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مقدمه:
در تاریخ ادبیات ایران نوع ادبی نمایشنامه نسبت به دیگر انـواع ادبـی رشـد و گسـترش     

تـوان در آداب و  چندانی نداشته است و فقط برخی از اشکال نمایش درام مذهبی تعزیه را می
اي با نمایش به مفهوم غربی رسوم و مراسم آیینی این سرزمین جست که البته آن هم هیچ رابطه

و ایرانیان با بنابراین نمایش مدرن در ایران از نظر شکل و قالب پیرو ادبیات نمایشی ؛ ن نداردآ
هاي افرادي همچون آخوندزاده و تبریزي در عصر قاجار با این قالب هنري آشنا شـدند  تجربه

هـاي  با فراز و نشیبهاي فرنگیبدین ترتیب هنر نمایش به واسطۀ ترجمه و اقتباس از نمایش
اوان راه خود را پیمود و نمایشنامه نویسان شاخصی همچـون غالمحسـین سـاعدي، بهـرام     فر

بیضایی و اکبر رادي در این عرصه ظهور کردنـد. درایـن میـان رادي از معـدود نویسـندگان      
است.او با نگارش نمایشنامۀ روزنۀ آبی در صاحب سبکی است که همواره براي نمایش قلم زده

رصه نهاد و نزدیک به پنجاه سال از عمر خود را در ایـن راه صـرف   قدم در این ع1338سال 
که هم از حیث انعکاس وقایع اجتماعی عصر خود و هم از ارزشمندي عرضه داشتکرد آثار 

کند. در این رساله نگارنده کوشیده تـا بخشـی از   نظر ادبی و زبانی توجه مخاطب را جلب می
و پنجاه او را از منظر مضمونی و ساختاري تحلیـل و  هاي دهۀ چهل آثار رادي یعنی نمایشنامه

ها مشخص شود که ایـن  با کشف ساختارهاي درونی این نمایشنامهبررسی نماید تا در نهایت 
کنند.این پژوهش در چهار فصل تدوین شده است:آثار از کدام الگوي ساختاري تبعیت می

نخست به جایگاه هنر نمایش در در فصل اول با عنوان تعاریف، مفاهیم و کلیات، نگارنده
ایران و سپس به پیشینۀ این هنر در جهان و ایران پرداخته و پـس از شـرح مفـاهیمی کلیـدي     

با معرفی اجمالی اکبر رادي این فصل را »ساختار«، و»مضمون«، »نمایشنامه«، »نمایش«همچون 
و اجزاي نمـایش در  به پایان برده است. در فصل دوم با عنوان شناخت ساختار نمایش عناصر

در فصل سوم این رساله چهار کلی یعنی طرح، شخصیت، انگاره و گفتگو توصیف شده است.
پـردازان  گرایی نظریات چند تن از نظریـه نیز با نگاهی گذرا به مفهوم ساختار و مکتب ساختار

ن تودوروف ، اِتین سوریو ، گریماس و کلودبرمون و تزوِتا»والدیمیر پراپ«این عرصه همچون 
ترین ساختارهاي نمـایش مباحـث تئـوري ایـن     بررسی و تحلیل شده و در نهایت با ذکر مهم

پژوهش پایان یافته است. در فصل آخر این رساله نگارنده با استفاده از مباحثی کـه در فصـل   



اکبـر رادي  50و40هـاي دهـۀ   به تحلیل ساختاري و مضـمونی نمایشـنامه  آمده،دوم و سوم
ها و همچنین بندي کلی نتایج و الگوهاي ساختاري نمایشنامهدر نهایت در یک جمعپرداخته و

هاي الگویی این آثار را تحلیل کرده است. شیوة تحقیـق در ایـن رسـاله اغلـب روش     شباهت
و »بشـنو از نـی  «اي بوده و وجود دو مصاحبۀ چاپ شدة مفصل از رادي یعنی کتاب کتابخانه

نیاز نمود. هرچنـد کـه چنـد جلسـه     مصاحبۀ حضوري با نویسنده بیازرا نگارنده » مکالمات«
حضور در صحنۀ تمرین نمایش لبخند باشکوه آقاي گیل و گفتگو با هادي مرزبان، کـارگردانی  

شـکوه  جانب را در تحلیـل نمـایش لبخنـد با   این،هاي رادي را به صحنه بردهکه اغلب نمایش
نگارنده با حضور در دو مراسـم بزرگداشـت   ،مکتوبیاري کرد. گذشته از این عالوه بر منابع 

ها نیز استفاده کرده است.از برخی سخنرانیاکبر رادي 
MLA(Modern Language Association)ارجاعات این رساله نیز بر طبق روش 

گـذاري و اسـتفاده از   دست و جهانی است. در این روش نشـانه ، که روشی ساده، یکباشدمی
طور مثال میان نام مؤلف و شمارة صفحه از ویرگول، است؛ بهبه حداقل رسیدهعالئم اختصاري

» ص«و براي مشخص کردن شمارة صفحه از عالمت نقطه یا هیچ عالمت دیگري استفاده نشده
نسـبت بـه تعـداد نویسـندگان،     MLAمتنی به شیوة است. ارجاع درونپرهیز شده» صص«یا 

ی که به آنها ارجاع داده شده اندکی متفاوت است:تعداد مجلّدات اثر و تعداد منابع
خانوادگی مؤلف و شمارة صفحۀ مطلبی که نقل شده پـس  ـ در اثر با یک مؤلف فقط نام1

شناسی در پایان هر فصل از اتمام نقل قول در داخل پرانتز ذکر گردیده و اطالعات کامل کتاب
است.ارائه شده

خانوادگی مؤلف اول و دوم ویرگول و میـان  میان نامـ اگر کتابِی دو یا سه مؤلف داشته 2
گذاشته شده و میان نام آخرین مؤلـف و شـمارة صـفحه،    » و«خانوادگی مؤلف دوم و سوم نام

ایم.ویرگول یا هیچ نشانۀ دیگري نیاورده
و «خـانوادگی نخسـتین مؤلـف، از عبـارت     ـ در آثار بیش از سه مؤلف نیز بعـداز نـام  3

