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هم اندیشــی »میــرزا آقــا تبریــزی؛ پیشــگام ادبیــات نمایشــی در ایــران« در روزهــای دوشــنبه و سه شــنبه، 4 و 5 اســفند 1399، به صــورت 
ــزار شــد. ــود، برگ گرفتــه ب ــرای مخاطبــان در نظــر  ــه ایــن همایــش ب کــه دبیرخان برخــط )آنالیــن(، از طریــق لینکــی 

رعایــت  ضــرورت  به دلیــل  کــه  ایــران«  در  نمایشــی  ادبیــات  پیشــگام  تبریــزی؛  آقــا  »میــرزا  مجــازی  هم اندیشــی  مقــاالت  از  خالصــه ای 
اســت. شــده  آورده  ادامــه  در  شــد،  برگــزار  مخاطبــان  حضــور  بــی  کرونــا،  دوران  در  بهداشــتی  شــیوه نامه های 

▪
گــروه تخصصــی نمایــش و ادبیــات نمایشــی فرهنگســتان هنــر، به عنــوان ســخنران افتتاحیــه، دربــاره ضــرورت توجــه  علــی منتظــری، رئیــس 
گفــت و بــر توجــه جــّدی بــه روش تحقیــق در پژوهش هــای عرصــه  بــه پژوهــش در حــوزه هنرهــای نمایشــی و به ویــژه ادبیــات نمایشــی ســخن 

کــرد.  کیــد  نمایــش در ایــران تأ
ــران  ــر در ای ــکل گیری تئات ــه در ش ک ــا را  ــرزا آق ــه می ــی، ازجمل ــی و ادب ــخصیت های فرهنگ ــه ش ــه ب ــود توج ــخنان خ ــن در س ــری همچنی منتظ

ــرد. ک ــی  یاب ــم ارز ــته اند، مه ــش داش نق
همچنیــن در روز نخســت ایــن هم اندیشــی، میزگــردی بــا عنــوان »اهمیــت و جایــگاه میــرزا آقــا تبریــزی در نمایش نامه نویســی ایــران« بــا 
حضــور حســین محمدزاده صدیــق و محمدحســین ناصربخــت تشــکیل شــد. در ابتــدای ایــن میزگــرد محمدحســین ناصربخــت، عضــو 
گفــت و در ادامــه نیــز حســین محمدزاده صدیــق  هیئت علمــی دانشــگاه هنــر، دربــاره ویژگی هــای نمایش نامه هــای میــرزا آقــا تبریــزی ســخن 

ی پرداخــت. ــزی و نمایش نامه هــای و ــا تبری ــرزا آق ی شــخصیت فرهنگــی می کاو ــه وا ب
ــه  یســی مقال کــه در ایــن بخــش، ابتــدا حمیــد مرادو ــده اختصــاص داشــت  ــه مقــاالت برگزی ــه ارائ بخــش دوم هم اندیشــی در روز نخســت ب
یــک میــدان تولیــد دراِم ایــران پیــش از انقــالب مشــروطه و نقــش میــرزا آقــا تبریــزی در شــکل گیری و صورت بنــدی  »مطالعــه روابــط هومولوژ
کــرد. او در ایــن مقالــه بــا اتــکا بــه نظریــه ســاختارگرایی تکوینــی پیــر بوردیــو1، فهمــی منطقــی و مســتدل از شــکل گیری و  ایــن میــدان« را ارائــه 

ســاختار میــدان تولیــد ادبــی/ درام ایــران در آن زمــان بــه دســت داد.

یکــرِد “تقلیــل پدیدارشناســانه”«  مقالــه »مطالعــه ای درون متنــی بــر مســئله  تعلیــق زمــان و مــکان در نمایش نامه هــای میــرزا آقــا تبریــزی بــا رو
ــاره عــدم رعایــت وحــدت زمــان و  ــری درب ــه شــد. اوحدی حائ کــه در ایــن بخــش ارائ ــود  ــه ای ب ــری، دومیــن مقال ــه قلــم محمــد اوحدی حائ ب
گفــت و همچنیــن  مــکان در آثــار میــرزا آقــا و اینکــه چگونــه ایــن مســئله اجــرای توضیــح صحنه هــای او را بــا مشــکل مواجــه می ســازد، ســخن 
کــرد. او مطالــب خــود را این گونــه  یافــت  کــه بــا خوانــش پدیدارشناســانه می تــوان فهمــی نویــن از منطــق نگارشــی متــن میــرزا آقــا در کــرد  بیــان 
کــه  کــه معمــواًل بــر آثــار میــرزا آقــا تبریــزی وارد می شــود، مســئله عــدم رعایــت وحــدت زمــان و مــکان اســت  کــرد: از نقدهــای مهمــی  عرضــه 
اجــرای توضیــح صحنه هــای او را بــا مشــکل مواجــه می ســازد. امــا بــا خوانشــی پدیدارشناســانه  می تــوان فهمــی نویــن از ایــن ترفنــد میــرزا آقــا 

