب اجتماعی ،در جامعه شدیداً احساس می شد ،که تا زمان «تقی
ارانی» و «دنیا» ی او ـ از 1319ش .به بعدـ هیچ یا کم تر مبارز ــ روشنفکر آن
زمانی به فکرش بود ،از آن نوشته بود! هر چه که بود گله و شکایت بود و درد ،در
تحلیل نهائی ،از نبود آزادی! عقب افتادگی ،همچون امروز ،در فقدان دمکراسی
تفسیر و جستجو می شد! یا اگر روشنفکر ـ مبارزی ،قدری پراتیک تر و دنیا دیده
تر بود ،همچون «آخوند زاده» ،عقب افتادگی را درکم بودهای خطی ـ زبانی زبان
فارسی توجیه و تفسیر می کرد! عقب افتادگی و لذا ،فقدان دمکراسی و کم بودهای
خطی ـ زبانی درنبود دانش ماشین بخار ،نبود دانش نیروی الکتریسیته ،نبود دانش
فیزیک و شیمی ،نبود دانش ریاضیات ،نبود دانش پزشکی و ....جستجو وتفسیرنمی
شد .به سخن دیگر ،و بازهم ،چنان که درسرانجام «صادق هدایت» آمد،شما و ما
می توانیم در مورد «تئاتر دوران مشروطه» و پس از آن کتاب ها بنویسیم که نوشته
ایم ،می نویسیم (مثل این کتاب) و نوشته خواهد شد ،اما یک جزوه ،حتی یک جزوه
ی ساده در مورد فیزیک ،شیمی ،ریاضیات و علم طب دوران مشروطه ،الهام
گرفته از جامعه ی صنعتی زمان مورد بحث ،ننوشته و نوشته نخواهد شد ،چرا که
وجود خارجی نداشتند! و بیش تر :ما می توانیم وتوانسته ایم اثر پرارزشی ،همچون
«ازصبا تا نیما» بنویسیم ،اما نمی توانیم حتی جزوه ی بی ارزشی ،به عنوان مثال،
از پاپن ایرانی تا برادران رایت ایرانی ،از گاس ایرانی تا انیشتین ایرانی ،از هاروی
ایرانی تا ُکخ ایرانی ،از الوازیه ایرانی تا مندلیف ایرانی ،از هگل ایرانی ،تا مارکس
ایرانی ،از کیرکگارد ایرانی تا سارترایرانی و ...بنویسیم ،چرا که بافت اقتصادی
جامعه ،زیربنای اقتصادی آن (شامل وسائل تولید وروابط تولیدی) درطول تمامی دوره
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ای که ما ازآن صحبت کرده ایم ،زیربنائی براساس اقتصاد طبیعی ،اقتصادی وابسته
به زمین باقی ماند .این اقتصاد در برابر زیربنای اقتصاد صنعتی غرب نحیف تر
وساده تر از آن بود که بتواند تولیدات روبنائی آن ،شامل علم و هنر و فلسفه اش را
دریابد و جذب کند .بنا بر این ،آن چه که دریافت و جذب و نسبتا ً هضم نمود ،باقی
مانده ی ارثیه ی زیربنای اقتصادی غرب ،قبل ازدوران صنعتی ،یعنی اقتصاد طبیعی
وابسته به زمین آن بود ،که علم وفلسفه اش را ،فلسفه ی ایرانی ــ اسالمی داشت؛ و
باقی مانده بود هنرش (هنر تئاترش ــ بازی زبان اش) که ،به دالئلی که تا کنون آمده
است ،به ویژه در کتاب اول ،برای او بیگانه بود ،و معهذا آن را گرفت .اما ،این جا
هم ،آن چه که گرفت ،به آن دست یافت ،همان طور که در باال اشاره شد ،الواها ی
سطحی و خشک آن ،یعنی هنر تئاتر الواها ی اقتصاد طبیعی آن ،هنر تئاتر قبل از
انقالب صنعتی آن بود ،که این را هم ،به دلیل فقدان فرهنگ تئاترغربی به طورعام،
بازهم سطحی تر و تُرشروتر ،و حتی با عداوت گرفت ،چنان که در فصل اول
(«مبارزه علیه استبداد فئودالی» ) ذکرش رفت!
بنابراین ،این جا همُ ،مشکل ،همچون ُمشکل تعزیه ،که درکتاب اول بحث نموده ایم:
(مشکل تماتیک تعزیه ـ آن چه که مانع تکامل اش شد ،با وجود تحول درشکل ـ یعنی مضامین