است.شدهاستفاده » همکاران
متنی براي ـ در مواردي که بیش از یک اثر از یک مؤلف وجود داشته در ارجاعات درون4

است.خانوادگی مؤلف عنوان اثر نیز ذکر شدهتشخیص دادن آثار از هم عالوه بر نام
اسـت  استشهاد کردهها از کتابی استفاده شده که از منابع و آثار دیگر قولـ وقتی در نقل5

ایـم؛  اسـتفاده کـرده  » نقـل شـده در...  «اسطه اشاره شده و براي این منظور از عبارت به منبع و
است.ذکر شدهبنابراین در فهرست منابع نیز نام کتاب واسطه 



متنـی پـس از نـام    ـ اگر اثري که از آن استشهاد شده چندجلدي بوده در ارجـاع درون 6
اسـت. مـثالً   حه ذکـر گردیـده  مؤلف شمارة جلد و بعد از آن عالمت دونقطـه و شـمارة صـف   

)2:140پور (ملک
و استخانوادگی مؤلفان تنظیم الفبایی شدهفهرست منابع نیز براساس نامMLAدر روش 

ها نیز پیرو یک قاعدة کلی است:شیوة ثبت کتاب
. محل چاپ: نام ناشر، سال چاپ.عنوان کتابنویسنده(نویسندگان). 

است:بق با این روش بودهجزئیات تهیۀ فهرست منابع نیز منط
طـور کامـل   لین اثر نام مولف بـه بیش از یک مؤلف وجود داشته در اوـ در مواردي که1

است.نوشته شده و در آثار بعدي به جاي آن خط تیره ممتد گذاشته شده
خـانوادگی متـرجم یـا    ـ اگر کتابی ترجمه یا ویرایش شده بعد از عنوان کتاب نام و نام2

است.شدهویراستار ذکر 
است.هاي چاپ نشده در داخل گیومه قرار گرفتهـ عنوان پایان نامه3

اند:قاعدة کلی معرفی شدهیکها نقل قول شده نیز طبق مقاالتی که از آن
. شـمارة جلد(سـال انتشـار): شـمارة     عنوان مجموعه». عنوان مقاله«نویسنده(نویسندگان). 

صفحه.
شده استفاده شده نام کسی کـه بـا او مصـاحبه    چاپهايـ درمواردي نیز که از مصاحبه4

گر.شده(مثالً اکبر رادي) در حکم مؤلف است نه مصاحبه
ـ در این پژوهش در یک نمونه از مقدمۀ یـک کتـاب نقـل قـول شـده و برطبـق روش       5

MLA     بعداز ذکر نام نویسندة مقدمه، هویت مطلب مشخص گردیـده و عنـوان اثـر و دیگـر
اي بـر شـناخت سـاختار    مقدمهالدین. مقدمه. است. (صادقی، قطبشدهوشتهموارد در پی آن ن

...)نمایش
ـ در مواردي نیز که به سخنرانی ارجاع شده مدخل با نام سخنران آغاز گردیده و عنـوان  6

است.و جزئیاتی درمورد زمان و مکان آن قید شدهسخنرانی



:خطابه
در تاریخ ادبیات ایران نوع ادبی نمایشنامه نسبت به دیگر انـواع ادبـی رشـد و گسـترش     

تـوان در آداب و  چندانی نداشته است و فقط برخی از اشکال نمایش درام مذهبی تعزیه را می
اي با نمایش به مفهوم غربی رسوم و مراسم آیینی این سرزمین جست که البته آن هم هیچ رابطه

و ایرانیان با بنابراین نمایش مدرن در ایران از نظر شکل و قالب پیرو ادبیات نمایشی ؛ ن نداردآ
هاي افرادي همچون آخوندزاده و تبریزي در عصر قاجار با این قالب هنري آشنا شـدند  تجربه

هـاي  با فراز و نشیبهاي فرنگیبدین ترتیب هنر نمایش به واسطۀ ترجمه و اقتباس از نمایش
اوان راه خود را پیمود و نمایشنامه نویسان شاخصی همچـون غالمحسـین سـاعدي، بهـرام     فر

بیضایی و اکبر رادي در این عرصه ظهور کردنـد. درایـن میـان رادي از معـدود نویسـندگان      
او با نگارش نمایشنامۀ روزنۀ آبـی  است.صاحب سبکی است که همواره براي نمایش قلم زده

عرصه نهاد و نزدیک به پنجاه سال از عمر خود را در این راه صرف قدم در این 1338در سال 
که هم از حیث انعکاس وقایع اجتماعی عصر خود و هم از ارزشمندي عرضه داشتکرد آثار 

کند. در این رساله نگارنده کوشیده تـا بخشـی از   نظر ادبی و زبانی توجه مخاطب را جلب می
و پنجاه او را از منظر مضمونی و ساختاري تحلیـل و  هاي دهۀ چهلآثار رادي یعنی نمایشنامه

ها مشخص شود که ایـن  با کشف ساختارهاي درونی این نمایشنامهبررسی نماید تا در نهایت 
کنند.این پژوهش در چهار فصل تدوین شده است:آثار از کدام الگوي ساختاري تبعیت می

ه نخست به جایگاه هنر نمایش در در فصل اول با عنوان تعاریف، مفاهیم و کلیات، نگارند
ایران و سپس به پیشینۀ این هنر در جهان و ایران پرداخته و پـس از شـرح مفـاهیمی کلیـدي     

با معرفی اجمالی اکبر رادي این فصل را »ساختار«، و»مضمون«، »نمایشنامه«، »نمایش«همچون 
ر و اجزاي نمـایش در  به پایان برده است. در فصل دوم با عنوان شناخت ساختار نمایش عناص

در فصل سوم این رساله چهار کلی یعنی طرح، شخصیت، انگاره و گفتگو توصیف شده است.
پـردازان  گرایی نظریات چند تن از نظریـه نیز با نگاهی گذرا به مفهوم ساختار و مکتب ساختار

ان تودوروف ، اِتین سوریو ، گریماس و کلودبرمون و تزوِت»والدیمیر پراپ«این عرصه همچون 
ترین ساختارهاي نمـایش مباحـث تئـوري ایـن     بررسی و تحلیل شده و در نهایت با ذکر مهم

