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چکیده
چگونگی شکلگیری و ساخت یافتن میدان تئاتر نوین عصر مشروطۀ ایران ،قطب هبای تئباتری
این دوره و تکوین زیرمیدانهای آن ،موضوع مورد بحث این پبووه اسبت تئباتر نبوین ایبران
کمی پی از آغاز مشروطیت بین سالهای  0821تا  0011بهمثابۀ یک میدان شکل پیدا کبرد
این فرایند حاصل تغییر در نظام سرمایه و عادتوارههای کنشگران آن بود که با ایجاد بدعت در
سبکها و فرمهای متداول نمای این دوره ،خواهان استفاده از تئاتر نوین بهعنوان ابزاری جهت
اعتالی فرهنگ عمومی و آگاهیبخشی سیاسی جامعه بودند چگبونگی حرکبت و فعالیبت ایبن
گروهها ،جایگاه و مواضع عامالن گروهها بهلحاظ اجتماعی و هنری ،نوع سرمایه و عادتوارههبای
آنان و چگونگی ارتباطشان با ساختار سیاسی حاکم و قطب نمبای عامبهپسبند از مهبمتبرین
پرس های مطبر شبده در ایبن پبووه هسبتند ایبن پبووه در تحلیبل محتبوای خبود از
روششناسی جامعهشناختی شیوۀ ساختارگرایی تکبوینی پیبر بوردیبو بباخخ مفباهیم تمبایز،
میدان و سرمایه بهره گرفته است در انتها درمییابیم که تئاتر نوین عصر مشروطه دارای تمبایز
قابلتأملی از نمای عامهپسند آن دوره و حاصبل سبرمایههبای فرهنگبی ،اجتمباعی و نمبادین
برآمده از جریان مشروطیت است و در مسیر کامالً متفاوتی از نمای عامهپسند جریان دارد

واژگان کلیدی :نمای

عصر مشروطه ،تئاتر نوین عصر مشروطه ،تمایز ،سرمایه،
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مقدمه
مقصود از تئاتر نوین ایران ،افتراقی است که در سالهای  0821تا  0011شمسی بین سنتها و
آیینهای نمایشی رایج در ایران از قبیل تقلید ،تعزیه و بازیهای نمایشی و آنچبه تحبت عنبوان
تئاتر به شیوۀ اروپایی میشناسیم به وجود آمد پیدای تئاتر ببه شبیوۀ اروپبایی فراینبدی ببود
تحت تأثیر جریان تجددخواهی که در عرصههای فکری و سیاسی در تقابل با سنت و با تبأثیر از
الگوهای نمای غربی شکل گرفت ایبن نبوع تئباتر در ابتبدای امبر تنهبا در برخبی ظبواهر ببا
نمای های سنتیبآیینی رایج تفاوت داشت ،اما بهمرور به شکلگیری جریان جدیبدی در تئباتر
منجر شد که آن را تحت عنوان تئاتر نوین ایران میشناسیم تئاتر نوین شیوۀ نوینی بود کبه در
ابتدا با هدف تجددخواهی و بهبود سامان سیاسی کشور شروع به فعالیت کرد ،ولی تا پایان قرن
با دگرگون شدن فعالیت کنشگران و ایجاد گروههای جدید در درون آن ماهیت سیاسی خبود را
کنار گذاشت و به بُعد هنری و زیباییشناختی تمایل پیدا کرد و هم بهلحاظ شبکل اجبرا و هبم
بهلحاظ محتوای آثار نمایشی تغییراتی در آن حاصل شد
تئاتر نوین ایران میدان هنری جدیدی بود در مقابل میدان نمای های سنتیبآیینی کبه ببا
شکلگیری و کس ویوگیها و سرمایههای مخت خود و با ایجاد مناسبات درونی و روابب ببا
میدانهای دیگر ،جامعۀ هنری جدیدی را شکل داد کنشگران فعال در این میدان نوین هریک با
انگیزهها و خصلتهای آزادی خواهانه ،سیاسی ،تجددخواهانه یا برای اعتالی فرهنگ عمومی ،ببا
بهرهگیری از سرمایههای سیاسی و فرهنگی در ابتدای امر و پیرو آن سرمایههای مادی و هنری،
در عین منازعه با یکدیگر ،در پی تثبیت مواضع و ایجاد تمایز با میدان نمای های سنتیبآیینی
و میدانهای فعال دیگر بودند تالش برای تثبیت این مواضع در فضای اجتماعی دو دهۀ پایبانی
قرن و در ارتباط با میدانهای سیاسی و مذهبی مسل زمان حبازز اهمیبت ببود و نمونبۀ آن در
نخستین مقاخت ،نامهنگاریها ،روزنامهها و نمایشنامههای این دوره قابل تشخی است؛ ازجمله
روزنامۀ اختر با مقاختی ماننبد "در بازی تماشاا و تماشااااهه" ،روزنامبۀ قبانون ببا "شایۀة
مکالمههۀیسی" که خاص میرزاملکمخان بود و روزنامۀ تیاتر ببا مقدمبهای کبه میرزارضباخان
طباطبایی نازینی در نخستین شمارۀ این نشریه چاپ کرد ،و پیرو آن آنچبه محتبوای نشبریه را
تشکیل میداد ،نمونهای از تالشهای صورتگرفته در جهت تثبیت و مشبروعیت دادن ببه ایبن
میدان نوین در جامعه و در تقابل با دیگر میدانها بود به این ترتی میبدان تئباتر نبوین ایبران
عالوهبر تالش برای تثبیت خصلتهای درونی خود بهعنبوان شبکلی نبو در مقاببل نمبای هبای
سنتی ،ناگزیر از تولیدی متناس با ذازقۀ اقشار مختلف جامعه نیز بود هدف تئاتر نبوین ایبران،
ارازۀ نوع جدیدی از نمای بود که با نمای متعارف و مرسوم زمان تفاوت داشت و ببه تمبایزی
اشاره میکرد که هنرمندان عرصۀ تئاتر نوین بهعنوان کنشگران و عامالن در پی ایجاد آن بودند
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و میکوشیدند تا فاصلۀ روشنی با تئاتر عصر خود بیابنبد؛ یعنبی ایجباد مواضبعی نبو در عرصبۀ
هنرهای نمایشی ازاینرو ،پووه اخیر در پاسخ به این پرس ها انجام شده است:
سب این موضعگیری جدید چیست؟ نسبت تئاتر نوین ایران با نمای سنتیبآیینی ایبران
بهعنوان یک شکل نمایشی مرسوم و باقدمت چگونه است؟ شکلگیری و مشروعیت یافتن میدان
تئاتر نوین در فضای ایرانِ عصر تجدد در حین و پس از انقالب مشروطه تا آخبر قبرن سبیزده و