فئودال ـ برده داری متعلق به اقتصادی طبیعی) ،همان ُمشکل تماتیک ،منتهی دریافت و
دوران دیگری است! وازاین روست که ،اکثرقریب به اتفاق مبارزـ روشنفکرـ
هنرمندان دوران قبل و بعد ازانقالب مشروطهُ ،مشکل جامعه ،عقب افتادگی آن را
درفقدان آزادی می بیند ،نه درفقدان صنعت ـ ماشین! درکم بودهای خطی و زبانی می
بیند ،نه درکم بودهای فرمول های ریاضی ،شیمیائی ،فیزیکی ،علمی و فلسفی!
ترکیه ظاهراً نوین ،کم بودهای خطی و زبانی اش را با پذیرش الفبای التین جبران
نمود؛ اما آیا این جبران توانست جبران عقب ماندگی های وسائل ،روابط و شیوه
های تولیدی اش شود تا ،حتی امروزه ،در پایان سال 9111م ،.نهال نحیف
دمکراسی اش مورد هجوم رهبری مستبد و مرتجع و حزبی مذهبی و متحجر
قرارنگیرد؟! و برعکس ،ژاپن و جامعه ی ژاپنی به خط و زبان مهجورش چسبید،
اما ازوسائل ،روابط و شیوه های تولیدی عقب افتاده اش کند تا ژاپن واقعا ً نوین شد!
لذا ،ازاین جهت ،عقب افتادگی ایرانی ،عقب افتادگی تاریخی ــ ماتریالیستی بود (است)؛
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سخت جانی وتداوم شیوه ی تولید و ابزار تولید و روابط تولیدی عقب افتاده ی اقتصاد طبیعی

(و امروزه روز مونتاژی به شدت وابسته) به دالئل گوناگونی که تاکنون ذکرشان رفته است .این
جا ،آشکارا ،نه «آخوند زاده» ،شخصاً ،دراین سخت جانی مقصراست ،نه «رضا
خان» ،نه هنرمند دمکرات ،نه سیاست مدار مستبد! وبیش تر ،این جا قزاق ـ سیاست
مدارمستبد ُمحق ترهم ،هست! چرا که ،آزادی دریک اقتصاد صنعتی کنده از زمین،
در استقالل از زمین ،واقع بینانه تراست؛ چرا که ممکن تر ،عملی تر ،تحقق پذیرتر
است ،پس بازــ گسترده افق تراست ،دور پروازتراست ،پس بالقوه تر ،رؤیائی ـ
هنرمندانه تر است! این جا« ،رضا خان» واقع بین تراست ،چرا که به ذوب آهن
فکرکرد ،به خط آهن فکرکرد ،به کارخانه فکرکرد! (حتی اگر با این منطق جلو برویم که
اورا غربی ها آوردند تا ایفاگر سیاست کمربند سبزشان به دور «اتحاد شوروی جوان» باشد؛
حتی اگر با این منطق جلو برویم که اقتصاد صنعتی غرب نیاز به طالی سیاه داشت پس او را
آوردند؛ حتی اگر با این منطق جلو برویم که ،هرکس دیگری هم بود این کارهارا می کرد ،چون

ادامه ی نیروی پتانسیل «انقالب مشروطه» بود ،حتی و حتی و حتی!) چرا که ،به روشنفکر
ـ هنرمند هم دوره اش بنگریم که چگونه اندیش بود! به «صادق هدایت» ،یکی از
گل های سر سبد روشنفکر ـ هنرمندان هم دوره اش ،دوباره گوش کنیم که چه
بدیهی ساده ـ درویش ـ واداده اندیش بود« :ما فرزندان مرگیم ،این مرگ است که ما را
ازسراب های زندگی رهائ ی می بخشد .درعمق زندگی مان این مرگ است که مارا به خود می