پژوهش پایان یافته است. در فصل آخر این رساله نگارنده با استفاده از مباحثی کـه در فصـل   



اکبـر رادي  50و40هـاي دهـۀ   به تحلیل ساختاري و مضـمونی نمایشـنامه  آمده،دوم و سوم
ها و همچنین بندي کلی نتایج و الگوهاي ساختاري نمایشنامهو در نهایت در یک جمعپرداخته 
هاي الگویی این آثار را تحلیل کرده است. شیوة تحقیـق در ایـن رسـاله اغلـب روش     شباهت

و »بشـنو از نـی  «اي بوده و وجود دو مصاحبۀ چاپ شدة مفصل از رادي یعنی کتاب کتابخانه
نیاز نمود. هرچنـد کـه چنـد جلسـه     ز مصاحبۀ حضوري با نویسنده بیارا نگارنده » مکالمات«

حضور در صحنۀ تمرین نمایش لبخند باشکوه آقاي گیل و گفتگو با هادي مرزبان، کـارگردانی  
شـکوه  جانب را در تحلیـل نمـایش لبخنـد با   این،هاي رادي را به صحنه بردهکه اغلب نمایش

نگارنده با حضور در دو مراسـم بزرگداشـت   ،مکتوبیاري کرد. گذشته از این عالوه بر منابع
ها نیز استفاده کرده است.از برخی سخنرانیاکبر رادي 

MLA(Modern Language Association)ارجاعات این رساله نیز بر طبق روش 

.دست و جهانی است، که روشی ساده، یکباشدمی
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فصل نخست ـ تعاریف،مفاهیم،کلیات
ـ جایگاه هنر نمایش در ایران:1ـ1

یابیم که آثار چون شعر و ادبیات مقایسه کنیم درمیاگر هنر نمایش را با انواع هنري دیگر هم
قتاً به ت و حقیما قابل مقایسه نیس» ادبیات شعري«نمایشی در ایران ازنظرِ کمی و کیفی با گنجینۀ غنی 

ز یم سخنی ابرخالف یونانیان که اگر بخواه؛ۀ شعر استوار استپور هنر قوم ایرانی بر پایاستاد ملکگفتۀ
و » آیسخولوس«هاي میان آوریم بالفاصله سراغ نمایش یونان رفته و تراژديادبیات و هنر آنان به

ونان باستان و ییات ادبکهارتباط نبوده پس بی؛زنیمرا مثال می» آریستوفان«هاي و کمدي» سوفوکل«
وجه به معناي برتري استعداد هنري یک قوم بر هیچاین مسئله به1اند.انگلیس را ادبیات نمایشی نامیده

اجتماعی توجهی به نمایش در ایران متأثر از اوضاع سیاسی،قومی دیگر نیست بلکه به اعتقاد نگارنده بی
آزاد براي رشد و گسترش، بستريعنوانِ هنري نقاداست؛ چراکه نمایش بهو حتی دینی این سرزمین بوده

طلبد.می
هاي مختلفی ها و تحلیلهنر نمایش در ایران بحث» رشديکم«هاي محققان دربارة علل و زمینه

:کهاند؛ ازجمله آنعرضه کرده
شد که شاهان و طرفۀ حکومت استبدادي مانع از آن میروش قاطع و یک

ها حامی نمایش باشند؛ زیرا نمایش پیوسته به آنافرنشینان درباري و اشحاشیه
پذیر خوي تحملهنري نقاد است و روحیۀ انتقادي براي خودکامگان درشت

اند... هاي مسخرگی و دلقکی آن متمایل بودهاینان از نمایش تنها به جنبهنیست.
ر علّت استثمار شدید طبقۀ حاکم و فقاي که مردم بهاز طرف دیگر در جامعه
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ترین وسایل حیات اندیشۀ دیگري کلی طبیعت و عوامل دیگر جز تأمین ابتدایی
ماند و در این خود امکان پرورش نمایشگران هم در آن باقی نمینداشتند خودبه

توانست ادامۀ حیات بدهد.مایش میخرج نجامعه تنها اَشکال انفرادي و کم
)23و22(بیضایی 

ن ر ایرامشروطه و آشنایی ایرانیان با نمایش غربی این هنر دبا وجود همۀ این مسائل با ظهور 
اي در عرصۀ نمایش و برجستههايساختاري جدید حیاتی دوباره یافت و شخصیتو بامتحول شد

ظاهر شدند.نویسینمایشنامه
ـ پیشینۀ مختصر نمایش در جهان:2ـ1

از این هنرت توان گفمیجست.ریشۀ نمایش را باید در اساطیر مذهبی و آداب و رسوم هر قومی 
زمانی که بشر تصمیم به برقراري ارتباط گرفت آغاز شد:

مک کزیرا انسان بدوي در بیان افکار و عواطف خود ناتوان بود، حرکت را به 
طلبید و از طریق حرکات موزون سعی در بیان افکار و عواطف خود کرد و 

یان خود شروع به انجام تن با خداعنوانِ نیایش و سخن گفبراي لذت و به
)5اي از تاریخ نمایش پور، گزیده(رقص) نمود. (ملکحرکات موزون

شد؛ این خیزي و شراب، برگزار میهایی از دیونیزوس، خداي حاصلدر یونان باستان جشنواره
ها بود و نامهرامبیک یا ساقیخواندن آواز، نواختن موسیقی و اجراي سرودهاي دیتیمراسم شامل

2است.رامب پدیدار شدهاعتقاد ارسطو و پیروان وي نمایش از تحول همین آوازهاي دیتیهب

ا پشت اند که مراحل تکوین نمایش ریونانیان را مبدع نمایش و اولین قومی دانسته،تر کتبدر بیش
از واژة اي یونانی دارد. (مشتقجا ناشی شده که واژة تئاتر ریشهسر گذاشتند. شاید این مسئله از آن

مشاهده ن و یا محل تماشا و) به معناي تماشا کردthea) که جزء اول آن تئا (theathronتئاترون (
3است.)

