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 ران؛یدر ا یسینونامهشینما

 ۱۳۵۷۱از آغاز تا 
 پرورقانون محمدرضا

 3اینیو پژمان الماس 2یازهار نینوش یترجمه
 
 

 . اشاره۱
شناخته شده و به انواع  یرانیا یانهیو عام یاز سنن مذهب یاعنوانِ شاخهاست که به یدیمدتِ مد شینما گرچه

نسبتاً  یهنر -آن یشکل غرببه-تئاتر  گردد،یاطالق م -زیو طنزآم یانتقاد ،ینید لِیاز قب- یشینما یگوناگونِ اجراها
و مصائب  افتیاست که در قرن شانزدهم رواج  یرانیا یِمذهب شِ یانم یاگونه هی. تعزرودیشمار مبه رانیدر ا دیجد

 رانیدر ا شینما یِکلِ سنتو تنها ش شودیصورتِ منظوم عرضه ماغلب به هی. تعزداردیکربال را زنده نگاه م یشهدا
اجرا  -هایعروس رِینظ-معموالً در مراسمِ مخصوص  یسنت یِکمد یهاشی. نمابردیاست که از متون مکتوب بهره م

منازل که با  اطیحوض ح یرو شی)نما یحوضتختِ ای یروحوض ،یبازمذبور عبارت بودند از: بقال یهاشی. نماشدندیم
حضور  شدهاهیس یبا صورت شینما یِاصل نِ ی)کمد یبازاهی(، سدیگردیشده بود، اجرا م دهیعنوان صحنه پوشبه یاتخته

موردِ بحث  یهاشیعروسک پشت پرده. نما ای یبازو عروسک یبازشبمهی(، خیبازهی)سا یبازالی(، خکردیم دایپ
را  یو غن ریفق نیو روابط ب یعشق یهاکشمکش ،یخانوادگ یبودند و بگومگوها یاشهیکل یهاتیشخص یاغلب دارا

 یِ داستان یهاطرح ازکارآزموده  گرانشی. نماآمدندیدرنم ریتحر یطور متداول به رشتهبه هاشینما نی. اشدندیشامل م
قصدِ مذکور به یهاشی. اغلبِ اوقات از نمادادندیارتقا م شینمابهشیخود را نما یهاالوگیو د کردندیم تیمتعارف تبع

 ،یحکومت یرغمِ سانسورها. بهشدیاستفاده م -ونیو روحان ایاغن رتبه،یاز مقامات عال ژهیوبه- یت اجتماعانتقادا
و  یکمد یهاشینما یهردو گونه یاجرا دتر،یجد یهایروزافزونِ عموم به سرگرم یعالقه و یمذهب یدوُبندهایق

 اند.گرفته ها بهرهدر خلقِ آثار خود از آن زین سانینونامهشیاست و نما افتهیتاکنون ادامه  یسنت یِمذهب
 

 یرانیا شِینما یِشناس. خاستگاه۲
با تئاتر  یرانیا یهاکردهلیکه تحص یزمان م،یرسیبه قرن نوزدهم م رانیمدرن در ا شیسرمنشأ نما یوُجوجست در

 گریاز د یریرپذیم شدند، با تأثغرب به اروپا اعزا یتکنولوژ یِریمنظورِ فراگکه به یانیآشنا شدند. دانشجو یغرب
برگردانده  یبه زبان فارس یغرب یهانامهشی. در ابتدا، نماشتندبه وطن بازگ -شینما لِیاز قب- یفرهنگ غرب یهاجنبه

                                                 
 نحوه ارجاع به مقاله 1

 اری و پژمان الماسی نیا، منتشر شده در: ، مترجمین: نوشین ازه"1357نویسی در ایران؛ از آغاز تا نامهنمایش"(؛ 1398ور، محمدرضا )رپقانون
http://www.academyhonar.com/analysis/theatre3/5016-iran-drama.html  

 پژوهش هنر یکارشناس ارشد رشته 2
 هنر یآکادمو پژوهشی  یخبر ،یلیتحل گاهیتئاترِ پا سیرسرویدب 3
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 یخانواده یبرا -یسبکِ فرنگبه ییهاشیمحلّ به اجرا درآمدنِ نما نیاول- 4و در محلّ ساختمان دارالفنون شدندیم
بود که با نامِ  ییهانامهشینما نینخست یاز جمله ریمول ینوشته «زیگرمردم. »رفتندیصحنه م یرو انیبارو در یسلطنت