خواند ،».به «او ـ هدایت» ،دگربار ،گوش دهیم که چه بد ـ کینه ورزـ نژاد اندیش
بود « :تو رومی و ایرانی را می گذاری پیش این عرب های کثیف سوسمارخورکه اگر کثافت به
آن ها نرسد می میرند؟» عجبا:
اگر «رضا خان» ،به عنوان مثال ،با کشیدن خط آهن از جنوب به شمال به جای از شرق به
غرب،درجهت منافع مادی ـ میلیتاریستی (استراتژیک) غرب حرکت کرد« ،صادق هدایت» هم،
با تبلیغ اندیشه ی «آریا مداری» و وارد نمودن «ادبیات پوچی» در جهت منافع معنوی ـ سیویل
(ایدئولوژیک) غرب گام برداشت ،قلم زد!

باری! «رضا خان» بی سواد ُمسلِم می رفت پایه های آن چیزی را در کشور پی
ریزد که «آخوند زاده» ی با سواد ُمسلمان به ُمخیله اش هم خطور نمی کرد ،یا حد
اقل ،درتمامی آثارش هم ،به استثناء یکی دو نمونه ی کم رنگ و گذرا ،اشاره ای
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بدان نشده است :تکنولوژی ـ صنعت! « او ـ آخوند زاده » از استبداد ،جهل ،خرافات ،خر

مذهبی ،عقب ماندگی ،فقدان آزادی بسیار سخن می راند ،با کم ترین آگاهی ازآن که
مبارزه با مقوالت طاعونی فوق ،مبارزه برای آزادی (دمکراسی نوین) ،بدون
برخورداری زیربنائی از صنعت ـ تکنولوژی روز (کندن ازاقتصاد طبیعی ـ زمین) کندن از
ابزار ،وسائل تولید و شیوه های تولید و روابط تولیدی دوره های برده داری و
فئودالی ،ناممکن است ،فقط یک رؤیاست ،آرمان شهرجوئی (آریا شهرپرستی) است ،که
خصلت وجودی اش ،حقیقت اش ،تحقق ناپذیری ،وسرانجام اش ُمرده پرستی است،
چنان که «مارکس» گفت« :اشباح مردگان بر زندگان سنگینی می کند ».یا سرانجام اش
مرگ پرستی است ،آن چنان که «صادق هدایت» خودرا تفسیر می کرد« :ما فرزندان
مرگیم!».

آری .گاهی تضاد میان نو گرا و کهنه گرا در جامعه مان ،چندان پیچیده می شود که
تشخیص شان از یکدیگر ،ظاهراا ،ناممکن می گردد :کهنه ،نو گرفته می شود و نو،
کهنه! و این تضادی است که ،حتی امروزه ،در «جمهوری اسالمی» ادامه دارد:
نمایشنامه نویس ــ هنرمند در غرب نشسته ی نوگرائی هنوز به قوم عرب می تازد و
انگشت اتهام سوی او می گیرد ،و جوانک ـ رئیس جمهور کهنه گرای ُمسلِمی،
درفکرتکنولوژی هسته ایست! شاعره ای درداخل ،آرزوی ظهور«شاه نادر» دیگری
است ،وچریک فدائی خلقی در تبعید ،درفکر یک «اصالح دینی»! روشنفکری ضد
مذهبی ،از فکر بمباران موضعی ـ اتمی کشور از سوی غرب ،قند دردل اش آب
می شود ،و روشنفکرمذهبی اش ،درفکر پیوند «کوروش» و«مهدی» جان برسر
دست می نهد!
آری .صحنه ی ایران ،صحنه ی گروتسکی است ،ازغمزه ی چشم اش خون می چکد:
خون ریخته می بینی گوئی که چه خون است این
از غمزه به پرس آخر کاین خون به چه می ریزی؟

*

*
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«زیرنویس های فصل چهارم»
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«زیرنویس»
 SHAKESPEARE. W. JULIUS CAESAR, ACT 1, SCENE.ــ1