شناسی و کشف متون نمایشی مصري مشخص شد که هزار سال قبل از هاي باستاناما با پژوهش
گر کشفیات در آناست. به شهادت این متون و دیتئاتر یونان، در مصر باستان تئاتر وجود داشته

اند؛کردهیمدر معابد برپا رانمایش باشکوه افسانۀ اوزیریس، خداي سرزمین مردگان، فراعنه سرزمین، 
حتی در مصر متونی حاوي دستورات صحنه و گفتارهاي جداگانۀ اشخاص یافت شده که متعلق به 

4هزار سال قبل از میالد مسیح است.سه
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ویژه در هند و انسانی خدایان، بهچندخدایی و حالت شبههايدر مشرق زمین نیز وجود دین
گونه که بدان اشاره هاي شرق آسیا، خود منشأ رقص و موسیقی و نمایش بوده ولی در ایران آنسرزمین

ناپذیري او اولین خدایی و حالت مطلق خدا و صورتهاي یککردیم دالیل مختلفی ازجمله وجود دین
5اوراءالطبیعت را نفی کرد.تصورهاي تجسم بخشیدن به م

ـ پیشینۀ نمایش مدرن در ایران:3ـ1
هاي یینآبا نگاهی به آداب و رسوم و مراسم آیینی ایران نیز ردپاي برخی از اشکال نمایشی در 

هاي پرستش میترا، سوگ سیاوش و یا برخی مراسم شود، اما اگر از آییناساطیري و مذهبی یافت می
دیگر چیز قابل ،ريگبرنشین یا میرنوروزي بگذریم به گفتۀ پژوهش، کوسهکشیچون مغنمایشی هم

ترین شکل نمایش سنتی در ایران تعزیه ترین و معروفمانَد که بدان بپردازیم. شاید مهمتوجهی باقی نمی
اي از نمایش مذهبی رسمیت عنوانِ گونهباشد که آن هم از دورة صفویه با رسمی شدن مذهب شیعه به

یافت.
ه خوانی کتب و مقاالت زیادي نوشته شده که همه حاکی از ارزش و جایگادربابِ تعزیه و تعزیه

ی هاي عزاداري مذهبی در عصر عضدالدولۀ دیلماین هنر درمیان سایر اشکال نمایش سنتی است. دسته
دان امامها واقعۀ کربال و مصائب خان.ق) آغاز یا علنی شد. در این دستهه (نیمۀ دوم قرن چهارم 

هاي هحتی پیشینۀ این دستشد. برخی را میجمعی و حاالت نمایشی اجحسین(ع) با حرکات دسته
البته این6اند.مرتبط دانستهاوشوحه بر مرگ سیاند و با ماجراي نعزاداري را به قبل از اسالم رسانده

عالوه بر جید.یران آمد، سنزمین به از مغربتوان با قالب نمایش جدید، که اهاي مذهبی را نمیدرام
بازي و نمایش شببازي، نقالی، خیمهچون تقلید، معرکه، بقالتعزیه اَشکال دیگر نمایش سنتی نیز هم

ها از سالیان دور در ایران رایج بودند. البته چون بازي وجود دارد که برخی از اینحوضی یا سیاهتخته
ها مندان رسمی و حکام و وابستگان آناز حمایت هنرتر درمیان عوام رواج داشته واین هنرها بیش

صورت غیرمکتوب و سینه به سینه باقی مانده است و به همین دلیل با میراث تر بهبرخوردار نبوده بیش
هنري مکتوب این سرزمین قابل مقایسه نیست.
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شی غربنمایدارد و تحت تأثیر ادبیات ناما شکل مدرن نمایش در ایران ریشه در اَشکال کهن آن 
قواعد است، شکل و قالب آن از اصول ویها ایرانمایهوجود آمده و هرچند موضوعات و درونبه

است.نمایش ارسطویی اقتباس شده
هاي میرزا فتحعلی آخوندزاده،گردد. تالشاولین آشنایی ایرانیان با هنر نمایش به عصر قاجار بازمی

انیان با نویسی در این دوره روزنۀ جدیدي براي آشنایی ایرنامهشقاز و پیشگامان نمایخواهان قفاز ترقی
نگاشت می7وي از قواعد ارسطوییود را به پیرهاي خنامهزمین گشود. او که نمایشمایش مغربن

گرد» تتمثیال«نامه و یک داستان) به زبان ترکی در کتابی با عنوان شمجموعۀ آثارش را (شش نمای
داغی با آثار آخوندزاده آشنا شدند. بعدها هاي میرزا جعفر قرچهواسطۀ ترجمهبهزبانان نیز آورد. فارسی

خستین نبریزي نویسی ادامه دادند. تي راه آخوندزاده را در عرصۀ نمایشنامهکسانی چون میرزاآقا تبریز
هاي فارسی مایشنامهارش ننویسی در اروپا به نگیشنامهگیري از سبک نماکسی است که با بهره

حساب ) بهcloset(هاي فقط خواندنی هاي او را باید در زمرة نمایشنامهالبته نمایشنامهاست؛رداختهپ
شود که وي در تمام عمرش حتی یک جا ناشی میآورد زیرا قابلیت اجرا ندارند و این مسئله از آن

دانست که شرایط اجرا چیست.بود و نمینمایش ندیده
زمین سه هاي انفرادي این اشخاص براي شناخت نمایش مغربشدر قرن سیزدهم به موازات تال

اتفاق مهم فرهنگی نیز بر تحول تئاتر و نمایش در ایران تأثیر گذاشت:
نگاري را میرزا، فن روزنامهشاه و با کمک عباسورود صنعت چاپ به ایران در ایام فتحعلی

یاسی ان شدن نثر جدید فارسی و افکار سسامنگاري با ظهور مشروطه باعث برونق داد. پیشرفت روزنامه
یس شد و موجبات تحول تئاتر را در ایران فراهم ساخت. رویداد مهم دیگر در عرصۀ فرهنگ، تأس

فر سمیرزاي ولیعهد هیئتی را به روسیه فرستاد. در این دارالفنون و تشکیل مدارس جدید بود. عباس
است. هاي آن دوران منعکس شدهآورد که در سفرنامهدست هیئت ایرانی از تئاتر روسیه اطالعاتی به

شاه ینت ناصرالدبود که بعدها با عنوان امیرکبیر به صدارخانمیرزا تقی،یکی از اعضاي هیئت اعزامی
.ق علوم و ه 1266با تأسیس دارالفنون در سال رسید و پیشنهاد تأسیس مدرسۀ دارالفنون را به شاه داد. 