)استانبول،  یاصفهان بیحب رزایتوسط م -هاتیشخص یوُخوو خلق یاسام ثِیاز ح- اریبس یِ و آزاد «زیگرگزارش مردم»
 .یتا فرانسو آمدینظر مبه یرانیا ترشیث بمورد بح ینامهشیترجمه شد که نما یشکل( به18۶9/128۶

 
و  سندهینو-آخوندزاده  یفتحعل رزایآثار م یواسطهبه زین میرمستقیطور غبه م،یعالوه بر اقتباس مستق یرانیا شِ ینما

از  یکیدر  ،یآذر یآخوندزاده  که به زبان ترک یهانامهشی. نمارفتیپذ ریتأث یاز تئاتر غرب -دولت خواهِیکارمندِ ترق
 ،«التیتمث»با عنوانِ  یداغشده توسطِ میرزا محمدجعفر قراچه)ترجمه 185۶ ات 1851 یهاسال یّ قفقاز ط یهاروزنامه
به زبان  نامهشیشد تا بخت خود را در نوشتنِ نما یزیآقا تبر رزایم یبرا یمشوق د،یرسی( به چاپ م197۰/1349تهران، 

سهواً منسوب  -187۰ یدر دهه شدهشتهنو- یزیآقا تبر رزایم ینامهشیاز چهار نما هنامشی. ابتدا سه نمادیازمایب یفارس
چهار »نامِ به نامهشی. بعداً هر چهار نمادیبه چاپ رس 1922/13۰1و در سال  نیالدوله در برلخان ناظمملکم رزایبه م

. پرداختندیم یمعضالت اجتماع ریدولت و سادر  یخواربه فساد و رشوه هانامهشینما نیمنتشر شد. ا زیدر تبر «اتریت
 انیجر یتوقف او در تهران( رو امیخان حاکم عربستان در ااشرف تی)حکا« خانسرگذشت اشرف»در  یزیتبر

 یمنصببه هر صاحب شودیناچار م -نامهشینما یاصل تیشخص-خان در حکومت قاجار متمرکز شد. اشرف یخواررشوه
 یران خوزستان باقعنوان حکمپست خود به دررشوه بدهد تا بتواند  -ه تا فراشان و درباناناز شخص اولِ مملکت گرفت-

حکومت »در  یزیتا جبرانِ مافات شود. تبر ردیبگ اشردستانیکه پرداخته، از ز یااز رشوه ترشیبماند؛ او انتظار دارد ب
با توسل  یرانان محلرا  که حکم یلیالحفیلطا (امیو سرگذشت آن ا یخانِ بروجردحکومتِ زمان یقهی)طر« خانزمان

 تی)حکا «رزایم یقلکربال رفتن شاه تیحکا»کرد. او در  یبررس کردند،یها مردم را مجبور به پرداخت رشوه مبه آن
 یجا( به روابط خانوادگمراد حاکم آنتوقف چندروزه در کرمانشاهان نزد شاه امیو سرگذشت ا رزایم یقلکربال رفتن شاه

شدن عاشق تیحکا»آنان پرداخت. و سرانجام در  یخواهانهادهیو ز زمندانهآ یِرانحکم یوهیش نیچنو هم یقاجار حکام
 یباورها وعی( شامیو سرگذشت آن ا یرقلیپ یبه سارانام، دختر حاج یشدن آقا هاشم خلخالعاشق تی)حکا« آقا هاشم

 ت.را به باد انتقاد گرف ینیبو رواج طالع یخراف
 

بود. اگرچه تعداد  یتئاتر غرب یِ ظاهر یهابا جنبه یزیتبر ییِ علتِ ناآشنامذبور به یهانامهشینما یِ نسب تِ یموفق عدم
 ژهیو تِیاهم یرانیا شِینما نینزد مورخ ترشیاند اما بصحنه رفته یرو زین ریاخ یهادر دهه هانامهشینما نیاز ا یاندک

. یموجود در داستان و شعرِ معاصرِ فارس یهابا نمونه اسیاند و قابلِ قتوجه وردِ م یعموضو ثِیخصوص از حدارند؛ به
مطابق - یرانیا شِینما قت،یتوجه نشان دادند اما درحق یو تجرب یبه خلقِ آثارِ چندبعد یبعد سانینونامهشیهرچند نما

 بوده است. یاجتماعنقد  یبرا یالهیعمدتاً وس  -یفارس یهیاول یهانامهشینما یوُهوابا حال
 