کــرد.  یافــت  و منطــق نگارشــی متــن در
یچــه »پدیدارشناســی به مثابــه روش« را این چنین  کــرد و نقــد پدیدارشناســانه از در او در ادامــه بــه اهمیــت جایــگاه نظریه هــای هوســرل2 اشــاره 
کــه در نظــر هوســرل، جلــو برخــورد شــخصی را می گیــرد و عملیــات  کــرد: »پدیدارشناســی به مثابــه روش« از جملــه مفاهیمــی اســت  بررســی 

1. Pierre Bourdieu
2. Edmund Husserl

داود احمدی بلوطکی
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کــه ذیــل آن انجــام می پذیــرد، تعلیــق عنصــر  دقیــق پدیدارشناســانه را اجــرا می کنــد و تقلیــل پدیدارشناســانه اســت و از عملیات هــای مهــم 
کــه موجــب می شــود مواجهــه مــا نــاب و بــدون پیش داشــت های ذهنــی باشــد.  زمــان و مــکان اســت 

ــی  گوی ــد.  ــت می زن ــود دس ــون خ ــای پیرام ــل فض ــه تحلی ــا ب ــن داده ه ــا حداقلی تری ــاوه، ب ــی نوب کودک ــد  ــناس، مانن ــب، پدیدارش ــن ترتی ــه ای ب
کــه بررســی می شــود نیــز، بررســی کننده را  کــه او بــرای بررســی انتخــاب می کنــد، یعنــی خــوِد موضوعــی  در رابطــه ای پایاپــای هــر آنچــه را 
برمی گزینــد؛ و ایــن رونــد دوطرفــه التفــات اســت و فهــم آن بــا داخــل پرانتــز قــراردادِن پیش داشــت های ذهنــی، همچــون زمــان و مــکان، 

محقــق می شــود. 
تقلیــل  از  اســتفاده  بــا  عربســتان«  کــم  حا »اشــرف خان،  نمایش نامــه  مــوردی  بررســی  بــا  کــرد:  جمع بنــدی  این گونــه  را  ســخنانش  او 
کنارگذاشــتن ارجاعــات  پدیدارشناســانه، مدخلــی بــرای نگاهــی پدیدارشناســانه بــه نخســتین متــون ادبیــات نمایشــی ایــران می یابیــم. بــا 
کــه روشــی متفــاوت بــا بوطیقــا  کــه منطــق تحلیــل متــن را بــه مــا نشــان خواهــد داد؛ منطقــی  فرامتنــی، نوعــی از جوهــره متــن پدیــدار می شــود 
گرفتــه و در آن، عــدم رعایــت وحــدت زمــان و مــکان غنیمتــی بــرای هضــم امکانــات نویــن اجرایــی و فهــم مفاهیمــی همچــون »ســیر  در پیــش 

ــود. ــد ب ــرف خان خواه ــخصیت اش ــل ش ــقوطی« در تحلی ــل س تکام
گفتمانــی« پرداخــت.  در ادامــه میتــرا علوی طلــب بــه ارائــه مقالــه خــود بــا عنــوان »ســویه های هــراس در آثــار میــرزا آقــا تبریــزی: تحلیلــی 
علوی طلــب در ســخنانش دربــاره دوره تکویــن تئاتــر ایــران و هم زمان بــودن ایــن دوره بــا دگرگونی هــای اجتماعــی و تغییــرات بنیادیــن در 
کــه در ایــن دوران و هم زمــان بــا ایــن تحــوالت شــکل می گیــرد، بازتاب دهنــده ایــن بیــم  گفــت و ادبیــات نمایشــی را  ســاختار سیاســی ســخن 

و امیدهــا دانســت.
گســترش دهندگان اصلــی اندیشــه تئاتــر  کــه از آغازگــران جریــان روشــنفکری در ایــران و از طلیعــه داران و  او ادامــه داد: میــرزا آقــا تبریــزی 
گســترش و تبییــن مفاهیمــی چــون آزادی،  جدیــد در ایــران نیــز به شــمار مــی رود، به عنــوان اولیــن نمایش نامه نویــس فارســی زبان، نه تنهــا بــه 
قانــون، عدالــت یــا مســاوات، حکومــت مشــروطه، پارلمــان، تجــدد و هماننــد آنهــا می پــردازد، بلکــه ســهم و میــزان تأثیــر او در بازنمــود وقایــع 