ی د و در پار کرکغربی در ایران بنا نهاده شد و نخستین تئاتر ایران نیز آغاز به فنون جدید با الگوهاي
8تهران و دیگر شهرهاي بزرگ شروع به فعالیت کردند.هاي نمایشی درآن گروه
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د. دربوبدون شک تأسیس دارالفنون گام بلندي در زمینۀ آشنایی ایرانیان با نمایش فرنگستان 
هاي نامههاي اصلی ترجمه و اقتباس نمایشزهن مدرسه به متون نمایشی از انگیحقیقت نیاز گروه نمایش ای

عی اجتماهاي اخالقی و فرنگی در ایران بود. رویکرد مترجمان به ترجمۀ آثار کمدي مولیر که زمینه
توار ق اسجاکه در جامعۀ سنتی ایران سیاست و اجتماعیات نیز برپایۀ اخالداشت قابل تأمل است. ازآن

هاي ربهحهاي اخالقی و انتقادي مولیر در دست رجال و روشنفکران بدل به بدیهی است که نمایشنامه«، بنابراین بوده
)306:1پور، ادبیات نمایشی در ایران (ملک»شوند تا به بنیادهاي اجتماعی حمله برند.سیاسی می

حریک تاي براي ن را رسانهایرانیان در عصر مشروطه آشنایی عمیقی با مقولۀ تئاتر پیدا کردند و آ
ه به ا توجاحساسات وطنی و ارتقاي شعور اجتماعی مردم قرار دادند. مترجمان آثار نمایشی غرب نیز ب

را کم به ترجمۀ آثار شکسپیر روي آوردند به طوري که برخی محققان این دورانشرایط آن روزگار کم
اند.نامیده» عصر شکسپیر«

پیش در ازروي کار آمدن رضاخان، الگوها و مظاهر غربی بیشپس از سقوط سلسلۀ قاجار و 
هاي فرهنگی و فکري جامعۀ ایران نفوذ کرد. تحول نظام آموزشی براساس الگوهاي آموزشی عرصه

تحوالت فرهنگی بود که ازجملهها و مجامع ادبی همهغرب، توسعۀ مطبوعات و فعال شدن انجمن
اما درکنار همۀ این تغییرات جریان سانسور؛اه اتفاق افتادگرایی رضاشهاي غربسو با سیاستهم

ویژه در رشد ادبیات نمایشی این دوره شروع شد که تأثیر نامطلوبی به1311وسیعی تقریباً از سال 
گذاشت. جریان سانسور دورة رضاشاهی منجر به سرخوردگی و انزوا و حتی خودکشی تعدادي از 

هاي نامداري در عرصۀ نمایش در همین دوران شخصیتن مسائل باوجود ای9برجستگان تئاتر شد.
چون ذبیح بهروز، اند؛ افرادي همگذار تئاتر جدید ایران دانستهکردند که برخی از آنان را بنیانفعالیت می

م د که ه، و رضا کمال معروف به شهرزا»جعفرخان از فرنگ برگشته«حسن مقدم (علی نوروز)، نویسندة 
کرد. در دهۀ سی و چهل هاي اروپایی فعالیت مینویسی و هم در ترجمۀ نمایشنامهشنامهدر عرصۀ نمای
سزایی در سبکی در عرصۀ نمایش ظهور کردند که هریک نقش بههاي شاخص و صاحبنیز شخصیت

چون غالمحسین ساعدي، بهرام بیضایی، اکبر نویسی در ایران ایفا کردند؛ افرادي همپیشبرد نمایشنامه
و... .رادي
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ـ نمایش:4ـ1
نویسان و ادباي بزرگ ق.م) اولین کسی است که با مطالعۀ آثار نمایشنامه322تا 384ارسطو (

و در چون اشیل، سوفوکل، اریستوفان و هومر اصول و قواعد نمایش را استخراج کرد. اگرچه ایونان هم
یز هاي دیگر نمایش نوي را به گونهپرداخته، بعدها نظریاتتراژديتر به ، بیش»فن شعر«کتاب خود، 

اند.تعمیم داده
چون حماسه، تراژدي، کمدي، دیتی رامب و موسیقی را محاکات و تقلید انواع هنرها همارسطو 

د: از حیث وسایل محاکات دیگر تفاوت دارنها از سه جهت با یکآورد اما معتقد بود که اینشمار میبه
دانست یماو تفاوت درام با دیگر هنرها را در شیوة محاکات 10کات.موضوع محاکات و یا شیوة محایا 

است:باره نوشتهو در این
اي که هریک ازتفاوتی دیگر نیز بین این هنرها هست و آن مربوط است به شیوه

ه موضوع واحدي را با حاکات دارند. چون شاعر در عین آنکها در تقلید و مآن
صورت کند ممکن است آن را بهحاکات میوسایل واحد و مشابه تقلید و م

ا در رروایت و نقل و خبر بیاورد... و نیز ممکن هست که تمام اشخاص داستان 
)27و26حین حرکت و در حال عمل تصویر و تقلید بنماید. (ارسطو 

ستوفان وکند که آثار آریارسطو درحقیقت با بیان این مطلب تعریفی از درام ارائه داده و اشاره می
کنند میسوفوکل به این دلیل درام خوانده شده که هردو اعمال و اطوار اشخاصی را تقلید و محاکات

ژدي و کنند که مبدع و موجد تراکه در حال عمل و حرکت هستند. قوم دوریان هم بر همین مبنا ادعا می
لفظ درام د و معتقدندگوین) میDran(» دران«ها لفظ حاکی از فعل و عمل را اند، چراکه آنکمدي بوده

جاست.از آن
» مارتین اسلین«اند. ) عرضه کردهDrama(امروزه پژوهشگران تعاریف مختلفی دربارة نمایش 

را یک نمایش» کنش«داند. او با تأکید بر واژه نمایش را کنشی براي تقلید و بازنمایی رفتار بشر می
سازد دقیقاٌ بیرون و عنصري که نمایش را نمایش می«آورد، زیرا معتقد است:شمار نمیقالب ادبی محض به

ا تحقق ثر رها قرار دارد و عبارت از کنش یا عملکردي است که اندیشه و مفهوم مورد نظر پدیدآوردندة افراسوي واژه
)15» (بخشد.کامل می
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و صورت مطلق، مانعی در راه گسترش اَشکال نوین و آزمونکاربردن هر تعریفی بهجاکه بهازآن
کند قایل به تعریف با وجود تعاریفی که از نمایش عرضه می» اسلین«،نوآوري در عرصۀ نمایش است

ن در آایشی تمام مراسم آیینی شالودة نمایشی دارد و جنبۀ نم،ثابت و قاطعی نیست و با این نگرش او
ام از عف یک تعریبیشترتعریف البته این 11این است که تمامی این نوع مراسم ماهیت تقلیدي دارد.