تمایزیابی تئاتر نوین از هنرهای نمایشی سنتیبآیینبی ببه چبه صبورت شبکل گرفبت؟ حیطبۀ
مقدورات کنشگران تئاتر نوین بهعنوان عامالن تا چه اندازهای بود و تبا چبه میزانبی ببر هبدایت
جریان فوق مؤثر بود؟ جایگاه و مواضع عامالن بهلحاظ اجتماعی و هنری چگونبه ببود؟ مولبدان
هنری تئاتر نوین از چه نوع سرمایهها و عادتوارههایی برخوردار بودند؟ و رابطۀ تئباتر نبوگرا ببا
ساختار قدرت حاکم اعم از سیاسی ،فرهنگی و هنری و در ارتباط با جامعه به چه صورت بود؟
این پووه بهصورت توصیفیبتحلیلی و با استفاده از منبابع کتابخانبهای انجبام شبده و در
تحلیل مفاهیم خود از روش ساختارگرایی تکوینی پیبر بوردیبو اسبتفاده کبرده و در ایبن راه ببا
استفاده از برخی مفاهیم کلیدی در آرای بوردیو ازجمله مفهوم تمایز ،سرمایه و میدان ،چگونگی
ساختیابی میدان نوگرای تئاتر ایران را تحلیل کرده است

مالحظات نظری
گلدمن و بوردیو مهمترین متفکرانی هستند کبه نقبد سباختارگرای تکبوینی را در نظبر و عمبل
صورتبندی کرده و به کار گرفتهاند به باور گلدمن آگاهی جمعی با توجه به شبرای اجتمباعی
اثر ادبی را میآفریند و از منظر بوردیو ساختار میدانهای گوناگون در فضای اجتماعی ،مبن را
شبکل مببیدهبد و بببه پیببروی از مبن اثببر ادببی آفریببده مببیشبود (نببک نصببرتی)0:0031 ،
ساختارگرایی تکوینی بر این فرض استوار است که هر رفتار انسانی کوششبی اسبت ببرای دادن
پاسخی بامعنا به وضبعیتی مبعین و از هبمین رهگذر ،ایجاد تعادلی میان فاعل عمل و موضوعی
که عمل بر آن واقع شده است بوردیو در شبیوۀ سباختارگرایی تکبوینی خبود ببا افبزودن بُعبد
تاریخی به ساختارگرایی و همچنین در ضدیت با دیدگاههای ساختارگرایی که عامبل انسبانی را
حذف میکنند و نق ساختارهای عینی را نادیده مبیگیرنبد ،ایبن شبیوه را توسبعه داد (نبک
طلوعی 8 :0020 ،و  )0هدف او گذر از ذهنیتگرایی و عینیتگرایی و تقابلهای دوگانۀ کنشگر
و ساختار بود ،و برای به نتیجه رساندن ایبن ترکیب عینیبتگرایبی و ذهنیبتگرایبی ،فیزیبک
اجتماعی و پدیدارشناسی اجتماعی ،مجموعبهای از مفباهیم ببدیع را وضبع کبرد کبه در قالب
اصطالحات میدان و سرمایه و من طر میشوند (نک رامین)010:0031 ،
«میدان در نظریۀ بوردیو پهنۀ اجتماعی کموبی محدودی اسبت کبه در آن تعبداد زیبادی از
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بازیگران یا کنشگران اجتماعی با من ها یا ویوگیهای تعریفشده و توانباییهبای سبرمایهای وارد
عمل میشوند و به رقابت ،همگرایی یا مبارزه با یکدیگر میپردازند تا بتوانند به حداکثر امتیازهبای
ممکن دست یابند واژۀ میدان در حیطۀ ادبی ،هنری ،سیاسبی ،دینبی ،پزشبکی و علمبی ببه کبار
گرفته شده است ،ازاینرو جامعه از تعداد بیشبماری میبدان از قبیبل میبدان دانشبگاهی ،میبدان
هنری ،میدان صنعت و تجارت ،میدان حکومت ،میدان رسانههبا و تشبکیل شبده اسبت میبدان
جززی از جهان اجتماعی است که بهطور مستقل عمل میکند ،یعنی قوانین و الزامهای خاص خود
را دارد ،ازاینرو کسی که به محیطی (سیاسی ،هنری ،فکری) وارد میشود باید به نشانهها و قواعبد
داخلی آن تسل داشته باشبد و اگبر چنبین نباشبد ببهسبرعت از ببازی خبارج مبیشبود» (نبک
فکوهی013:0021،؛ نک رامین )012:0031 ،بر این اساس ،چگونگی توزیع سرمایههبای مختلبف
تعیینکنندۀ ساختار فضای اجتماعی است و نوع رواب و موقعیت یک میدان وابسته ببه دسترسبی
هریک از افراد داخل میبدان ببه سبرمایههبا اسبت «آنبان کبه از موقعیبت سبروری برخوردارنبد،
راهبردهای ابقا و حفظِ (وضع موجود توزیع سرمایه) را دنبال می کنند ،حال آنکه افراد تنبزل یافتبه
به موقعیت های تابع و زیردست ،بیشتر مسبتعد ببه کبارگیری راهبردهبای برانبدازی انبد» (رامبین،
 )013:0031از دید بوردیو انواع سرمایه عبارتاند از سبرمایۀ اقتصبادی ،سبرمایۀ فرهنگبی (انبواع
معرفت مشروع) ،و سرمایۀ نمادین (پرستیو و افتخار اجتمباعی) کبه دسترسبی ببه آنبان فقب در
محدودهای (میدان) که فرد در آن قرار دارد ،مقدور است (نک جنکینز)000:0023 ،
میزان سرمایه و نوع موقعیت افراد اجتماع معلول تمایزها یا تفاوتهایی است که از یکبدیگر
دارند و بهشکل رفتارها و سبکهای زندگی بروز پیدا میکند «بوردیبو معتقبد ببود کبه جامعبۀ
مدرن با سرعت شگرف در تغییرات سب انفکاک و تنوع در گروهها و اعضای خود میشود کبه
آن را تمایز نامید» (پیربابایی« )73:0031 ،هرچه جامعه با فردگرایی روبهرشد اعضای متنوعتر
و منفکتر میشود ،در سلسلهمرات ارزشهای آن جامعه ،تفاوت یک فرد با دیگر افبراد اهمیبت
بیشتری مییابد در این جوامع ،متفاوت و متمایز بودن نسبت به دیگران ،به یک آرمبان شخصبی
بدل میگردد بهعبارتی ازآنجاکه در جوامع مدرن ،افراد با بروز پدیدهها ،ایدهها ،گرای ها ،نیازها
و خواستههای جدید و متنوعی روبهرو هستند ،امکان وقوع تمایز بین آنها نیز افبزای مبییاببد»
(شریعتی)08:0022 ،