گفتمانــی دوران انکارناشــدنی اســت. اجتماعــی در ســپهر 
گفــت: ایــن دوران )دوران تکویــن تئاتــر در ایــران(  ایــن پژوهشــگر میــرزا آقــا تبریــزی را از نویســندگان دوران تکویــن تئاتــر در ایــران دانســت و 
کهنــه و  ک بیــن امــر  کشــمکش هراســنا بــا دگرگونی هــای شــگرف امــا هــراس آور اجتماعــی و تغییــرات بنیادیــن ســاختارهای سیاســی و 
ــا ایــن تحــوالت شــکل می گیــرد، بازتاب دهنــده ایــن بیــم و  کــه در ایــن دوران و هم زمــان ب ــوأم اســت؛ ازایــن رو ادبیــات نمایشــی نیــز  ــو ت امــر ن

هراس هاســت. 
کــرد و افــزود: ایــن روش مناســبی  گفتمــان انتقــادی و روش نورمــن فــرکالف3 را به عنــوان روشــی بــرای مطالعــه اش معرفــی  علوی طلــب تحلیــل 
ــی  ــخ بررس ی ــه از تار ــن بره ــی را در ای ــان ایران ــان انس ــن و ج ــای ذه ــا و بیم ه ــزی، هراس ه ــا تبری ــرزا آق ــای می ــان متن ه ــای پنه ــا در الیه ه ــود ت ب

کنیــم. 
ک  کــه جوامــع دچــار تغییــرات بنیادیــن می شــوند و اصطــکا او این گونــه بــه جمع بنــدی رســید: از دیــدگاه جامعه شناســی، به ویــژه در دورانــی 
کنشــی خــارج می شــود  میــان الیه هــای مختلــف اجتمــاع و نیروهــای اثرگــذار بــه باالتریــن حــد خــود می رســد، هــراس از حالــت فــردی و وا
ــا پژوهــش و تأمــل  کــه تنهــا ب ــد  کنشــی اجتماعــی و تأثیرگــذار تبدیــل می شــود. بدین ســان هــراْس وجــه اجتماعــی پیچیــده ای می یاب ــه  و ب

3. Norman Fairclough



در ابعــاد مختلــف آن، از جملــه ابعــاد سیاســی و فرهنگــی، امــکان 
شــناخت دقیــق فراهــم می آیــد.

ســپس بهارســادات بنی جمالــی مقالــه »کاربــرد بیانــی زبــان و بالغت 
کنــش  ادبــی در نمایش نامه هــای میــرزا آقــا تبریــزی بــه جهــت خلــق 
کــرد. بنی جمالــی دربــاره ویژگی هــای زبانــی و  دراماتیــک« را ارائــه 
بالغــی نمایش نامه هــای میــرزا آقــا تبریــزی و چگونگــی اســتفاده او از 
گفــت: بررســی  زبــان به منظــور خلــق امــر دراماتیــک و میــزان توفیــق او 
تبریــزی،  آقــا  میــرزا  نــگارش  نــوع  در  بالغــی  و  زبانــی  ویژگی هــای 
اســتفاده  نــوع  و  فارســی زبان،  نمایش نامه نویــس  اولیــن  به عنــوان 
ی از زبــان در جهــت خلــق امــر دراماتیــک و میــزان توفیــق او مســئله  و
بــا زبانــی ســاده و در قالــب  اصلــی ایــن پژوهــش اســت. تبریــزی 
ــه دنبــال بیــان دغدغه هــا و دیدگاه هــای اجتماعــی و  ــه ب نمایش نام

سیاســی اش اســت. 
و  توصیــف  بــر  مبتنــی  تحقیقــش  روش  کــه  مهــم  ایــن  ذکــر  بــا  او 
نمایش نامه هــای  بررســی  بــه  توجــه  بــا  کــه  اســت  تحلیل هایــی 
ــزی  ــا تبری ــرزا آق ــه می ــه داد: اینک ــت، ادام ــده اس ــت آم ــزی به دس تبری
اســت  بــوده  موفــق  نوشــتاری  قالــب  ایــن  از  اســتفاده  در  چقــدر 
اســت  پرسشــی  شــده،  نزدیــک  دراماتیــک  امــر  بــه  حــد  چــه  تــا  و 
آن انــد.  بیانگــر  او  نمایش نامه هــای  در  حاصلــه  نشــانه های  کــه 
تئاتــر غربــی در  و  بومــی  تلفیــق نمایــش  بــا  ایــن نمایش نامه نویــس 
کنــش در جهــت  نمایش نامه هایــش، از زبــان به عنــوان عامــل ایجــاد 
بررســی های  همچنیــن  اســت.  کــرده  اســتفاده  داســتان  پیشــبرد 
آقــا  میــرزا  نمایش نامه هــای  در  زبــان  کــه  می دهــد  نشــان  بیشــتر 