ه صورت خاص (تئاتر) هم تعریف کرد: بتوان این هنر را نمایش است و می
هاي اي معین و به منظوري خاص بسیاري از نقشهنگامی که در لحظهانسان 

ورزد، دانسته یا ها تأکید میگذارد و به عمد به یکی از آنخود را کنار می
ز (تئاتر) ا.. اما نمایش به معنی اخصد.گذارنادانسته، پا در قلمرو نمایش می

در مراسم آیینی دارد و ازریشه ند که ابتدا اي دیگر است. این هنر هرچگونه
گیرد، با گذشت زمان و گذشتن از مراحلی خاص به هاي مذهبی نشأت مینیایش

کند و هاي بدوي نمایش متمایز مییابد که آن را از سایر جلوهکیفیتی دست می
)14بخشد.(مکی هاي خالقۀ آدمی بارگاهی رفیع میفعالیتدر پهنۀ

مایش ي هنر نبه معنا» تماشا«پیرامون پیشینۀ واژة نمایش در ایران، گفتنی است که از دیرگاه لفظ 
شده که در تجمع عصرانۀ مردم در هایی اطالق مینمایشبه مجموعۀ خرده«(تئاتر) در زبان فارسی کاربرد داشته و 

گرد، انواع هاي دورههاي مسخرگان و رقص و آواز هجوآلود مطربعبارت بود از: بازياست وشدهازي میبها میدان
نیز »تماشاخانه«و» تماشاگاه«دو لفظ).52و51بیضایی »(ها و...ها و لوتیهاي دلقکان و لودهمعرکه (هنگامه)، بازي

رفته این اصطالحات به زبان ادبی هم رفتهرد. داارتباط» تماشا«هاست، با واژة که معرّف محل این بازي
در بیتی به» حافظ«هاي خود از آن بهره بردند براي مثالوارد شد و سخنوران و شاعران در بیان اندیشه

است: معناي نمایش، اشاره کردهبه »تماشا«واژة 
21»ببردتماشانظري نام بو که صاحببازمبه هوس میلعبتهمه اینخیالدر «

بازي و تماشا بهره برده که همه به واژگان در این بیت شاعر از اصطالحاتی چون خیال، لعبت
هایی هم عروسکهاهمان نمایش سایه است و لعبت» خیاليباز«یا » بازيخیال«کنند. نمایشی داللت می
شد.ها استفاده میبازي از آنبازي و سایهشببودند که در خیمه

است:کار بردهرا هم به» تماشاخانه«ح حافظ حتی اصطال
13»بینبجا بستۀ یک مو دل آنصاحبصد جان باد صباست          تماشاخانۀحلقۀ زلفش «
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):Drama(ـ نمایشنامه5ـ1
نمایشنامۀ «استثناي البته به؛ شودنمایشنامه نوشتاري است که براي اجرا بر صحنه تنظیم می

شود. امروزه برخی معتقدند که قط براي خواندن نوشته می) که فCloset drama(» خواندنی
ر شعر و ه هنوز هم نمایشنامه را در کنارچبه چالش کشیده شده است. اگ(ادبیت) نمایشنامه» نهاديادبی«

14دانند.داستان یکی از سه گونۀ کالن ادبی می

نمایش درآوردن ه براي بهاند کنمایشنامه را نوع خاصی از داستان دانسته،ترین تعریفدر کوتاه
ت هاي روایی ادبیاو از ریختگویینوشته شده است. بنابر این تعریف، هنر نمایش از زمرة داستان

ت که نمایشنامه شکلی ادبی اس«) آمده است:Drama(در فرهنگ اصطالحات ادبی هم ذیل مدخل 15است.
گیرند و نمایش مشخصی را روي صحنه خود میرا بههابراي تئاتر طراحی شده یعنی جایی که بازیگران نقش شخصیت

)43(آبرامز » نمایند...یان میبکنند و دیالوگ نوشته شده را اجرا می
برد. در ها پی خواهیمبا اندکی دقّت و تأمل در تعاریف عرضه شده به وجه مشترك میان آن

ه راي اجرا بر صحنه نوشتبت کههاي ادبی در این اسگونهتعاریف مذکور تفاوت نمایشنامه با دیگر
) درواقع اي نسبتاً مجزاست و قابلیت اجرا ندارد.که گونه» نمایشنامۀ خواندنی«استثناي البته به(شود.می

اي که به نامهنمایش«: »اسلین«یابد و به گفتۀ درام در کنش متقابل با مخاطب یا تماشاگر است که معنایی می
)28(»محض است.اجرا درنیاید در شمار ادبیات 

ـ مضمون (درونمایه):6ـ1
در فرهنگ اصطالحات ادبی معتقد است:»کادن«درونمایه فکر حاکم و مسلط بر اثر است. 