همچنین بوردیو مفهوم عادتواره ،من یا هابیتوس را مطر میکند و آن را مجموعهای از
قابلیتها تعریف میکند که فرد در طول حیات خود آنها را درونبی و ببه طبیعبت ثانویبۀ خبود
تبدیل میکند و بدون آنکه لزوماً آگاه باشد بر اساس آن عمل میکند من در عبین پایبداری،
تغییرپذیر و اکتسابی و قابل جابهجایی نیز هست؛ ترکیبی از ابوکتیویته و سوبوکتیویته اجتماعی
که در ساخت شخصیت افراد عاملی است که هر شخ را از دیگری متفباوت مبیکنبد و رفتبار
فرد را در نظام اجتماعی هدایت میکند «من  ،ناخودآگاهِ فرهنگی ،قاعدۀ الزامی هبر انتخباب،
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اصل هماهنگ کنندۀ اعمال و الگوی ذهنبی و جسبمی ادراک و ارزیبابی و کبن اسبت و از آن
حیث که به وسیلۀ نیروهای اجتماعی تولید میشود و حاصل درونی کبردن سباختارهای بیرونبی
است ،ساخت یافته تلقی میشود و از جهت اینکه در قال اعمال مختلف ،به بازتولید ساختارهای
بیرونی میپردازد ،ساختدهنده است» (نک پرست )33:0023 ،
«بوردیو در نظریۀ خود هم به چبگونگی سباخت و ببازتولید ساختارها توجبه دارد و هبم ببه
نق ساختارها در مشروطسازی و محدودسبازی اعمبال انسبانی ،چراکبه بببوردیو بببه وجببود
ساختارهای عینی مستقل از آگاهی و ارادۀ عامالن انسانی باور دارد اما عبامالن نیبز مبیتواننبد
عملکردهایشان را هبدایت و مبقید سازند ساختارگرایی تکوینی بوردیو رابطۀ ساختاری مببن
و مبیدان است؛ رابطهای که در آن نه من و نه میدان ،هیچکبدام ،دارای ظرفیبت و اسببتعداد
خزم ببرای مشخ کردن یکجانبۀ کن اجتماعی نبیستند ارتبباط مبیان این مفباهیم مبا را
قادر میسازد که مبوارد مبربوط به بازتولید در زمانی که ساختارهای ذهنی و اجتماعی در توافق
با یکدیگر قرار داشبته و یبکدیگر را تقویت میکنند و نیبز مبوارد دگببرگونی را در زمببانی کبه
ببین مبیدان و مبن ناسازگاری و ناهمخوانی پدید میآید و باعث نبوآوری ،ببحران و تغییبرات
ساختاری میشود روشن ساخته و تشریح کنیم» (طلوعی)00:0020 ،
برای بررسی تئاتر نوین ایران در ساختارگرایی تکوینی از منظر بوردیو بایبد موقعیبت میبدان
تئاتر نوین ایران را در میدان قدرت و جایگاه آن را در بخ فرادستی و فرودسبت بررسبی کبرد،
سپس به ساختار و رواب در میدان پرداخت ،و با توجه به کمیت و کیفیت سبرمایههبا ،سباختار
میدان و دستهبندی عامالن در قط بندیها و من متناس با موقعیت میدان را تشریح کرد

زمینههای پیدایش تئاتر نوین ایران
نمای در ایران مصادف با سالهای انقالب مشروطه مانند شرای سیاسی و اجتماعی کشور تابع
و متأثر از جریانات مشروطهخواهی و آزادیطلبی بود و این به تحولی مهم در تئاتر ایران منجبر
شد تحول بهوجودآمده شامل ایجاد تمایز میان دو رویکرد نمای ایران بود :یکبی نمبای هبای
عامهپسند و سرگرمساز رایج در آن روزگار که شامل تقلید ،تعزیه و بازیهای نمایشی میشبد و
تنها میدان نمایشی غال تا اوایل سلطنت مظفرالدینشاه بود و رکن دیگبر ،نمبای نبوگرا کبه
زمینۀ شکلگیری آن با فعالیتهای گروههای سیار نمایشی ترک و عثمانی و ارامنۀ ساکن ایران
آغاز شده بود و مدتی هم بهصورت جدیتر با فعالیت سالن نمبای دارالفنبون در دورۀ ناصبری
مطر شده بود و در سالهای انقالب مشروطه با تأثیر گرفتن از تئباتر رایبج در غبرب و گبرفتن
نشانههایی از آن با رویکردی که مایل به نقد سیاسی و اخالقی بود ،فعالیت میکرد
نمای های عامهپسند بهواسطۀ قدمت و محبوبیت خود بین عوام و حکومبت وقبت ،تبا ایبن
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زمان شکل جاافتادۀ خود را پیدا کرده بودند ،ولی رکن دیگر نمای که تحت عنوان تئاتر نبوگرا
آن را معرفی میکنیم بهطور جدی از آغاز زمزمههای مشبروطهخبواهی و ببهشبکل انجمبنهبا،
شرکتها و سپس گروههای نمایشی شروع به شکل گرفتن کرد و در این حین ،در حال منازعبۀ
فعالی با قط نمای سنتیبآیینی نیز بود دلیل منازعه ،تمایالت متفباوت هریبک از قطب هبا
بود؛ قط تئاتر سنتیبآیینی ،بهواسطۀ ماهیت سرگرمساز خود تحت حمایبت پادشباهان قاجبار
بود تیغ انتقاد در این نمای ها محدود به مناس گبویی کنشبگران در لحظبات خباص نمبای
میشد و هرگز از این میزان فراتر نمیرفت و اجراکنندگان آن نیز اغلب اقشبار طبقبات پبایین
جامعه بودند ،ولی تئاتر نوگرا باخخ در بدو شکلگیری کامالً با رویکرد سیاسی و انتقبادی ببر
ضد حکومت وقت فعالیبت مبیکبرد و مولبدان آن همگبی از اقشبار فرهنگبی ،تحصبیلکبرده و
روشنفکر جامعه و از طبقات متوس مرفه و متمول بودند کبه دغدغبۀ آزادی و تجبدد داشبتند
نمای سنتی و آیینی علیرغم ارزشبمندی ،کبارکرد و نفبوذی کبه ببین اقشبار جامعبه داشبت
بهواسطۀ ماهیت و زمینۀ فکری و فرهنگی و عادتوارۀ مولدان و مخاطبان قال مناسبی ببرای
آنچه دغدغۀ قشر روشنفکر تلقی میشد نبود مولدان جدید به قالبی نو نیاز داشبتند و ببا آن در
خالل سفرهایی که به اروپا داشتند و از طریق گروههای مهاجر آشنا شده بودند تا با اسبتفاده از
آن عالوهبر انتقال مفاهیم مورد نظر خود ،هم فاصلۀ خود را با برچس مطرببی و مقلبدی حفبظ