 2ــ جنتی عطائی .ابوالقاسم ،بنیاد نمایش ایران ،چاپ دوم (تهران6531 ،ش ،).ص .47
 5ــ شیروانی .ح ،منصوری .پ ،ذکرشد ،ص .54
 7ــ ساتن .الول ،ذکرشد ،ص .292
همچنین :رشید یاسمی ،ذکرشد ،ص .651
 3ــ اسکوئی .مصطفی ،سیری در تاریخ تئاتر ایران ،نشر آناهیتا( ،تهران6541 ،ش ).ص .241
 1ــ جنتی عطائی .ابوالقاسم ،ذکرشد ،ص .44
همچنین :اسکوئی .مصطفی ،ذکرشد ،ص ص  551ـ .529
 4ــ طباطبائی .ج .آ ،نقش مراکز آموزش تئاتر درتحول وگسترش هنرنمایش درایران در دوره ی پهلوی
چاپ اول (تهران6533 ،ش ،).ص ص  21ـ  ،24انتشارات وزارت فرهنگ و هنر.
همچنین :اسکوئی .مصطفی ،ذکرشد ،ص ص  553ـ .555
 1ــ حالتی .رفیع ،ذکرشد.
همچنین :اسکوئی مصطفی ،ذکرشد ،ص ص  537ـ .536
همچنین :فروغ .مهدی (نمایش ـ ایرانشهر) ذکرشد ،ص .926
 9ــ جنتی عطائی .ابوالقاسم ،ذکرشد ،ص .44
 61ــ اسکوئی .مصطفی ،ذکرشد ،ص .211
 UPTON. JOSEF. M. THE HISTORY OF MODERN IRAN, HARWARDــ66
UNIVERSITY PRESS, 1960( , P. 90.

19ــ شیروانی .ح ،منصوری .پ ،ذکرشد ،ص .44
 65ــ طباطبائی .ح.آ ،ذکرشد ،ص ص  21ـ.24
 67ــ اسکوئی .مصطفی ،ذکرشد ،ص .559
 63ــ به «کتاب سوم» این تحقیق «کمدی ایرانی و تئاترعروسکی» مراجعه شود.
 61ــ جنتی عطائی .ابوالقاسم« ،میرسیف الدین کرمانشاهی» ،مجله ی هنرهای ملی ،شماره ی ،6
(تهران6557 ،ش.).
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 64ــ حالتی .رفیع ،ذکرشد.
 61ــ نوشین .عبدالحسین ،تئاتر و نمایشنامه نویسی درایران( ،دائرة المعارف تئاترشوروی)،
(مسکو 14 ،ـ 6911م.).
 69ــ ظهوری .پرویز ،تئاتر جامعه ی باربد ،تز درجه ی لیسانس ،دانشگاه تهران ،دانشکده ی
هنرهای زیبا( ،تهران6579 ،ش ،).ص .73
 21ــ فصلنامه ی تئاتر« ،تئاتر ارمنیان در تهران» ــ هویان آندرانیک .شماره مسلسل  21و  26ـ
دوره ی جدید شماره ی  7و  ( 3پائیز و زمستان 6541ش ).ص .613
منبع اصلی  ( :سالنامه ارمنیان تهران ،کاراکاش .هایک ،سال دوم 6929م ،.ص .) 593
 26ــ همانجا ،ص ( ،611رورنامه ی آلیک ،شماره ی  663ـ  21مای 6944م.).
 22ــ همانجا ،همان صفحه.
 25ــ همانجا ،ص ص  691 ،692 ،697 ،691 ،216ـ .619
(روزنامه « آرولک » ( AREVELKمشرق)« ،تئاترارمنیان تهران» ،سوم ژوئیه 1112م.).
 27ــ همانجا ،ص .694
 23ــ همانجا ،ص .691
(رسول زاده .محمد امین ،روزنامه ایران نو ،شماره ی  ،611ذیحجه الحرام 6524ه.ق).
 21ــ همانجا ،ص ص  213ـ .697
 24ــ همانجا ،ص ص  211ـ.213
(مجله ی میدک ،شماره ی دوم ،سال 6927م .ص .)64
 21ــ همانجا ،ص .219
 29ــ اسکوئی .مصطفی ،ذکرشد ،ص ص  512ـ .516
(منبع اصلی :پاپازیان .واهرام ،زندگی هنرمند ،به زبان روسی مسکو6913 ،م،.
ص ص ) 545 ،549 ،511
 51ــ (مصاحبه با عبدالحسین نوشین) توکل .جعفر ،تئاتر عصر کنونی ایران و اهمیت اجتماعی آن،