صورت مستقیم یا غیرمستقیم بیان باشد که ممکن است بهدرونمایۀ یک اثر موضوع آن نیست بلکه اندیشۀ محوري آن می«
)913» (سادت است.ح» اتلّلو«شود. براي مثال درونمایۀ 

ثر اکادن به درستی میان درونمایه و موضوع تفاوت قایل شده و درونمایه را اندیشۀ محوري 
عرفی مسپیر خوانده است؛ اما مثال او قابل تأمل است. او حسادت را مضمون نمایشنامۀ اتلّلو اثر شک

دت رسد که حسانیم به نظر میدر حالی که اگر مضمون را طرز تلقّی نویسنده از موضوع بدااستکرده
تواند مضمون باشد.می» شودحسادت منجر به فاجعه می«موضوع است و مثالً 
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درحقیقت و دهدهاي داستانی را به هم پیوند میدرونمایه یا مضمون یک اثر عناصر و موقعیت
که ساخت تاسداستانی داستان خوباینبنابر؛را در داستان به عهده دارد» بخشیوحدت«خصوصیت 

اش وحدت و یکپارچگی داشته باشد و همۀ عناصر حیاتی و دهندهو ترکیب آن، در عناصر تشکیل
16.باشنداساسی در آن به هم وابسته

ي براي پی بردن به مضمون یک داستان یا نمایشنامه باید اغلب در افکار، عواطف و گفتگو
کنند میده بگذارد سعی تري بر خواننتأثیر بیشدگان براي آنکه اثرشاننویسنزیرا ها دقت کرد شخصیت

کنند.عرضهکه درونمایه را غیرصریح 
ساختار:ـ7ـ1
طور کلی به شیوة بندي است و در اصطالح ادبیات به) در لغت به معنی اسکلت و استخوانStructureساختار («

)163(داد »شود.اطالق میدیگر اجزاء سازندة یک اثر ادبی با یکسازماندهی و مجموع روابط عناصر و
شکیل تن را بنابراین روابطی که عناصر سازندة یک اثر ادبی باهم و با کل مجموعه دارند ساختار آ

گذارد.یر و تحولی در یکی از اجزا بر کل مجموعه تأثیر میدهد و هر تغیمی
کنند.یم میتقس» ساختژرف«و » روساخت«معموالً در بررسی ساختار داستان آن را به دو بخش 
هاي مختلفی به خود تواند شکلهاست که میدر داستان مانند زبان طبیعی، روساخت همان توالی جمله

شمار هایی که جزء سبک نویسنده بهها و تأکیدها و همۀ شکلبگیرد؛ ازقبیلِ پاراگراف، فصل، مکث
نهان ت داستان بخش و الیۀ تقریباً پساخها. اما ژرفبندي و نظایر اینکالم، ریتم، جملهرود مثل تکیهمی

17باشد.مل طرح، شخصیت و مضمون میشااثر است که 

و » درونی«توان در دو بخش ساختار دراماتیک یک متن نمایشی را نیز می
بررسی کرد. اگر ما ساختار درونی را مجموع مسائل محتوایی و » بیرونی«

ف ، تعریوشتن کندده آغاز به نکه نویسنمفهومی متن نمایشنامه، حتی قبل از این
هاي متعدد و گوناگونی است که یک شامل جنبهکنیم ساختار بیرونی دقیقاً

اي مانند: پرده، تقسیمات هاي صحنههاي نمایشی یا ضرورتنمایشنامه از سنت
مقدمۀ،گیرد.(کلسلماتیک، به وام میهاي ویژة متن درااي و یا جنبهصحنه
)8الدین صادقیقطب
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ده پردازان و منتقدان ادبی مطرح شلبته بحث پیرامون ساختار دیرزمانی است که درمیان نظریها
افکنی و است. او در باب گرهدربارة ساختار تراژدي مباحثی آورده» فن شعر«است؛ حتی ارسطو در 

گوید:گشایی میگره
ول تراژدي کنم که از ااصطالح می]افکنیگره[»عقده«ن آن قسمتی از تراژدي را م

شود به تحول و نقل حال قهرمان رسد که منتهی میشود و به آن قسمتی میآغاز می
و آن قسمت از تراژدي را هم که آغاز این نقل وداستان به سعادت یا شقاوت 

]گشاییرهگ[شود و تا پایان آن دوام دارد، گشایش و حل عقدهتحول شروع می

)78» (کنم.اصطالح می
نویس و شنامه، نمای»گوستاو فریتاگ«است. سطو ساختار را به دو قسمت تقسیم کردهبنابراین ار

» ریتاگهرم ف«هومعلولی را مطرح نموده که بمنتقد آلمانی، نیز با عنایت به نظریات ارسطو ساختار علت
ه ت(که البداند: عمل فزاینده و عمل کاهندهمعروف است. او ساختار درام را متشکل از دو بخش می

گشایی است که ارسطو بدان اشاره کرده است).افکنی و گرهگره
شود:مل میها را شان بخشبندي جزئی ساختار فریتاگ ایدر یک تقسیم

چینی (مقدمه)ـ زمینه1
افکنی و نقطۀ حساسی در سیر تکاملی درام است.)ـ عمل برانگیزنده (عملی که آغاز گره2
اي به برند و نهایتاً در نقطهپیش میسرنوشت کاراکتر محوري راافکنی (وقایع متوالی که ـ گره3
رسند.)پایان می

سازد.)ها را روشن میافکنیشود که گرهـ اوج (در این نقطه رویدادي واقع می4
کند و درنهایت به هاي اثر را روشن میاي که ابهامات و پیچشگشایی (وقایع پیوستهـ گره5

شود.)جر مینتیجه و فرود داستان من
کند.)درام را روشن میو عاقبتـ تحلیل و نتیجه (که پایان کنش و نتیجۀ عمل است6
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نقطۀ اوج

گري)گشایی (تحلیلگرهافکنی(کنش متصاعد)گره
»عمل برانگیزنده«لحظۀ انگیزش
گیرينتیجهمقدمه

»هرم فریتاگ«

یازمان مساوي عمل فزاینده و عمل کاهندهتساوي اشکالی که به هرم فریتاگ وارد است 
گشایی بسیار ها عمل کاهنده یا زمان گرهاست؛ زیرا امروزه در بیشتر نمایشنامهگشاییافکنی و گرهگره

توان کند نمیفریتاگ مطرح میکه رااينابراین الگوي ساختاريب18است.تر از عمل فزایندهکوتاه
چون هاي متداول دیگري همها تعمیم داد. ساختمامی نمایشنامهعنوانِ الگویی ثابت و قطعی به تبه

پرداخت.ها خواهیماي وجود دارند که در فصل سوم بدانپردهخطی، مدور، ایستا و تک
اکبر رادي:ـ معرفی اجمالی 8ـ1