کنند و هم درعینحال با ایجاد نوعی خودمختاری در فعالیتهای نمایشی ،از مسیر عام نمایشی
آن روزگار فاصله بگیرند و دست به اجرای نمای هایی با فرم ظاهری و محتوای متفاوت بزننبد
بوردیو در کتاب تمایز ،در تعریف خودمختاری میگوید(« :هنرمند) میخواهد از هر جهت ارباب
بالمنازع محصول خوی باشد و صرفاً زیر بار برنامههایی نمیرود که دانشبمندان و نویسبندگان
بهصورت پیشینی تحمیل میکنند تولید اثری که بهلحاظ درونبی و از روی عمبد چنبدمعنایی
است ،مرحلۀ پایانی پیروزی شاعران و نقاشبان در دسبتیابی ببه خودمختباری هنبری ببهشبمار
میآید» (بوردیو )80:0033 ،با چنین تمایلی ،شاهد اجرای نمایشی بهصورت پانتومیم «راجعببه
محمدعلیشبباه و ارتببباط دسببتگاه درببباری او بببا بیگانگببان توسب انجمببن اخببوت» (ملببکپببور،
 )70:0023هستیم که عالوهبر فاصله گرفتن از فرم عام نمایشی این دوره ،محتبوای جدیبدی را
مطر میکند که دغدغۀ قشر روشنفکر است از دل این منازعه ،گروههبا و انجمبنهبایی شبکل
گرفت که مولدان آن دارای سرمایۀ فرهنگی و اجتماعی نیرومندی بودند
سرمایۀ فرهنگی و اجتماعی این گروه از سه منشأ سرچشمه میگرفت :نخست مولدان تئباتر
نوین در عصر مشروطه افبرادی چبون محمبدعلی فروغبی (کبه بعبدها در حکومبت پهلبوی ببه
نخستوزیری منصوب شد) ،مرحوم سلیمانمیرزا اسکندری (که نمایندۀ مجلبس شبد) ،مرحبوم
فهیمی (نخستوزیر و وزیر در چند کابینه) ،مرحوم علیاکببر داور (وزیبر دادگسبتری) ،مرحبوم
محمودخان بهرامی منشیباشی (معاون نظمیه) ،مرحوم سیدعلیخبان نصبر (سرپرسبت بخب
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تئاتر سازمان پرورش افکار و سفیر ایران در چند دوره) و بودند کبه ببهواسبطۀ برخبورداری از
خانوادههای معتبر و صاح نام و سرمایۀ اقتصادی نیرومندی که توانایی تببدیل آن ببه سبرمایۀ
فرهنگی و اجتماعی را داشتند ،این موقعیت را به دست آوردند و با ترک مرزهای ایبران و سبفر
به کشورهای اروپایی و بهخصوص فرانسه ،به کس دان پرداختند این دان نهادینهشده پس
از رجعت به کشور همراه با نفوذ خانوادگی به شکلگیری سرمایۀ اجتماعی مؤثر برای این افبراد
و اشتغال در جایگاههبای مهبم مملکتبی منجبر شبد مسبئلۀ بعبد تمایبل ببه تجبددخبواهی و
دگرگونیهای اجتماعی و سیاسی بود که پیرو دان مولدان شکل گرفته بود و در نهایت همبراه
با جریان روشنفکری عصر مشروطه ،با هدف بیداری سیاسی و اجتماعی تودۀ مردم و آگاهسبازی
از حقوق سیاسی و اجتماعی و مقابله با خرافات و عوامگرایی میکوشید ایبن دگرگبونیهبا را در
روبنای فرهنگی نیز تحقق بخشد

شکلگیری میدان تئاتر نوین عصر مشروطه
تمایل مولدان و کنشگران تئاتر نوین به تغییر در الگوها و سببکهبای رایبج نمایشبی و ادببی و
ایجاد نظامی نو که لزوماً با سلیقۀ رایج عامه همخوان نبود ،آغاز موضعگیری و منازعهای بود کبه
برخالف رویۀ غال نمایشی این عصر تنها خواهان جذب مخاط بیشتر بهواسطۀ سرگرمسبازی
نبود ،بلکه با تکوین و تدوین نوع تازهای از هنر عالوهبر تمایل به افزای نفوذ و تأثیر هنر جدیبد
در جامعه ،خواهان مقبولیت و مشروعیت یافتن میان قشر روشنفکر و آگاه نیز بودند پیرو چنین
مقدوراتی ،نوعی دستهبندی و سلسلهمرات در ساختمان نمبای ایبران ببه وجبود آمبد :گبروه
دان آموختگان و گروه مردم عامی همین اصل به خصلتی در کنشگران نمای ایران منجر شد
تا بر اساس سرمایۀ فرهنگی خود جذب یکی از دو قط موجود در فضای نمایشی ایبران شبوند
بر این اساس گرای های عمدۀ تئاتر ایران بین دو دهۀ  0821تا  0831ش به این صورت بود:
 قط نمای سنتیبآیینی شامل زیرمیدانهای تقلید ،تعزیه و بازیهای نمایشی
 قط نمای نوین ایران شامل دو زیرمیدان:
 .0نمای هبای سیاسبی در جهبت اهبداف مشبروطهخبواهی و آزادیطلببی (فعالیبتهبای
گروههایی مثل انجمن اخوت و شرکت علمیۀ فرهنگ ،شرکت نمای عالی ارشاد ،تئاتر شهرزاد)
 .8نمای های اجتماعی و اخالقی در جهت تجبددطلبی و ارتقبای سبطح فرهنبگ عمبومی
(فعالیت گروههایی چون تئاتر ملی ،کمدی ایران و )
در قط نمای نوین ،نخستین گروههایی که به اجبرای نمبای هبای سیاسبی ،ببا اهبداف
مشروطهخواهی و آزادیطلبی پرداختند به قرار زیر هستند:
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نخست «انجمن اخوت» 0به سرپرستی ظهیرالدوله با حضور  001نفر از رجال بنام عصر کبه
فعالیت نمایشی خود را در سال 0821ش با اجرای پانتومیمهای سیاسی ،نمبای هبایی جهبت
حمایت از احزابی چون حزب دموکرات ،نمایشنامههای میهنی ،سخنرانی ،کنسرت و شبعرخوانی
آغاز کرد میرزانصراهللخان دبیرالممالک از دولتمردان عصر قاجبار ،شباهزاده سبیفالدولبه پسبر
فتحعلیشاه ،حبی اهلل شهردار (مشیر همایون) از دولتمردان قاجار ،دکتر مزین ،و میرزاعلیخان
ناظم مدرسۀ کمالالملک ازجمله اعضبای فعبال ایبن گبروه ،همگبی بهبرهمنبد از سبرمایههبای
فرهنگی ،اقتصادی و اجتماعی غنی و همگی از فعاخن سیاسی عصبر مشبروطه بودنبد و ببالطبع