(مسکو ،کتابخانه ی لنین6946 ،م ،).ص .74
 56ــ اسکوئی .مصطفی ،ذکرشد ،ص ص  517ـ .515
 52ــ هدایت .صادق ،مازیار ،دیباچه( ،تهران ،سال؟) انتشارات امیرکبیر ،ص .66
 55ــ همانجا ،ص ص .661 ،622
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 57ــ هدایت .صادق ،زنده بگور ..............داده شود

همچنین:

;»Persian Literature Today«The Times Literary Supplement
Friday, June 12, 1953, P. 384.

 53ــ هدایت .صادق ،بوف کور ،چاپ دوازدهم( ،تهران6571 ،ش ،).ص .659
 51ــ گرمسیری .علی اصغر ،سخنرانی در تئاتر نصر( ،تهران61 ،خرداد ماه 6514ش.).
 54ــ اسکوئی .مصطفی ،ذکرشد ،ص .551
 51ــ همانجا ،ص ص  551ـ .529
 59ــ فکری .معزالدین ،سالنامه ی پارس( ،تهران6523 ،ش ،).ص .45
 71ــ همانجا ،همان ص.

 76ــ خلج .منصور ،ذکرشد (سیدعلی نصر) ،ص .664
 72ــ نصر .سیدعلی ،گزارش رئیس «کمیته ی تئاترپرورش افکار» ،روزنامه اطالعات،
 7بهمن 6569ش.

 75ــ اسکوئی .مصطفی ،ذکرشد ،ص ص  557ـ .555
 77ــ همانجا ،ص ص  535ـ .532
 73ــ تعاونی .شیرین ،ذکرشد.
همچنین :شعاعی .حمید ،ذکرشد.

71 - Schiller. F, Die Schaubühneh als moralische Anstalt betrachtet.
 74ــ تبریزی .میرزا آقا ،ذکرشد ،ص .61
 71ــ آخوندزاده .میرزا فتحعلی« ،موسیو ژوردن» ،تمثیالت ،مترجم :محمد جعفر قراچه داغی،
چاپ دوم( ،تهران6579 ،ش ،).ص ،ص .513 ،514
 79ــ (خاقانی) ــ لغت نامه ی دهخدا( ،انتشارات دانشگاه تهران6544 ،ش ).جلد یازدهم
(علی آباد ـ قورثا)« ،غمزه» ،ص .61111

* * *
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70

71

« ضمیمه ی فصل چهارم »

فهرستی از شماری نمایشنامه ها و نمایشنامه نویسان
(نمایشنامه های این دوره درمجموع به سه گروه بخش پذیرند)
( )1نمایشنامه های تاریخی و داستانی
داستان برمکیان