                                                 
 یساکنان ضلع جنوب یهاخانه بیو تخر دیبا خر -هیمال ریوز- السلطاننیام یبا همکار -علوم ریوز- رالملوکین یقمر 13۰4اول سالِ  یمهیدر ن 4

 یِ . درِ اصلردازدتئاتر بپ یجا به تماشار آند -که در سفر فرنگ با تئاتر آشنا شده بود- شاهنیرا ساخت تا ناصرالد شیدارالفنون، تاالر بزرگ نما یمدرسه
 ،یعیباز کردند )رف یناصرخسرو فعل ای هیناصر ابانیرا به خ یآن را بستند و درِ ورود یکه بنا به مصالح شدیباز م ونیهماباب ابانیمدرسه ابتدا به خ

 (.ریرکبیام خانیتق رزایم یخردورز ادگاریرضا. دارالفنون حسن
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در  ،یکرد. تئاتر مل دایرشد پ ادشده،ی یهادنبالِ تالشو به هیدر اواخر حکومت قاجار یغرب اقِیوُسسبکبه تئاتر با  عالقه
 یهانامهشیو نما هاکالیموزیبا کمد هاسینونامهشیاز نما یو شمار افتی شیدر تهران گشا 1911/1329سال 

 خانیقلیاز مرتض توانیآن برهه، م سانِ ینونامهشینما نیتربرجسته نیکردند. از ب ییآزمابهمنظوم شروع به تجر
)تهران،  «ریکب روسیس» نِیبا عناو نامهشیش( نام برد که پنج نما1295-1248ارشاد ) یفکر دالممالکیمؤ

حکام »(، 1914/1332هران، )ت «یریعشق در پ»(، 1914/1332)تهران، « نگارروزنامه کیسرگذشت »(، 1914/1332
جا مانده است. اگرچه به ی( از و191۶/1334)تهران،  «هیسه روز در مال»( و 191۶/1334)تهران،  «دیحکام جد م،یقد
مشابه دست  یموضوعات یها روهستند، اما هر دو آن یزیسرتر از آثار تبر یکیلحاظ تکنارشاد به یفکر یهانامهشینما

که  پردازدیبعد از انقالب مشروطه م یِبه فساد حکومت «دیحکام جد م،یحکام قد»در  دالممالکیاند. مثالً مؤگذاشته
احمدخان  رزایآن دوره عبارت بودند از: م یهاسینونامهشینما گریاست. د« خانسرگذشت اشرف» ادآوری ینوعبه

استاد » و( 1918/133۶)تهران،  «یقتارتوف شر ای خانییایر یحاج» یسندهی( نو1349-1292) یالوزاره محمودکمال
)تهران،  «نیسالط زیرستاخ» یسندهیش( نو13۰3-1273) یعشق رزادهی(؛ م191۶/1334)تهران،  «دوزنهینوروز پ
 (.1921/1339)تهران،  «دیو ناه دوشیش» یسندهیش( نو1338-127۰) ی( و ابوالحسن فروغ191۶/1334

 

 ی. دوران حکومت پهلو۳
 یصورت داد که از جمله رانیکردن ا یغرب یبرا ییهاتالش د،یبه قدرت رس 192۰ یدهه لیاوا که رضاخان در یزمان
را  میمنتقدِ رژ یهانامهشیحال، نما نیدر ع یبود. حکومت پهلو یسبکِ غربتازه از تئاتر به یهاتیها، اعمالِ حماآن

و  یخیکه موضوعات تار شدندیبرخوردار م یحکومت تِیاز حما ییهانامهشی. تنها نماکردیم لیوُتعدجرح رانهیگسخت
به  نینو یِ بستگآن دوران، دل سانینونامهشینما ی. بعضکردندیم میقبل از اسالم را تکر رانِ یداشتند و ا انهیگرایمل

. رفتندگیرا به سخره م رنمد ینظام یروین کی سیقصدِ تأسشاه به یهاو کوشش رانیمند و پرافتخارِ اشکوه یگذشته
 ک،یاربی( حول محور الله192۶/1344)تهران، « نادرشاه ادگاری نیآخر»نامِ به یسینف دیسع ینامهشیعنوان مثال، نمابه

زمانه و  رییبه تغ توجهیب ه،یجنگ با روس امِیدر ا اری. اللهچرخدیم -منصبان قشون نادراز صاحب-خورده سال یتیشخص
پسند حسن مقدم عامه ینامهشینما گر،ید ی. نمونهکندیگذشته را مرور م یهایروزیخاطرات پ ران،یا یهایناکام