نمای هایی که توس این گروه اجرا میشد حالوهوای سیاسی داشت پبس از انجمبن اخبوت،
از«شعبۀ زنان فرقبۀ سوسبیال دمبوکرات هچکیبان» ببه سرپرسبتی الکسباندر آبلیبان در سبال
0872ش یاد شده است این گروه متعلق به ارامنۀ مقیم تهران ببود و اهمیبت گبروه او از ایبن
جهت بود که «در زمانی که زنان مسلمان از دیدن نمای ها منع میشدند ،زنان ارامنه ببه روی
صحنه میرفتند» (گوران )010:0001 ،سبپس «شبرکت علمیبۀ فرهنبگ» در سبال 0823ش
بازگشایی شد که از مهمترین انجمنهای فعال دورۀ مشروطه بود اهمیت این گروه یکی بهدلیل
فعاخن آن بود؛ کسانی چون محمدعلی فروغی ملق به «ذکاءالملبک» (رزبیس) ،سبلیمانمیبرزا
اسکندری ،عبداهلل مستوفی (عضو هیئتمدیره) ،محمود منشیباشی ،علیاکبر داور ،رضبا ملکبی،
میرزامحمدخان ملکی ،سیدعلیخان نصر ،خلیل فهیمی و همگی از صباح منصببان کشبور و
متأثر از جریان مشروطهخواهی ایران و همگی برخوردار از سرمایۀ فرهنگی اجتماعی و اقتصادی
که در جهت آزادی و تجدد مقارن با جنب مشروطه ،با اجرای نمای های وطنپرستانه دسبت
به مبارزۀ سیاسی میزدند و گفته شده است «زمانی که مشبروطهخواهبان قیبام کبرده بودنبد و
صدای توپ در شهر شنیده میشد ،این گروه در پارک امینالدولبه نمبای هبای ملبی ،ببر ضبد
استبداد اجرا میکردند» (نک همان018 :0001 ،ب )011اهمیت دیگر ،جایگباه اجتمباعی ایبن
گروه بود عمدۀ فعالیتهای شرکت علمیۀ فرهنگ خدمات عامالمنفعه و فعالیبتهبای فرهنگبی
بود مانند تأسیس مدرسه (جهت تغییر نظام آموزشی و بازگشایی مدرسۀ فرهنگ بدین منظور)،
کمک به زلزلهزدگان آمل یا کمک به خانوادۀ بازمانبدگان شبهدای انقبالب مشبروطه ،و نمبای
 0گروه نمایشی انجمن اخوت در ابتدای امر ،یک نهباد سبری ببود کبه تحبت رهببری و نظبارت شخصبی ببه نبام
«حاجمیرزاحسن اصفهانی» ،ملق به «صفیعلیشاه» ،در سال 0873ش « ،بهمنظور ایجباد اخبوت و مسباوات
بین مردم» و «برداشتن شکاف طبقاتی بین اشراف و سایر طبقات جامعبه» تشبکیل شبده ببود پبس از فبوت
حاجمیرزاحسنخان صفیعلیشاه در سال  0872هجری شمسی ،بنا بر وصیتنامۀ وی ،علیخبان ظهیرالدولبه،
که از مریدان «پروپاقرص» او بود ،به جانشینی وی منصوب شد و با اجبازۀ مظفرالبدینشباه ،انجمبن اخبوت را
علنی کرد (حبیبیان)01:0023 ،

30

تحلیل چگۀهگی شکلگیری میدان تئاتر هۀین عصر مشروطة ایران...

فعالیت جنبی شرکت بود که سالی یکی دو بار اجرا میشد (اگرچه گبروه ببرای مشبارکت دادن
مردم در یک همای فرهنگی ارزش بسیار قازل بودند) درآمد حاصل از اجبرای نمبای هبا نیبز
صرف خدمات اجتماعی شرکت میشد عالوهبر این ،شرکت علمیۀ فرهنگ نخستین گروهی بود
که برای اجرای نمای دست به ترجمۀ آثار اروپایی زد پس از شرکت علمیۀ فرهنگ« ،شبرکت
نمای ایرانیان» در سال 0820ش است که یک گروه از زرتشتیان تهبران بودنبد و فعبالتبرین
عضو آنها دایی مترجم (مترجم همایون) بود پس از آن «تئاتر ملی» در 0827ش به سرپرستی
محققالدوله و با همکاری سیدعلیخان نصر ،محمود بهرامی (منشیباشی) و دیگبران ببود ،ایبن
گروه اولین گروه مستقل نمایشی در تاریخ تئاتر ایران است که هدف اصلی آن تنها اجرای تئباتر
بود (در انجمنهای پیشین همان طورکه ذکر شد نمای تنها یکی از برنامههای جنبی محسوب
میشد ) این گروه سالن مطبعۀ فاروس را بهعنوان تماشاخانۀ ثابت به نام تئاتر ملبی نبامگبذاری
کردند و برخالف گروههای پیشین انواع نمبای هبای کمبدی بانتقبادی ،خبانوادگی و خصوصباً
نمای های تاریخی را اجرا میکردند همچنین این گروه پس از شرکت فرهنگ دومین گروهبی
هستند که بهصورت پیوسته دست به ترجمۀ نمایشنامههای اروپایی بهویوه آثار مولیر زدند تئاتر
ملی و اکثر گروههای نمایشی در آن دوران برای جذب تماشاگران بیشتر ،نمای ها را همبراه ببا
موسیقی اجرا میکردهاند نباید فراموش کرد که نمای ایرانی (تعزیه ،تقلید ،معرکه) همواره ببا
موسیقی همراه بود و تا مدتهای مدید در تماشاخانهها موسیقی بجا و نابجا مورد اسبتفاده قبرار
میگرفت گزارشهای خانملک ساسانی (از پیشگامان نقدنویسی ایران) نیز اغل از نمای های
اجراشده توس این گروه است (نک جنتی عطایی)01:0000 ،
تا بازگشایی «تئاتر ملی» تئاتر نوگرا تنهبا در جهبت مقاصبد سیاسبی متولیبان آن فعالیبت
میکرد و همانطورکه ذکر شد فعالیبت جنببی گبروههبا و انجمبنهبای سیاسبی ببود اهبداف
مشروطهخواهی و آزادیطلبی و میل به تحقق این اهداف که با فعالیت انجمن اخوت در حیطبۀ
نمای مطر شده بود و وجود مولدانی با سرمایههای غنبی ببه شبکلگیبری سبرمایۀ نمبادینی
منجر شد که در گسترش فعالیتهای تئاتر نوین ایران تأثیر گذاشت با بازگشایی «تئاتر ملی» و
پس از آن «کمدی ایران» زیرمیدان جدیدی در میدان تئاتر نوین ایران تشکیل شد که دغدغبۀ
آن تنها نقد سیاسیباخالقی نبود ،بلکه از این پس بُعد هنری و زیباییشناختی تئباتر نیبز مبورد
توجه قرار گرفته بود دلیل شکلگیری زیرمیدان جدید تغییر در نوع کنشگران و عبادتوارهبای