عبدالرحیم خلخالی

بتکده هندی

شاهرخ افالطون

وامق و عذرا

عبدالرحیم خلخالی

ابومسلم خراسانی

شاهرخ افالطون

بیژن و منیژه

عبدالرحیم خلخالی

خسرو و شیرین

کمال شهرزاد

موسی و فرعون

عبدالرحیم خلخالی

عزیز و عزیزه

کمال شهرزاد

کوروش کبیر

عبدالرحیم خلخالی

عباسه

کمال شهرزاد

رستاخیز

میرزاده عشقی

عروس ساسانیان

کمال شهرزاد

طوفان و غروب

رحیم ــ نامور

زردشت

کمال شهرزاد

عروس مغول

رحیم ــ نامور

گل های حرم

کمال شهرزاد

شاه ایران و بانوی من

ذبیح هللا ـ بهروز

مجسمه مرمر

کمال شهرزاد

راه مهر

ذبیح هللا ـ بهروز

پروانه

کمال شهرزاد

شب فردوسی

ذبیح هللا ـ بهروز

مازیار

صادق هدایت

جیجک علیشاه

ذبیح هللا ـ بهروز

پروین دخترساسان

صادق هدایت

انوشیروان عادل

گریگوری یقیکیان

افسانه آفرینش

صادق هدایت

فاجعه یا راه خونین

گریگوری یقیکیان

آخرین یادگار

سعید نفیسی

سیروس

علی نصر

نادر شاه

سعید نفیسی

نوش آفرین و ملک اسماعیل

حسین خیرخواه

امیرارسالن رومی

شاهرخ افالطون

*****
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تجدید عظمت ایران
یوسف و زلیخا

ا .خواجه نوری
کاظم زاده ایرانشهر

( )2نمایشنامه های معیشتی و اخالقی
(تعدادی از این نمایشنامه ها آداپتاسیون آثار «مولیر»« ،گوگول»« ،البیش» و ...می باشند).
ایده آل

میرزاده عشقی

عشاق پریشان

بچه گداها

„

عشقی

سهم زندگی

کفن سیاه

„

عشقی

دکترریاضی دان

جمشید ناکام

„

جعفرخان ازفرنگ آمده

حسن

عشقی

ازدواج فوری
حاجی قمارباز

„ نصر

عروسی حسین آقا

„

شوهربد گمان
قوزی

„

فکری
مبشری

دکترکارد و چنگال
برهمکاران بد لعنت

مبشری
حسین خیرخواه

جنگ زرگری
اشتباه لُپی

„ نصر

آبجی ابُل
ِ

ناصر

سرباز وطن

نصر

نصر

قدرت منصور

هردمبیل

نصر
„

خسروانی

کاله حصیری

ملک آراء

نتایج بیسوادی بانوان

کرمانشاهی

قربانی شهوت

مقدم

علی نصر

رفیع حالتی

غیاث خشتمال

م .فکری
„

فکری
ابراهیم ناهید

عاقبت ازدواج در ایران

پور احتشامی

ترس از جریمه

نوشین

نتیجه خیانت زن

پور احتشامی

زن وظیفه شناس

نوشین

ملک آراء

خروس سحر

نوشین

فرشته

مستعان

هفت رنگ

علی گرمسیری

لج و لجبازی
دلباختگان

„

گرمسیری

شوهرهای مریم خانم

مستعان

بدمست

„

گرمسیری

عروس مرمرالملوک

مستعان

زن نیست فرشته است

مستعان

افتضاح
اصفهانی ُچلمن
اشتباه لُپی

رفیع حالتی
„

حالتی
„

بارک اله شاه باجی خانم
من باید وکیل شوم

حالتی
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بایگان
بایگان

خانم دالل

„

حالتی

عروسک پشت پرده

„

حالتی

مرخصی یک ماهه
سر راهی

بایگان
بایگان

*****

( )3نمایشنامه های موزیکال
شوهر بد گمان

وزیری

مشهدی عباد

لیلی و مجنون

تربتی

اصلی و کرم

حاجی بیگف

خسرو و شیرین

تربتی

عاشق غریب

حاجی بیگف

فرشتگان عشق

شهرزاد

شیخ صنعان

حاجی بیگف

زن های پاشا

شهرزاد

گلرخ

وزیری

پریچهر و پریزاد

شهرزاد

خانم خوابند

وزیری

آرشین مال آالن

حاجی بیگف*

*****

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
* اسکوئی .مصطفی ،ذکر شد ،ص ص  215ــ .216
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حاجی بیگف
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«تصاویر فصل چهارم»
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«جعفرخان از  ،»...چاپ در «مطبعه ی فاروس»،
تهران 1301ش.
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«ذبیح بهروز»

پوستر نمایش « جیجکعلیشاه» ،کارکردان «رحمت امینی»،
سال 1380ش.
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«صادق هدایت» و «بوف کور» ش

80

پوستر نمایش ،سال 2000م.
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