 نیاز اول یکی( است؛ 1978/1357دوم تهران،  راستی، و1922/13۰1)تهران، « جعفرخان از فرنگ آمده»نام به
تمرکز دارد. مقدم از  ییو اروپا یرانیا یهافرهنگ ییِارویاز رو یناش زِ یطنزآم یِ سردرگم یکه رو ییهانامهشینما

 یرانیا یمنحطِ جامعه دیو عقا عیخرافات شا گر،ید یو از سو هایاز غرب یسطح دیبه تقل انیرانیوافر ا یعالقه سوکی
)تهران،  «شاهیعلجکیج»آورِ خنده ینامهشیش( نما135۰-12۶9بهروز ) حی. در همان زمان، ذبردیگیرا به استهزا م

 ینامهشیش( نما133۰-1281) تیو صادق هدا «آقانیحس یعروس»ش( 134۰-127۰نصر ) ی(، عل1923/13۰2
 ( را نوشتند.193۰/13۰9)تهران، « دختر ساسان نیپرو» یانهیگرایو مل یاحساس

 
 یِ اسیها و احزاب مختلف سحاکم شد. گروه ینسب انِ یب یِ دهه آزاد کی، 132۰از کنار رفتن رضاشاه در سال  پس
-یاسیبه موضوعات س گربارید سانینونامهشیاستفاده کردند و نما یغاتیتبل یالهیعنوان وسبه شیاز نما سیتأستازه

کنسرواتوار تولوز و عضو فعال حزب توده، در  لیالتحصرغش( فا135۰-1285) نینوش نیآوردند. عبدالحس یرو یاجتماع
در  یغرب یهانامهشیاز نما ییهاترجمه یقصدِ اجرارا به یاحرفه گرانیاز باز ی( تعداد1947) یشمس 132۶سال 

 یفردوس ردر تئات یگذارهیمذکور، تجار ثروتمند را به سرما یهاشیدو مورد از نما یهیاول قِیتهران گردِ هم آورد. توف
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 نیصحنه آورده شدند. نخست یرو نینوش یِبه کارگردان یغرب یشدهترجمه یهانامهشینما بیترتنیکرد که بد بیترغ
 یرو شد. اجراروبه یتوجهقابلِ  تیبود که با موفق «شودیبازپرس وارد م»نامِ به یستلی. پری. بیاثرِ ج یترجمه ش،ینما
است که دولت،  یخیتار نیو ا افتی( ادامه 1947 یهیفور 4) یشمس 1327بهمن  15تا  وقفهیب هانامهشینما ریسا

شدند.  یزندان نینوش نیعالم کرد و سران حزب از جمله عبدالحسمنحل ا -بعد از سوءقصد به جان شاه-حزب توده را 
صحنه بردن  ی( و رو1951) یشمس 133۰در سال  یتئاتر سعد شیراه او را با گشا نیکاران نوشهم ن،یبا وجود ا

آتش ( به 1953) یشمس 1332 یکودتا یدر برهه یادامه دادند. تئاتر سعد تیبا موفق یغرب یهانامهشینما یهاترجمه
دنبالِ سقوط دولت محمد مصدق، (. به222-185 ،ییشدند )اسکو یزندان اشگرانیاز باز یشد و جمع دهیکش
و  یتوجه خود را معطوف به ابعاد هنر یرانیا سانینونامهشید و نمایوضع گرد دیشد یو سانسور ینظام یروُببندهایبگ

 سیرضاشاه تأس یریگدر دو دهه بعد از کناره یتئاتر یهاها و گروهاز تئاتر یادیتعداد ز کهنیرغمِ اکردند. به دیفنون تول
 یبه زبان فارس یاندک یِانتقاد یهانامهشیخاطر اعمال سانسور، نماو سپس به یاسیاغتشاش س لیدلشدند اما اوالً به
 شیب یر داد تا با تئاتر غربو مخاطبان قرا سانینونامهشینما اریرا در اخت یحال، دوران مذبور فرصت نینوشته شدند. با ا

تئاتر  سیتدر یبرا -کایآمر نِ یم التیواقع در ا ن،یآزادِ بود یاز کالج هنرها- یبنیکوئ کیآشنا شوند. ورود پاتر شیاز پ
از بن  یآثار رِینظ- ییاروپا کیکالس یهانامهشیکرد. نما فایا طهیح نیرا در ا ییسزانقش به زیدانشگاه تهران ن هب