دارد.  دراماتیــک  کنــش  ایفــای  در  پررنــگ  نقشــی  تبریــزی 
گفت وگــوی نمایشــی در ایــن  گفــت:  او در جمع بنــدی ســخنانش 
کنــش دراماتیــک و انتقــال معناســت و جنبــه  آثــار در جهــت خلــق 
ی را دارد و ممکــن اســت  اطالع رســانی و بیــان دغدغه هــای ذهنــی و
بــا قوانیــن نوشــتاری دیالوگ نویســی غربــی هماهنــگ نباشــد، امــا در 

کــرده اســت. کنــش نمایشــی بســیار موفــق عمــل  راســتای ایجــاد 
»بررســی فردگرایــی در آثــار نمایش نامه نویســان دوره قاجــار )مطالعــه 
مــوردی: بررســی سبک شناســانه نمایش نامه هــای میــرزا آقــا تبریــزی، 
یکــرد نقش گــرا(« بــه قلــم  فتحعلــی آخونــدزاده و میــرزاده عشــقی بــا رو
کــه در  ــود  ــه ای ب نرجــس روشــن و فاطمــه  راســتی یگانه، آخریــن مقال
روز نخســت هم اندیشــی ارائــه شــد. نرجــس روشــن دربــاره ظهــور و 

ــار ســه نمایش نامه نویــس عصــر  ــروز نشــانه های ســبک فــردی در آث ب
کــرد. گفــت و آنهــا را بــا یکدیگــر مقایســه  قاجــار ســخن 

روشــن مســئله اصلــی پژوهــش را بررســی فردگرایــی در آثــار نمایشــی 
گفــت: مدرنیتــه در ایــران بــا ایــن عصــر  کــرد و  عهــد قاجــار عنــوان 
مقــارن اســت و بــا ورود آن بــه ایــران، جامعــه و فرهنــگ و هنــر تحــت 
به عنــوان  تئاتــر،  ورود  تأثیرهــا  ایــن  از  یکــی  می گیرنــد.  قــرار  تأثیــر 
کــرد.  ــاه رشــد پیــدا  کوت ــی  کــه در زمان ــود  ــران ب ــه ای کاالیــی لوکــس، ب
تفاوت هایــی  ایــران  ســنتی  نمایــش  بــا  وارداتــی  محصــول  ایــن 

بــود.  داشــت. یکــی از ایــن تفاوت هــا در وجــود نمایش نامــه 
کیــد بــر اهمیــت نمایش ســنتی در ایران ادامــه داد: در نمایش  او بــا تأ
و  درمی آمــد  اجــرا  بــه  نمایش نامــه  بــی  نمایــش  یــا  ایــران،  ســنتی 
فی البداهــه توســط هنرمنــدان اجــرا مــی شــد )همچــون ســیاه بازی( 
کــه مخاطــب بــا  و یــا از داســتان نمایشــی مکتوبــی اســتفاده می شــد 
ــا در  ــال(. ام کرب ــه  ــه واقع ــش تعزی ــون نمای ــت )همچ ــنایی داش آن آش
ــروع  ــران ش ــف ای ــهرهای مختل ــان در ش ــر نمایش نامه نویس ــن عص ای
ــار  ــاه آث کوت ــیار  ــی بس ــه زمان ــد و در فاصل کردن ــی  ــه نمایش نامه نویس ب
کــه نشــانه هایی از ســبک فــردی در  نمایشــی بســیاری نوشــته شــد 

آن دیــده می شــد. 
ایــن پژوهشــگر بررســی ســبک فــردی را مشــخصه ای از فردگرایــی 
ــا توجــه بــه  گفــت: ب مدرنیتــه در هنــر نمایــش دوره قاجــار دانســت و 
کــه فردگرایــی  شــرایط اجتماعــی و فرهنگــی عهــد قاجــار درمی یابیــم 