جدید و تفاوت در وزن نسبی هریک از سرمایههای اقتصادی و فرهنگی گروه جدید بود بوردیبو
در توضیح این مطل میگوید« :در بعد اول که مهمتر اسبت ،صباحبان میبزان قاببلتبوجهی از
سرمایۀ کلی (یعنی مجموع دو نوع سرمایۀ اقتصادی و فرهنگی) ،همچون مدیرعاملها (رؤسبای
شرکتها) ،صاحبان مشاغل آزاد (تجار) و اساتید دانشگاه بهطورکلی در نقطۀ مقابل کسانی قبرار
میگیرند که از حیث مجموع این دو سرمایه در فقیرترین وضعیت قرار دارند ،همچون کبارگران
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غیرماهر ،اما از نظرگاه بعد دوم ،یعنی وزن نسبی هریک از سرمایههای اقتصبادی و فرهنگبی در
مجموعۀ دارایی ،اساتید دانشگاه (نسبتاً غنیتر در سرمایۀ فرهنگی تبا در سبرمایۀ اقتصبادی) در
نقطۀ مقابل مدیرعاملها (نسببتاً غنبیتبر در سبرمایۀ اقتصبادی تبا در سبرمایۀ فرهنگبی) قبرار
میگیرند» (بوردیو)01:0030 ،
اینگونه بود که گروهی از سیاسیون چون محمدعلی فروغی ،مرحوم سلیمانمیرزا اسکندری،
مرحوم فهیمی و مرحوم علیاکبر داور که بهواسطۀ امکان تحصیل دانشگاهی در خارج از کشبور
سرمایۀ فرهنگی غنیتری داشتند در این دوره فعالیتهای نمایشی خود را متوقف کردنبد و وارد
کارزار سیاست شدند و گروه دیگری چون عنایبتاهللخبان شبیبانی ،رضباکمال شبهرزاد ،احمبد
محمودی کمالالوزاره ،رفیع حالتی ،محمود ظهیرالدینی ،فضلاهلل بایگان ،حسین خیرخبواه و
وارد میدان فعالیتهای نمایشی شدند که لزوماً از دولتمردان نبودند و اغل در نمایشنامهنویسی
و سرودن شعر طبعآزمایی میکردند گروه جدید بهواسطۀ تحصیالت خارج از کشبور از سبرمایۀ
فرهنگی و دان کارآمد بهرهمند بودند و اگرچه تحصیالت مستقیم حول محور تئباتر نداشبتند،
اما اغل در سالهایی که خارج از کشور زندگی کرده بودند ببهصبورت غیبرآکادمیبک ببا تئباتر
مرسوم اروپا آشنا شده بودند و تجارب و مطالعاتی در مورد تئاتر اروپبا داشبتند ایبن گبروه نیبز
دغدغۀ مبارزات سیاسبی داشبتند ،ولبیکن ببرخالف گبروه نخسبت راهحبل آن را در اصبالحات
اجتماعی میدیدند همچنین سرمایۀ سیاسی و فرهنگی آنبان در مقایسبه ببا گبروه نخسبت در
مرتبۀ پایینتری قرار داشت و بیشتر ببا تکیبه ببر سبرمایۀ اقتصبادی ببه فعالیبتهبای نمایشبی
میپرداختند اینان اغل با تئاتر ملی همکاری خود را آغاز کرده بودند و بعد از تئاتر ملی نیز در
سایر گروهها ازجمله کمدی ایران بهطور همزمان فعالیتهای خود را ادامه میدادنبد و عبالوهببر
نگارش نمایشنامه ،اکثراً برای بیان اهداف خود دست به اقتباس و ترجمۀ آثار اروپایی مبیزدنبد؛
به خصوص نمایشنامههای «گوگول»« ،مولیر»« ،کرنی» و «شکسبپیر» کبه مضبامین اخالقبی و
اجتماعی آنها مناس ارتقای فرهنگ عمومی تشخی داده شده بودند
پس از تئاتر ملی در همین دوره «شرکت نمای عالی ارشاد» توس مرتضیقلیخان فکبری
ارشاد ب مؤیدالملک ب صاح امتیاز سه روزنامۀ صبح صادق ،پلیس ایران و ارشباد ،در 0830ش
بازگشایی شد مرتضیقلیخان از مهمتبرین نمایشبنامهنویسبان سیاسبی عصبر مشبروطه ببود و
مهمترین اثر نمایشی او «حکام قدیم ،حکام جدید» در سالن نمای عالی ارشاد اجرا شد سپس
«کمدی ایران» پس از فوت محققالدوله توس سیدعلی نصر در 0833ش با همکباری اعضبای
تئاتر ملی تشکیل شد «نصر در سفری که بهمنظور تکمیل تحصبیالت در فرانسبه انجبام داده
بود ،مدتی در گریمخانۀ "کمدی فرانس" به آموزش فنون تئاتر پرداخبت و ضبمن آن ببا دیبدن
تئاترهای مختلف و مطالعۀ کت و جزوات مربوط به تئاتر و هنرهای نمایشی بهطبور مرتب ببه
تکمیل اطالعات خود همت گماشت و پس از آن نیز با بهرهگیبری از مأموریبتهبای دولتبی ببا
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تئاترهای مختلف اروپا آشنا شد و بر تجارب خبود افبزود» (فنازیبان )00:0020 ،کمبدی ایبران
تشکیالتی بود که در آن برای نخستین ببار همکباری زنبان ببازیگر تبرک ،ارمنبی و یهبودی ببا
گروههای مسلمان را میبینیم ،در این گروه برای نخستین بار نق زنان را ،خود زنان ببر عهبده
گرفتند کمدی ایران میکوشید هنر نمای را در میان مردم بس دهد؛ در همبین راسبتا نصبر
برای اولین بار وسایل گریم را از اروپا خریداری کرد و به ایران آورد ایبن گبروه اولبین مؤسسبۀ
نمایشی بود که با اصول و مقدمات صبحیح شبروع ببه کبار کبرد و ببا نظبم و انضبباط خاصبی،
برنامههای خود را در گراندهتل (مجلبلتبرین هتبل تهبران) ببه معبرض نمبای مبیگذاشبت
«تأسیس گروه کمدی ایران رفتهرفته ذوق فهم تئاتر جدید را در مبردم بیبدار سباخت» (خلبج،
 )003 :0020کمدی ایران در طول ماه تنها سه تا چهار ش اجرای نمای داشت ،بااینحال از
فعالترین گروهها محسوب میشد نمای های این گروه هم اغل کمدیهای انتقادیباجتماعی
برگرفته از آثار اروپایی و همینطور نمایشنامههای خود نصر ببود پبس از کمبدی ایبران «تباخر
زرتشتیان» در 0833ش افتتا شد که پس از تاخر دارالفنون ،نخستین سالنی بود کبه آگاهانبه
برای فعالیتهای فرهنگیبهنبری بنبا شبد (نبک اسبکویی )837:0072 ،سرپرسبت آن اربباب