پل سارتر، ترجمه شدند و -جرج برنارد شاو و ژان یمدرن نوشته ییهانامهشیو نما -ریو مول ریشکسپ امیلیجانسن، و
 صحنه آمدند. یرو
 

در سال  یانقالب اسالم یروزیزمانِ پ یعنیتا دو دهه بعد از آن،  19۶۰ یدهه لیتر از اواجوان یهاسینونامهشینما
 ان،یرینص یعل ،ییضایبهرام ب ،یساعد نیحسرا رقم زدند. غالم یرانیا شِیاز نما ینی( دوران نو1978) یشمس 1357

پور، سلطان دیکاردان، سع زیپرو ان،یعباس نعلبند ا،یارسالن پور اد،یص زیخلج، پرو لیاسماع د،یمف ژنیب ،یبهمن فُرس
در  یرانیو ناصر ا پرنیهناصر شا ،یمیرح یمصطف ،یمینادر ابراه ،یمکّ  میابراه ،یلفانیمحسن  ،یآبادمحمود دولت

مانند  یسندگانیخود، نو یدر شکل ادب نیچنهم نامهشیمشارکت داشتند. نما یبه زبان فارس یهنر یگونه نیا ییِشکوفا
 ییضایو ب یمثل ساعد یسانینونامهشینما گر،ی. از طرف ددیطلبیچون احمد شاملو را مهم یصادق چوبک و شاعران

 .ساختندیهم م لمیو ف نوشتندیوجود داشتند که داستان م
 
و  یو بعضاً عرب ییکایآمر ،ییاروپا یهانامهشینما یدوره، ترجمه نیدر ا یرانیا شِ ینما شرفتِیعواملِ پ نیترمهم از

 وهانی ر،یگرفته تا شکسپ دیپیمانندِ سوفوکل و اور ونانی کیکالس سانینونامهشیها بود. از آثار نماآن یو اجرا ییایآس
جرج  یمدرن نوشته یهانامهشیاز نما یشمار ن،ی. با وجود اکردندیم تفادهاس لریش شیدریولفگانگ فون گوته و فر

 شیدریفر ش،یگوگول، آنتوان چخوف، برتولت برشت، ماکس فر یکالین بسن،یا کیهنر لد،یبرنارد شاو، اسکار وا
موردِ توجه بودند.  ترشیبل ب شینریو ها امزیلیو یبرن، تنسجان آز نتر،یهارولد پ ونسکو،یدورنمات، ساموئل بکت، اوژن 

بود بلکه بر  ییگراتجربه یبرا یلیو واجدِ پتانس دادیدسته از اجراها را بازتاب مآن ینسب یِتنها تازگنه ییشکوفا نیا
راستا، وزارت  نیا . درشدیم قیدولتِ وقت تشو یاز سو یکه تا حدود کردیداللت م رانیدر ا یفکرروشن یاوضاع کلّ 

دانشگاه تهران  یبایز یهنرها یبه دانشکده یشینما یکرد؛ بخش هنرها سیتأس یگریباز یفرهنگ و هنر مدرسه
یم دیو صحنه تول ونیزیتلو یبرا ییهاشیکه نما-از کارگاه تئاتر  تیدست به حما یرانیا یملّ  ونیزیافزوده شد و تلو

 یالمللنیب یاکرد که عرصه تیحما رازی( از جشن هنر ش19۶7) یشمس 134۶ل سا یدر ابتدا نیچنزد. دولت هم -کرد
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در قبالِ  تیحال، حاکم نی. با اآمدیحساب مبه یغرب یِتئاتر یهاو گروه سانینونامهشیو جذب نما یتئاتر تجرب یبرا
 ءدنبالِ ارتقا. اگرچه دولت بهدادیم از خود بروز یضیها، رفتارِ ضدوُنقو آثارِ آن یرانیا یبرجسته یهاسینونامهشینما
 جهیدرنت دیتابیرا برنم میاز رژ یانتقاد نیترکوچک یحتّ گر،ید یبود اما از سو یجهان یبه استانداردها یرانیا شینما
 و حبسِ  وُآزارتیمعموالً به اذ یاهیرو نیگرفتنِ چن شی. در پشدندیم یتوجهقابلِ  یاز آثار گرفتارِ سانسورها یاریبس
دنبال داشت که را به ییهانامهشینما نیچن دیمکرر در روندِ انتشار و تول یهاتیو ممنوع شدیمنجر م سندگانینو
 یبخش دیپور اشاره کرد. شاسلطان دیاثرِ سع« حسنک»و  یلفانیمحسن  ینوشته« آموزگاران»به  توانیعنوان مثال مبه