در ایــن دوران چگونــه عیــان می شــود.
گــرو بررســی مؤلفــه ای از   او ســبک فــردی نمایش نامه نویســان را در 
کــرد:  فردگرایــی هنــری نویســندگان عنــوان و این گونــه جمع بنــدی 
موضــوع  اجتماعــی،  و  سیاســی  تغییــرات  دلیــل  بــه  قاجــار،  دوره 
موضوعــات  از  قاجــار  دوره  نمایــش  و  بــوده  فراوانــی  پژوهش هــای 
مقــاالت  و  اســت  ایرانــی  نمایــش  بــه  عالقه منــدان  توجــه  مــورد 
اســت؛  شــده  انجــام  بــاب  ایــن  در  بســیاری  پایان نامه هــای  و 
بــرای  قانع کننــده  و  مناســب  توضیحــی  آنهــا  از  هیچ یــک  امــا 
فــردی  ســبک  و  دوران  ایــن  نمایش نامه هــای  فــردی  تفاوت هــای 
کــه ســعی شــد در ایــن  نمایش نامه نویســان ارائــه نکردنــد؛ هدفــی 

بــه آن پرداختــه شــود.  پژوهــش 
ــا تبریــزی؛ پیشــگام ادبیــات نمایشــی  روز دوم هم اندیشــی »میــرزا آق
بــا میزگــرد »اهمیــت  بــه میزبانــی نمادیــن شــهر تبریــز و  در ایــران« 



حضــور  بــا  و  ایــران«  تئاتــر  شــکل گیری  در  تبریــز  شــهر  جایــگاه  و 
برگــزار شــد. ایــن شــهر  از  پژوهشــگران و هنرمندانــی 

ــار  ــاره پیشینه شناســی پژوهــش در آث رضــا همــراز در ایــن میزگــرد درب
کرده انــد ســخن  کــه دربــاره او پژوهــش  کســانی  میــرزا آقــا تبریــزی و 
کبــر شــریعت نیــز در ایــن میزگــرد دربــاره ویژگی هــای اجرایــی  گفــت و ا

کــرد. ــه  ــی ارائ ــا تبریــزی توضیحات ــرزا آق نمایش نامه هــای می
فرهنگــی  مناســبات  دربــاره  لزیــری  مهــدی  میزگــرد  ایــن  ادامــه  در 
ــه  ــر ب ــز در ورود تئات ــهر تبری ــه ش ک ــی  ــو و نقش ک ــاز و با ــز، قفق ــان تبری می
کــه نقــش مهمــی در آشــنایی مــردم بــا  ایــران داشــته اســت و افــرادی 

تئاتــر داشــته اند بــه ارائــه ســخنرانی پرداخــت.
بــا  نیــز  هم اندیشــی  ایــن  دوم  روز  برگزیــده  مقــاالت  ارائــه  جلســه 

شــد.  برگــزار  ناصربخــت  محمدحســین  مدیریــت 
قلــم  بــه  تبریــزی«  آقــا  میــرزا  آثــار  در  “مــکان”  تحلیــل  و  »بررســی 
کــه در  بــود  اولیــن مقالــه ای  لیــال محمدپــور،  و  عبدالحســین اللــه 
دربــاره  اللــه  عبدالحســین  شــد.  ارائــه  هم اندیشــی  ایــن  دوم  روز 
و  تمثیلــی  مفاهیــم  نیــز  و  مــکان  ضمنــِی  و  صریــح  داللت هــای 
گفــت. تبریــزی ســخن  آقــا  میــرزا  نمایش نامه هــای  در  آن  نمادیــن 

کــرد: بــا اســتناد بــه نمایش نامه  هــای میــرزا  او در مقالــه اش عنــوان 
ــار  ــاه قاج ــن ش ــاه و مظفرالدی ــن ش ــه در دوره ناصرالدی ک ــزی  ــا تبری آق
ایرانــی  نمایش نامه نویــس  اولیــن  را  ی  و می تــوان  شــده اند،  نوشــته 
ایــران  معاصــر  ادبیــات  در  واقع گرایــی  پیشــگامان  از  او  کــرد.  ذکــر 