افالطون شاهرخ بود و برای کس عواید برای یاری به جمعیتهبای خیریبۀ زرتشبتیان فعالیبت
میکرد تاخر زرتشتیان و گروه فعال در آن بعدها به نام تئاتر نکیسا شبناخته شبدند «جمعیبت
راه نو» توس هایک کارکاش در 0833ش و «تئاتر شهرزاد » توس رضبا کمبال (شبهرزاد) در
0832ش نیز ازجمله گروههای فعال و مهم دیگر تا سال  0011شمسی بودند
مقبولیت و مشروعیت نمای نوگرا ناشی از قاعدههای هنری و اهداف ترقیجویانهای بود که
بهصورت عادتوارههایی تعمیمبخ  ،تکثیرگر و متحدکننده در میان روشنفکران و اندیشمندان
دگرگونیخواه پذیرفته شده ببود و متمایبل ببه درون میبدان ببود میبدان تئباتر نبو بخشبی از
خصلتهای را از سرمایۀ فرهنگی و نمادین مولدان میگرفت و بخ دیگر را از آرمبانهبای
نهادینهشدۀ جنب مشروطه میگرفت که در فعالیت کنشگران تئاتر نوین متجلبی شبده ببود و
شامل تالش برای بازسازی اقتصادیباجتماعی و سیاسی ایران ،جبران عق ماندگیها ،رهبایی از
سلطۀ بیگانگان و برقراری امنیت و ثبات و تشکیل یک حکومت مرکزی مقتدر میشد

رابطة تئاتر نوین و حاکمیت سیاسی
همانطورکه ذکر شد بُعد سرگرمسازی که در نمای های سنتیبآیینبی وجبود داشبت حمایبت
پادشاهان قاجار را نیز به خود جل کرده بود ،فرمان ساخت بنای تکیۀ دولت کبه در سبالهبای
پی از این توس ناصرالدینشاه مطر شده بود ،وجود تکیهها و حسینیههای متعدد ،و فعالیت
هنرمندان نمای های تقلید مانند کریمشیرهای و اسماعیل بزاز کبه ببهطبور خباص در محضبر
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پادشاه فعالیت میکردند ،نمونهای از تمایل حکومت قاجار به نمای های سرگرمساز بود اگرچبه
این تمایل به معنای شکل گرفتن نمای دولتی در این روزگار نیست ،ولی سباخت بنبای تکیبۀ
دولت و افتتا تاخر نمای دارالفنون به معنای حمایت رسمی حکومت وقت از پدیدۀ نمای چه
به صورت آیینی (نمای های تکیۀ دولت) و چه بهصورت اروپایی (نمبای هبای سبالن نمایشبی
دارالفنون) تلقی میشد ولیکن ما همچنین شاهد نوعی دیگر از نمای نیز هستیم که میبل ببه
اصالحات سیاسی و اجتماعی و شورش علیه امتیازاتدارندگان سرمایۀ سیاسبی دارد بوردیبو در
این خصوص معتقد است که توزیع نامساوی سرمایۀ سیاسی که بهصورت موروثی در طول چنبد
نسل از طریق رواب فامیلی به ارث میرسد و برای صباحبان نبوعی بهبرهمنبدی خصوصبی از
امکانات و ثروتهای عمومی را فراهم میکند به تفاوتگذاری منجر مبیشبود کبه درنتیجبۀ آن
اعضای طبقۀ سیاسی در مبارزۀ خود در جهت اصل مسل سلطه کبه حبوزۀ قبدرت ،میبدان آن
است با صاحبان سرمایۀ علمیبدانشگاهی درگیر رقابت میشوند و برای مثال ،به تحوخت روسیه
که ریشه در رقاببت میبان صباحبان سبرمایۀ سیاسبی و صباحبان سبرمایۀ علمبی بدانشبگاهی،
تکنوکراتها ،پووهشگران و روشنفکران داشت اشاره میکند (نک بوردیو 38 :0030 ،ب )30در
ایران عصر مشروطه صاحبان سرمایۀ علمیبدانشگاهی تنها فرزندان رجال حکبومتی بودنبد کبه
بهواسطۀ امتیازات سیاسی و بالطبع سرمایۀ اقتصادی که در اختیار خانوادههای ایشان قرار گرفته
بود ،توانایی کس سرمایۀ فرهنگی را به دست آورده بودند و درعینحال مایل ببه مببارزه علیبه
طبقۀ سیاسیای بودند که خود از آن نشئت گرفته بودنبد بوردیبو در ایبن خصبوص مبیگویبد:
«تردیببدی نیسببت کببه صبباحبان سببرمایۀ دانشببگاهی بببیصبببرانه متمایببل بببه شببورش علیببه
امتیازاتدارندگان سرمایۀ سیاسی هستند و تواناترین دسته برای طر شعارهای مساواتطلبانه و
شایستهساخری علیه طبقۀ سیاسی هستند که مشروعیت خبود را از همبین شبعارها وام گرفتبه
است» (بوردیو )38:0030 ،ازاینرو ،منازعۀ فوق رقابتی بود در میان اعضای یک طبقۀ سیاسبی
برای کس میدان قدرت ،و تئاتر به شیوۀ نوین یکی ابزارهای مناس در این مسیر ببود کبه ببه
دخالت و اعمال قدرت حاکمیت سیاسی منجر میشد ،به ایبن دلیبل کبه شبیوۀ نمبای دارای
سیاستهایی در تقابل با سیاستهای پادشاه و حاکمیت مسبل سیاسبی ببود اقبداماتی چبون
دستگیری و توبیخ تماشاگران نمای انجمن اخوت یا به توپ بستن منزل ظهیرالدوله در روز به
توپ بسته شدن مجلس ازجمله منازعات بین دستگاه سیاسی کشور و میدان تئاتر نبوین ایبران
بود اما علیرغم این منازعه ،بهواسطۀ سرمایۀ سیاسی ،فرهنگی و نمبادین مولبدان تئباتر نبوین،
مخالفت جدیتری علیه فعالیت این گروهها نمیتوانست صورت بگیرد ببا شبکلگیبری مجلبس
شورای ملی در فاصلۀ سالهای  0830تا 0837ش سبه قبانون 0هبم ببرای نظبم بخشبیدن ببه
 0در سال « :0830احدی نمیتواند مجامع عمومی از قبیل تئاتر و نمایشات متفرقه ،مجلبس رقب  ،ضبیافتهبای
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فعالیتهای گروههای نمایشی (هم نمای عامهپسند و هم نمای نوگرا) توسب مجلبس وضبع
شد این قوانین از یکسو باعث محدود شدن آزادی عمل گروههای تئاتری میشد ،ولی از سوی
دیگر به معنای رسمیت یافتن پدیدۀ نوظهور تئاتر و تثبیت جایگاه میدان تئاتر نوین در ایران نیز