 -سانینومانند شاعران و داستان- زین یرانیا سانینونامهشیکه نما آمدیوجود مبه لیدل نیبه ا گفتهشیپ یِاز گرفتار
 .کردیم ییکه تماشاگران را وادار به رمزگشا بردندیپرابهام پناه م ییِ نمادگرا یاغلب به نوع

 
 یندهینما ینوآورانه رو آوردند. بهمن فُرس یهاوهیبودند اغلب به ش ادشدهی طیشرا ریکه تحت تأث یسانینونامهشینما
با استعاره، نماد و زبان تمرکز  ییآزمادر آثارشان بر تجربه دیرسینظر مجوان بود که به یهاسینونامهشیاز نما ینسل

( در جلبِ توجهِ منتقدان موفق بود. 19۶1/134۰)تهران، « گلدان» ،یفُرس ینامهشینما نیداشتند. زبان و ساختارِ اول
 یهاوارهژرف و سترگ و نو در سنگ یپژوهش»نامِ به انینعلبند ینامهشینما نینخست ان،یجر نیاز ا روترشیپ یانمونه
که  رفتیشمار م( به19۶8/1347 ن،)تهرا «کندینم یفرق رهیوغ ستمیچهاردهم، ب ای یشناسنیزم وپنجمستیب یدوره

 یرانیا یهاها و رسماز سنت یبه شمار مهناشینما نی( به اجرا درآمد. ا19۶8) یشمس 1347سال  رازِ یدر جشن هنر ش
 سانینونامهشینما ترِشی. آثار بشدندیهم در فهمِ آن دچار مشکل م کردهلیقشر تحص یکه حتّ  زدیم زیگر یرانیرایو غ

 ی. براآمدندیدرم ریتحر یبه رشته یکردیرو نیبا چن زین -نوشتیکه با تخلصِ گوهرمراد م- یمعروف مثل ساعد
 یحکومت یتحتِ سلطه یکشور ن،ینماد یشکلبه 197۰ یدهه رانِ ی( که ا197۶/1355)تهران، « عسل ماه»ر مثال، د

را  بیوُغربیعج لِ یوُشمابا شکل یرزنیپ استعروس و داماد را مجبور کرده تازه کی یدولت یشده، نهاد یمعرف یسیپل
دنبالِ حضور مهمان ناخوانده، تحت زوج، به نیا یخصوص . روابطرندیدر آپارتمان خودشان بپذ یعنوانِ مهمانِ دائمبه

و  یدرآوردمن یرفتارها یسرکیدر معرضِ  شینما انی. زوج جوان تا پاردیگیکنترل کاملِ او و ارگانِ مربوطه قرار م
 رغمِ یلع ستند؛یابزورد ن یساعد یهانامهشینما ی. همهشوندیداده م یمغز یوُشوکامالً شست ،یمعنیب یهاخطابه

خاطرِ به دیشا کنندیم فیگرا توصواقع یاسندهیغالباً او را نو ،ییانتقال چند سطح معنا یاز نماد برا یساعد یاستفاده
 ژهیوبه ی. ساعدپرداختیو به موضوعات روز م کردیم فیتعر ییو روستا یملموسِ شهر یآثارش را در فضاها کهنیا

را قوام  اشیهانوشته یانهیگراکه سرشتِ واقع یاییاست؛ توانا رانیاقشار مردم ا یهمه یوُگوهااستادِ انعکاسِ گفت
 .دیبخشیم
 

 -19۶۰ یاز اواسط دهه یرانیتئاتر ا یخچهیتار یمعتبر درباره یکتاب ؛«رانیدر ا شینما» یسندهینو- ییضایب آثارِ
چهار »مورد توجه قرار گرفتند.  -شدیم ییرمزگشا هختیکه توسطِ مخاطبان فره یاییزبان، سبک و نمادگرا یواسطهبه

. پروراندیرا م اشیکتاتورهایجامعه چطور د کی کهنیا صوصِاست درخ یا( مطالعه19۶7/134۶)تهران، « صندوق
از طبقات  ینماد بیترتکه به ندیآیصحنه م یرو اهیملبس به چهار رنگِ زرد، سبز، سرخ و س ت،یچهار شخص