می شــود. محســوب 
را  مقالــه  تحقیــق  شــیوه  هنــر  فرهنگســتان  هیئت علمــی  عضــو 
گفــت: آنچــه میــرزا آقــا تبریــزی را  کــرد و  تحلیلی توصیفــی عنــوان 
تلــخ  نــگاه  می کنــد،  متمایــز  ایرانــی  نمایش نامه نویســان  دیگــر  از 
ــه  ــه ارائ ــی طنزگون ــا بیان کــه البتــه ب ــر فقــر اجتماعــی اســت  او و تصوی
می شــود. بــه دیگــر ســخن، نمایش نامه  هــای میــرزا آقــا تبریــزی نوعــی 
کــه در شــرح اوضــاع زمانــه خــود، بــا بازتابــی  کمــدی ســیاه  اســت 
ــر درآمــده  ــه رشــته تحری روشــنگرانه از اســتبداد و تبعــات شــوم آن، ب
کــرد،  آثــار را می تــوان از جنبه هــای مختلــف بررســی  ایــن  اســت. 
کرده ایــم بــه بررســی یکــی از ایــن مفاهیــم  امــا مــا در ایــن مقالــه ســعی 

کنیــم.  یــم و تحلیــل درســتی از آن ارائــه  یعنــی »مــکان« بپرداز
ایــن  آثــار  در  »مــکان«  مســئله  بررســی  کــرد:  کیــد  تأ همچنیــن  او 
ی  پیشــگام ادبیــات نمایشــی، نــوع نگــرش اجتماعــی و مصلحانــه و

را نیــز تــا حــدودی روشــن خواهــد ســاخت. 
بــه مســائلی  پاســخ  را  پژوهــش خــود  از  کــه هــدف  پژوهشــگر  ایــن 

میــرزا  نمایش نامه هــای  چــون  دلیــل وجــود مکان هــای خــاص در 
گفــت:  صحبت هایــش  جمع بنــدی  در  کــرد،  عنــوان  تبریــزی  آقــا 
کــه در آثــار میــرزا آقــا تعریــف شــده اند، هــم  مکان هــای مختلفــی 
ــد و هــم معنــای تمثیلــی و نمادیــن. مکان هــا  معنــای حقیقــی دارن

شــکلی از اســتعاره و نوعــی بیــان نمادیــن و تلویحی انــد. 
غالمحســین دولت آبــادی نیــز در مقالــه خــود بــا عنــوان »تأثیــر متقابــل 
زمینه هــای فکــری انقــالب مشــروطه و آثــار نمایشــی میــرزا آقــا تبریــزی 
نخســتین نمایش نامه نویــس زبــان فارســی« دربــاره نمایش نامه هــای 
ــکل گرفته در  ــری ش ــا از جهان نگ ــری آنه ــزی و تأثیرپذی ــا تبری ــرزا آق می
کــرد: نمایــش غربــی در  ایــران پیشامشــروطه، این گونــه ارائــه مطلــب 
بــا تجــدد در دوره قاجــار  بحبوحــه مواجهــه جامعــه ســنتی ایــران 
کمــدی  گرفــت. ایــن نمایــش عمدتــًا خــود را در قالــب ژانــر  شــکل 
عرضــه داشــت و به عنــوان نخســتین فــرم نویــن ادبــی و نمایشــی 
کــرد. نخســتین آشــنایی ها  بــاز  ایرانــی  را در فرهنــگ  جــای خــود 
و  دیپلمات هــا  دانشــجویان،  ســفر  حیــن  در  غربــی  نمایــش  بــا 

دولت مــردان در دوره قاجــار بــه فرنــگ اتفــاق افتــاد. 
گرفــت: آثــار نمایشــی میــرزا آقــا تبریــزی  او در پایــان ســخنانش نتیجــه 
)نمونــه مــورد نظــر: حکومــت زمان خــان( بــا داشــتن ســاختار معنایــِی 
زمینه هــای  در  موجــود  جهان نگــری  تحــت   تأثیــر  خــوش«  »پایــان 
گرفتــه  فکــری انقــالب مشــروطه یعنــی »خوش بینــی« در ایــران شــکل 

اســت.
نمایش نامه  نویســی  »وضعیــت  مقالــه  مؤلــف  مجــازی،  مریــم 
یشــه های  ر بــه  ادامــه  در  تبریــزی«،  آقــا  میــرزا  در عصــر  آذربایجــان 
جنوبــی،  قفقــاز  فرهنــگ  تأثیرهــای  و  تبریــز  تئاتــر  شــکل گیری 
ایــران  نمایشــی  تولیــدات  نخســتین  در  آذربایجــان،  به خصــوص 
یشــه تئاتــر تبریــز و نیــز نمایش نامه هــای میــرزا آقــا  گفــت: ر پرداخــت و 
ــان  ــوص آذربایج ــی و به خص ــاز جنوب ــر قفق ــر تئات ــت تأثی ــزی تح تبری
تئاتــر  بررســی وضعیــت  بــه  ازایــن رو پژوهــش حاضــر  بــوده اســت؛ 
تأثیــر  و  بــه جایــگاه  نیــز  و  ی  ادبــی و فعالیــت  آذربایجــان در دوره 
او  آثــار  در  آذربایجــان  هنــری  و  ادبــی  آثــار  دیگــر  و  نمایش نامه هــا 
قــرن  ابتدایــی  ســال های  و  نوزدهــم  قــرن  اواخــر  در  کــه  می پــردازد 