ود. بدر رشت متولد شد. او سومین فرزند یک خانوادة متوسط بازاري 1318اکبر رادي در سال 
و هایی که خود آن را به عنوان بهترینچهار سال اول ابتدایی را در شهر زادگاهش سپري کرد، سال

19.کنداش توصیف مین اوقات زندگیتریشیرین

وکار پدر با خانواده به تهران کوچید. گی و افت کسببه دلیل ورشکست1329ادي در سال ر
ساند. یان رتحصیالت ابتدایی را در دبستان صائب و دورة متوسطه را در دبیرستان فرانسوي رازي به پا

مه تا نیدر رشتۀ علوم اجتماعی دانشگاه تهران پذیرفته شد. فوق لیسانس این رشته را هم1339سال 
ر هم تئاتوامۀ تحصیل منصرف شد. او به موازات تحصیل، در زمینۀ ادبیات خواند ولی به دالیلی از اد

عد بو دو سال » روزنۀ آبی«با سرمایۀ شخصی خود نمایشنامۀ 41کرد، به طوري که در سال فعالیت می
یت ها با گذراندن دورة یکسالۀ تربالشر کرد. در همان سنترا م» افول«مۀ نمایشنا20»طرفه«به همت گروه 

م به خدمت آموزش و پرورش درآمد.معل
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نویسی در دانشگاه بانو عنقا ازدواج کرد. مدتی به تدریس نمایشنامهبا حمیده44رادي در سال 
یات ۀ ادبنشگاه هنر پرداخت. به گفتۀ خود رادي دو اتفاق مهم سرنوشت قطعی وي را در خطاتهران و د

د ادي خورکه به معرفی احمد شاملو انجام شد. شاهین سرکیسیان بود رقم زد؛ اتفاق اول مالقاتش با
گوید: باره میدراین

سرکیسیان در باور خود استعداد نارسی را در من تشخیص داده بود و مصراً 
و با اخواست که این استعداد را وقف تئاتر کنم و جز نمایشنامه مطلبی ننویسم... می

بندي بعضی از ا و نطفهسیمیشدید، فضا، پانگیزي از چخوف، سبک،احساس شوق
آلود به روي من هاي مهگفت و دنیایی از رمزها و آبینههاي او میشخصیت

) 39و38، 22(رادي، صحنه شگشود.می
احمد را نظرهایی با او داشت اما خود، آلاحمد بود. رادي اختالفاما اتفاق دوم آشنایی با جالل آل

است.هاي دورة اول وي داشتهمهقالب نمایشناداند که نقش مؤثري در محتوا واز کسانی می
سبکی دانست که همواره براي نمایش قلم حق باید از معدود نویسندگان صاحباکبر رادي را به

است. البته از این نویسنده یک مجموعه داستان با از بیست نمایشنامه نگاشتهاست. او تاکنون بیشزده
سیده است. به چاپ ر52در سال » دستی از دور«التی با عنوان و مجموعه مقا49در سال » جاده«عنوان 

است.(مکالمات) گردآوري و منتشر شده» بشنو از نی«هاي او نیز در کتاب مجموعۀ مصاحبه
م و مردمحیط بهدقتاو بهدانند.گرایی) میاي از ناتورالیسم و رئالیسم (واقعسبک رادي را آمیزه

ی گرا دورة تاریخی و شرایط اجتماعی و وضعیت انساننویسندگان واقعنگرد و چونپیرامون خویش می
اند. هاي آثار او از جنس همین مردمدرنتیجه شخصیت21کند.هایش منعکس میدورة خود را در نمایشنامه

شود. هایش دیده مییشدر اکثر نمابخش زادگاه اوحآسمان ابري، هواي مطبوع بارانی و فضاهاي رو
خوبی انسانی دورة خود را بهشرایط اجتماعی و وضعیتاي متعهد دانست که توان نویسندهرادي را می

کند.هایش منعکس میشناسد و در نمایشنامهمی
ها خواهیم پرداخت در این رساله قصد داریم تا با استفاده از نظریاتی که در فصل دوم و سوم بدان

ساختاري و مضمونی کنیم تا درنهایت با کشف اکبر رادي را تحلیل 50و40هاي دهۀ نمایشنامه
کنند. هاي او پی ببریم که این آثار از کدام الگوي ساختاري تبعیت میساختارهاي درونی نمایشنامه

سبک نویس صاحبمههاي دو نمایشنانمایشنامهاي محققانهپیش از این در رسالهذکر است کهشایان
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الگوي ها از و مشخص شده که آثار آنو مضمونی شده(ساعدي و بیضایی) بررسی ساختاريدیگر 
ها در آینده در تألیف یک نگارنده امیدوار است که این گونه پژوهش22د.کنتبعیت می» کلود برمون«

کار آید.ساختاري نمایش بهفرهنگ 
است نویسی قلم زده و آثار گرانبهایی خلق کردهقرن در عرصۀ نمایشنامهاکبر رادي نزدیک به نیم

ترتیب تاریخی عبارتند از:که به
:40هاي دهۀ نمایشنامه

1340تا 1338ـ روزنۀ آبی، 
1342ـ افول، 

1345ـ مرگ در پاییز، 
1345ها، ـ از پشت شیشه
1346ـ ارثیۀ ایرانی، 

1348ـ صیادان، 
:50هاي دهۀ نمایشنامه

1352تا 1350ـ لبخند باشکوه آقاي گیل،
1353ن، ـ در مه بخوا

1356ـ هاملت با ساالد فصل، 
1359تا 1358ـ منجی در صبح نمناك، 

:60هاي دهۀ نمایشنامه
1361ـ پلکان، 

1363مرغ داغ، ـ تانگوي تخم
1365ـ آهسته با گل سرخ، 

1370تا1367ـ شب روي سنگفرش خیس، 
:70هاي دهۀ نمایشنامه

1371ـ آمیزقلمدون، 
1375ات1373نماي ما، ـ باغ شب
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1376ـ ملودي شهر بارانی، 
1379تا1378ـ خانمچه و مهتابی، 

1381به خیر جناب کنت، ـ شب 
1381ـ پایین، گذر سقّاخانه، 