 ،یحتمالا یناشناخته داتیتا در برابر تهد سازندیم یاند. در آغاز، آنان مترسکمردم یو توده یبازار ،یفکر، مذهبروشن
تا چهار صندوق  کندیرا مخدوش و مجبورشان م شاننیاتحادِ ب رد،یگیشان باشد. مترسک بالفاصله جان محافظِ منافع

 گریدها از همکه آن دهدیحبس خودخواسته نشان م نیا .کنندیبسازند. بعد از آن، هر چهار نفر خود را محبوس م
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 یهاتیموفق که شخص یسازلمیعنوانِ فبه نیچنهم ییضایتا از آن مترسکِ مستبد. بهرام ب هراسندیم ترشیب
 یدر عرضه یو یهانامهشیشده است. نماشناخته ند،یآیبغرنج گرفتار م طِیدر شرا اشیهالمیف یِخیو تار یااسطوره

و  یشکلِ رسم ودر هر د ییضایداشت. ب زیآمتیموفق یعملکرد کیکامالً درامات یشکلشمول بهجهان یِ فلسف دِ یعقا
به  رد،یگیصورت م هاتیشخص انِ یتند م یتمیکه با ر یبستانبده یواسطهشاعرانه دارد. او به ی( زبانانهی)عام یرِرسمیغ
 مهم نائل آمده است. نیا

 
خود از  یهانامهشیاز نما یاریدر بس زین ییضای. باندیسنت یهابر فرم یمتک ترشیدوره ب نیا سانینونامهشینما ریسا
 یرو یتوجهشکلِ قابلِ در آثارش به نما،یمشهور تئاتر و س یسندهیو نو گریباز ان،یری. نصردیگیبهره م یساختار نیچن

 یحوضتختِ ای یاز روحوض ی( که اقتباسِ مدرن1978/1357« )البنگاه تئاتر»و  «اهیس»دارد؛ مانندِ  هیتک یسنت یهافرم
 راستِ ی)و« بلبل سرگشته»نمونه،  یبرا کرد؛یرجوع م یرانیا یِمیقد یهارابطه، اغلب به قصه نیدر ا انیریاست. نص

او  یِ بموضوعاتِ انتخا ن،یپسند است. با وجود اعامه یکودکانه یقصه کیاز  ی( برداشت1975/1354دوم، تهران، 
 .یزندگ دِ یو جد یسبک سنت انِیبر تقابل م دیمعاصرند باالخص با تأک یبرآمده از جامعه

 
از  یکی( 19۶9/1348)تهران، « شهر قصه»بتوان ادعا کرد که  دی. شاگرفتیبهره م یرانیا یهااز قصه زین دیمف

در  تاًینوشته شده بود که نها نیو آهنگ یسنت یاقیوُسبه سبک« شهر قصه»است.  یفارس یهانامهشینما نیترمحبوب
کودکان  یبرا« شهر قصه»که  رسدینظر مبه طورنینخست ا . هرچند در نگاهِ گرفتیقرار م کالیاز تئاتر موز یادسته

 یِ اسیس-یمسائلِ اجتماع رامونِ یپ یلیتمث یداستان قتیدرآمده اما درحق ریتحر یبه رشته -آن یِ عنوان مخاطبانِ اصلبه-
خزر  یایدرو سواحل  النیگراست که آثارش در استان گواقع یهاسینونامهشیاز جمله نما یصر است. اکبر رادمعا

( 19۶9/1348)تهران،  «ادانیص»قرار گرفت و  نیمورد تحس یطور جد( به19۶4/1343)تهران، « افول. »افتدیاتفاق م
 یهاست: مهندسنسل انِیمعطوف به شکافِ م« افول» یمهناشیدر نما یموجباتِ شهرت او را فراهم آورد. تمرکزِ راد

از  یگروه «ادانیص»بزند. در  یراتییاش دست به تغپرستپدرزنِ مالک و کهنه یروستا یدارد در محدوده یجوان سع
 «زییمرگ در پا» ینامهشیدر نما ی. رادخورندیاما شکست م ستندیایم یریگیشرکت بزرگ ماه کیجلو  رانیگیماه

اش از رغم واهمهی)عل یپسر خانواده به سرباز متِیعز لِیاز قب ییهاینمادپرداز یواسطه( به197۰/1349)تهران، 
 انِ یبن یِ و تباه یاش باشد( به فروپاشحالکمک توانستیم سررانهیمرگِ تنها اسبِ کشاورز )که در پ ایخدمتِ نظام( و 