اجــرا در آمده انــد.  بــه  قفقــاز جنوبــی  و  تــزاری  روســیه  بیســتم در 
ایــن پژوهشــگر هــدف اصلــی پژوهــش خــود را روشــن کردن وضعیــت 
آقــا  میــرزا  نمایش نامه هــای  نــگارش  دوره  در  آذربایجــان  تئاتــر 
تبریــزی و هم عصــران او دانســت و بــه بررســی تأثیرهــای مضامیــن 

پرداخــت. تبریــزی  آقــا  میــرزا  نمایش نامه هــای 
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تئاتــر  یخچــه  تار بــه  گــذری  ســخنانش  جمع بنــدی  در  مجــازی 
ــا دوره  کــه مقــارن ب ــی داشــت و بررســی ایــن موضــوع را  قفقــاز جنوب
نمایش نامه  نویســی میــرزا آقــا تبریــزی اســت، بــرای شــناخت بهتــر 
میــرزا آقــا، به عنــوان اولیــن درام نویــس ایــران در آذربایجــان، بســیار 

مهــم دانســت.
کمیــک  یا قریشــی مقالــه خــود بــا عنــوان »ویژگی هــای  ســپس ســیدآر
و  عربســتان”  کــم  حا اشــرف خان،  “حکایــت  نمایش نامــه   دو  در 
“طریقــه حکومــت زمان خــان بروجــردی” بــر پایــه نظریــات ملویــن 
کمیــک  ایــن مقالــه جنبه هــای  قریشــی در  کــرد؛  ارائــه  را  هلیتــزر« 
اســاس  بــر  را  تبریــزی  آقــا  میــرزا  نمایش نامــه  دو  در  موجــود  طنــز  و 
ــی از  ــزر4 یک ــن هلیت ــرح داد: ملوی ــه ش ــزر این گون ــن هلیت ــوی ملوی الگ
کمــدی محســوب می شــود.  نظریه پــردازان متأخــر در حــوزه نــگارش 
کمدی نویســی  بــا عنــوان رازهــای  کتاب هــای خــود  او در یکــی از 
کمیــک مؤثــر  کــه در ایجــاد متــون  بــه بررســی الگوهایــی می پــردازد 
واقــع می شــوند. هلیتــزر خــود را محــدود بــه فرمــول خاصــی نکــرده 
ــه  ک ــردازد  ــدی می پ کلی ــر  ــش عنص ــه ش ــال، او ب ــوان مث ــت؛ به عن اس
کنــار  کمیــک موجــود باشــند. امــا در  بــه عقیــده او بایــد در هــر متــن 
کــه خالــق یــک اثــر  آن، هفــت فرمــول عمومــی را نیــز معرفــی می کنــد 
کنــار هــم  کــدام به تنهایــی یــا از چنــد مــورد در  طنــز می توانــد از هــر 

ــد.  کن ــتفاده  اس
از  گســترده ای  طیــف  می توانــد  هلیتــزر  نظریه هــای  داد:  ادامــه  او 
آثــار دارای قابلیــت طنــز را در بــر بگیــرد. نظریه هــای او در درجــه اول 
کمیــک طبقه بنــدی شــده اســت. بــا ایــن حــال  بــرای نــگارش متــون 
قابلیت هــای  یابــی  ارز و  تحلیــل  بــرای  او  طبقه بنــدی  از  می تــوان 

کــرد.  کمیــک متــون مختلــف نیــز اســتفاده 
تبریــزی  آقــا  میــرزا  نمایش نامــه  دو  کمیــک  ویژگی هــای  ســپس  او 
کــم عربســتان« و »طریقــه  نام هــای »حکایــت اشــرف خان، حا بــه 
هلیتــزر  نظریه هــای  پایــه  بــر  را  بروجــردی«  زمان خــان  حکومــت 
ی شــده  کاو کــرد: دو نمایش نامــه وا ــه نتیجه گیــری  یابــی و این گون ارز
حکومــت  »طریقــه  و  عربســتان«  کــم  حا اشــرف خان،  »حکایــت 
ــزر  کــه هلیت ــد  زمان خــان بروجــردی« واجــد بعضــی از ویژگی هایی ان
کــرده اســت و  کمیــک مطــرح  به عنــوان جنبه هــای ضــرورِی متــون 
جــدا از آن، رگه هایــی از چنــد فرمــول عمومــِی معرفی شــده توســط 
امــکان  بنابرایــن  اســت؛  ردیابــی  قابــل  آثــار  ایــن  در  نیــز  هلیتــزر 
خوانش هایــی نویــن و هم خــوان بــا یکــی از الگوهــای بــه روِز نــگارش 