 شیخصوص گوبه یاعلت کاربردِ زبان محاورهبه نیچن. همپردازدیاش مخورده و خانوادهکشاورزِ سال کی یزندگ
نقش  یفرهنگ محل دیموردِ تهد یهادر حفاظت از جنبه یرا مطرح ساخت که راد ادعا نیا شودیم ،یشمال یهااستان

فرودست،  ینِ طبقهمردما یِ بر زندگ هاالوگید نیترمعموالً با کم اشانهیگراواقع یهانامهشیداشته است. خلج در نما
( در 1971/135۰)تهران، « پاتوق» ،او کالِیپیت ینامهشی. نماگذاشتیفروشان دست ممعتادان، دالالن محبت و تن

 یزن یباختهدل نینامِ حسبه ی. خالفکاردهدیاز انقالب رخ م شیبدنامِ تهرانِ پ یهااز محله یکی یخانهقهوه
در انتها  نیست و حسنبرده یاز وفادار ییبو یازدواج با او را در سر دارد. اما زر یزوو آر شودیم یاسمِ زرفروش بهتن

« پاتوق»مشابهِ  یخلج موضوعات یهانامهشینما ریرابطه دارد. سا اشیمیاز دوستان قد یکیبا  یکه زر بردیم یپ
گرفته از پرداخت که احتماالً الهام ییهاکیبا تکن ییآزما( به تجربه1971/135۰)تهران، « خانمگلدونه»در  یداشتند. و

 کهینحوبه کرد؛یفرد استفاده ممنحصربه یِ سیآوانو یخود، از نوع یهانامهشینما یِچاپ یهابودند. خلج در نسخه نمایس
دارند.  یدر فارس یمشابه یکه صدا نشستیچند حرف م یجاحرف، به کیو  شدندیحروفِ ساکن حذف م
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آن  اکه اکثرِ مخاطبان ب یرانیا یاز جامعه یبخش یهمراه بود. تمرکز خلج رو یها را با دشوارندن آنخوا ب،یترتنیابه
 بود. یاجتماع یحیاز انتقاد تلو ینداشتند، شکل ییآشنا

 

 ینسب یهایانقالب و آزاد امِی. ا۴
را به نقد  رانیا یو حکومت یماعاجت ینهادها ،یشکلِ ضمنبه یاسیس یهانامهشیها و نماداستان م؛یدیکه د طورهمان

فقر، فحشا  لِیاز قب هایخصوص غرببه گانگانیب یپروردهدست یِو اجتماع یبا معضالتِ فرهنگ زیتئاترها ن دند؛یکشیم
 یهاو کنترل روُببندهایدنبالِ کاهش بگانقالب متداول بود. به یتا برهه -روند نیا-سروُکار داشتند که  ادیو اعت

 یکوتاه یسانسور در دورانِ پس از انقالب، شاهد دوره یتازه یارهایو قبل از وضعِ مع 197۰ یاواخر دههدر  یحکومت
 ییِ نمادگرا یابه گونه وسلبا ت یاسیشده اما فعال در تحرکاتِ سچندان شناختهنه یسانینونامهشیکه گاه نما میهست

( 1977/135۶)تهران، « قانون»باز کردند. محمود رهبر در  ینرایبه تئاتر ا استیس ترحیورودِ صر یبرا یراه اب،یرید
سال خدمت وفادارانه به  نیچند رغمِیقرار داد که عل نامهشیرا محورِ نما یدر اواخر حکومت پهلو یاسناتور برجسته

رصت را در ف نیا شود،یردوُبدل م یسناتور و ژنرالِ شاهنشاه نیکه ب ییوُگوها. گفتابدییم سخود را محبو م،یرژ
« پادگان در شامگاه» گر،ید یحکومت بپردازد. نمونه یراخالقیدرموردِ عملکرد غ یتا به افشاگر گذاردیرهبر م اریاخت

 کی یمغز یوُشوشست یِ به چگونگ نامهشینما نیدر ا یاست. طالب یفرامرز طالب ی( نوشته1977/135۶)تهران، 
 .بنددیدل که در انتها تظاهرکنندگان را به گلوله مساده ی؛ جوانستپرداخته ینظام یطیدر مح ییسربازِ روستا

 
 

 .کاستیرانیا یمندرج در دانشنامه DRAMA یاز مقاله یبخش یترجمه د،خواندی چهآن ■