4. Melvin Helitzer

دارد. وجــود  نمایش نامه هــا  ایــن  از  دراماتیــک  متــون 
»بررســی  شــد،  ارائــه  هم اندیشــی  ایــن  در  کــه  مقالــه ای  آخریــن 
بــر  کــم  حا سیســتماتیک”  و  ســاختاری  “فســاد  مفهــوم  جایــگاه 
قلــم  بــه  تبریــزی«  آقــا  میــرزا  نمایش نامه هــای  در  ایرانــی  جامعــه 
خــود  ســخنرانی  در  نظری حائــل  بــود.  نظری حائــل  محمدحســین 
بــه مســئله فســاد ســاختاری در حکومــت قاجــار و اهمیت یافتــن 
آقــا  آن به عنــوان مؤلفــه ای ضــد توســعه در نمایش نامه هــای میــرزا 

پرداخــت. تبریــزی 
تبریــزی،  آقــا  میــرزا  کــه  می رســد  نظــر  بــه  گفــت:  نظری حائــل 
به عنــوان پیشــگام ادبیــات نمایشــی در ایــران، »فســاد ســاختاری 
مشــکل  مهم تریــن  را  ایرانــی  جامعــه  بــر  کــم  حا سیســتماتیک«  و 
بــرای عقب ماندگــی ایــران می دانــد؛ ازایــن رو در  جامعــه و دلیلــی 
کــم  نمایش نامه هــای خــود فســاد ســاختاری موجــود در طبقــات حا

اســت.  نشــان داده  به خوبــی  را  مــردم  میــان  و همچنیــن در 
»حکایــت  نمایش نامــه  در  تبریــزی  آقــا  میــرزا  داد:  ادامــه  او 
کــم عربســتان« فســاد ســاختاری موجــود در طبقــه  اشــرف خان، حا
کــم نیــز از  کــه حتــی طبقــه حا گوشــزد می کنــد؛ به طــوری  کــم را  حا
فســاد موجــود در دســتگاه حکومتــی خســته شــده اســت. در »طریقــه 
حکومــت زمان خــان بروجــردی« عمــق چنیــن فســاد سیســتماتیکی 
کشــیده  فســاد  بــه  هــم  ســالم  کــم  حا یــک  کــه  اســت  به گونــه ای 

می شــود. 
ایــن پژوهشــگر همچنیــن دو موضــوع مهــم عقالنیــت و تفکــر را در 
گویــی دســتگاه  گفــت:  کــرد و  دوره ایــن نمایش نامه نویــس بررســی 
حکومتــی آن زمــان بــدون فســاد ســاختاری نمی توانســت جامعــه را 
اداره کنــد. میــرزا آقــا تبریــزی بــا نقــدی درســت بــه ســراغ مــردم جامعــه 
ایــران مــی رود تــا نشــان دهــد فســاد ســاختاری در دســتگاه حکومــت 

کنــد.  چگونــه می توانــد »عقالنیــت« و »تفکــر« را از مــردم دور 
نظری حائــل در نتیجه گیــری خــود از مطلــب گفــت: میــرزا آقــا تبریــزی 
یشــه یابی مهم تریــن مشــکل جامعــه ســعی در نشــان دادن نفــوذ  ــا ر ب
فســاد در تمــام شــئونات مملکــت دارد. البتــه او دلیــل ایــن فســاد 
امــر  را فســاد در دســتگاه حکومــت می دانــد و همیــن  ســاختاری 

کنــد. کــه فســاد بــه میــان مــردم هــم ســرایت  باعــث شــده اســت 
▪

گفتــه سرپرســت معاونــت پژوهشــی پژوهشــکده هنــر، مجموعــه  بــه 
مقــاالت برگزیــده ایــن هم اندیشــی ابتــدای ســال 1400 منتشــر خواهــد 

گرفــت. شــد و در دســترس عالقه منــدان قــرار خواهــد 