بود مسئلۀ بعدی مربوط به سرمایۀ اقتصادی تولید هنر میشد که در این دوره در دست حکومت
نبود ،گروههای فعال نوگرا بهلحاظ سرمایۀ اقتصادی بهصورت مستقل و خصوصی عمل میکردند
و نمای ها اغل با هزینۀ شخصی اعضای گروهها یا از عواید فروش بلبی اجبرا مبیشبد چبون
شکلی از تئاتر دولتی (تئاتری که بودجۀ آن از محل دارایی کشور تأمین شود) در این دوره وجود
نداشت ،بنابراین سرمایۀ اقتصادی هم از جان دولت بهسمت فعالیتهای نمایشی روان نبود

رابطة تئاتر نوین و فضای اجتماعی
«با توجه به اینکه سرمایۀ اقتصادی و سبرمایۀ فرهنگبی در عمبوم کشبورهای پیشبرفته وزن
بسیار مهمی دارد ،فضای اجتماعی بر اساس سه بعد اساسی سازمان مییابد :در بعد اول عبامالن
اجتماعی بر اساس سرجمع کبل سبرمایهای کبه دارنبد یعنبی ترکیببی از انبواع سبرمایۀ تحبت
اختیارشان جایگاه خود را مشخ میکنند ،در بعد دوم این تعیین جایگاه عامالن اجتماعی ببر
اساس ساختار سرمایۀ آنها صورت میگیرد ،یعنی بر اساس سبهمی کبه هریبک از سبرمایههبای
اقتصادی و فرهنگی بهصورت جداگانه در مجموعۀ میراث آنها دارد بعد سبومی هبم وجبود دارد
که جایگاه عامالن را در فضای اجتماعی بر اساس رشد و برآورد سرجمع و ساختار سرمایۀ آنبان
در طول زمان نشان میدهد» (بوردیو)12:0030 ،
در این زمان بهطورکلی به سه طبقه در جامعه میتوان اشاره داشت :طبقۀ نخست اشخاصی
بودند که «بهواسطۀ پیوند با غرب ،بهویوه از طریق آموزشهای مدرن ،ایدهها و پیشبههبا ،طبقبۀ
متوس جدیدی را به وجود آوردنبد ،اعضبای ایبن طبقبه نخسبت خبود را منبورالفکر و سبپس
روشنفکر خواندند و از بسیاری جهبات ببه روشبنفکران سبدۀ هجبدهم روسبیۀ تبزاری شبباهت
داشتند نگرش آنان چندان منبعث از قرآن ،شریعت و مهدویت نبود ،بلکبه تحبت تبأثیر عصبر
خرد و باورهای رادیکال آن در خصوص حقوق طبیعیبحقوقی شهروندان قرار داشت دسبتۀ
شبانه و اقسام جشن که ورودی به آن مجامع منوط به خریداری بلی ورودیه یا آبونمان باشبد و یبا مخصبوص
جمعآوری وجه اعانه و یا در تحت سایر عناوین که صورت عمومیت داشته باشد تشکیل دهد؛ مگر آنکه قببال از
ادارۀ نظمیه کس اجازه کرده باشد» در سال « :0830از برخی امبور ،عبوارض جدیبدی مبخخوذ و ببه مصبرف
نگهداری فقرا و مساکین برسد» بند ( )3این مصوبه هم عوارض «بلی های سینما و تیاتر و سبایر نمایشبات از
قرار صدیپنج» بود و در سال « :0837بهموج مقررات جدید کلیۀ نمای هبا بایبد قببالً ببه تصبوی وزارت
جلیلۀ داخله برسد» (نک حبیبیان)808:0023 ،
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دوم بازاریان شهرنشین و نخبگان مذهبی بودند که عصر مشروطه آنبان را در قالب یبک طبقبۀ
متوس فراگیر به هم نزدیک کرد و در این زمان تازه داشت از نارضایتی طبقاتیاش نسببت ببه
دولت و قدرتهای خارجی آگاه میشد» (نک آبراهامیبان 73 :0031 ،ب )71و در انتهبا طبقبۀ
سومی وجود داشت شامل عوام و مردم عبادی ،کبه تحبت تبأثیر شبعازر نخبگبان مبذهبی قبرار
داشتند عامالن نمای های سنتی و آیینی در این گروه جای داشتند و از طبرف دیگبر عبامالن
تئاتر نوین همگی از گروه نخست بودند تفاوت عمدۀ گروه نخست با گروه بازاریبان و پیشبوایان
مذهبی در سرمایۀ سیاسیای بود که گروه نخست داشتند و به آنان اجازه میداد که با در دست
داشتن هر سه سرمایۀ سیاسی ،اقتصادی و فرهنگی ببه میبدان قبدرت نزدیبکتبر باشبند ایبن
نزدیکی به میدان قدرت و همچنین ترکی سرمایههای گروه نخسبت در پذیرفتبه شبدن تئباتر
بهمثابۀ پدیدهای نو در جامعهای متعص و مبذهبی مشبروطه مبؤثر واقبع شبد چنانچبه رشبید
یاسمی سال 0823ش در این ارتباط میگوید:
« در آن عهد ،بازیگری را مقلدی و حضور در صحنه را مطربی میدانستند و کمتبر کسبی
پیدا میشد که بر فرض آماده شدن مقدمات ،تن به این رسوایی بدهبد و خبود را انگشبتنمبای
خلق قرار دهد ،و حتی به دم شمشیر تکفیر هم برود » (ملکپور)07:0023 ،
و یا در جای دیگر توضیحی داریم از میرزارضاخان طباطبایی نازینی ،صاح امتیاز روزنامبۀ
تیاتر که در تبیین فضای اجتماعی آن روزگار خالی از فایده نیست:
« سیم تیاتر که تجسم اعمال نیک و بد و ارازه و عرضه داشتن آن است به مناظر و مشاهد
بینندگان و توضیحاً عرض میکنم ،اصل عمل تیاتر که از لوازم آن پارۀ اصوخت و تغنیات اسبت،
مخالف با شریعت انور حضرت سیدالبشر دارد و ما نیبز چبون بحمبداهلل مسبلمانیم ،آن را حبرام
مؤید میدانیم حالل محمد الی یومالقیامه و حرام حرام الی یومالقیامه » (گلبن)31:0000 ،
پی از این سوءظنهایی از این دست در دورۀ ناصری به تعطیلی تاخر نمای دارالفنون در
سال 0800ش منجر شده بود ،ازهمینرو بود که تئاتر در ایران تا مدتها تنها بهشبکل مکتبوب
وجود داشت در چنین جوی شکلگرفتن تئاتر نوین در ایران و آغاز به کار گبروههبای نمایشبی
نوگرا ،مجادلهای در فضای اجتماعی ایران برانگیخت مخالفان آن را منافی با شریعت و مغایر ببا
اصول اخالقی و عبث میپنداشبتند و موافقبان آن را موجب آگباهیبخشبی و بیبداری جامعبه
میدانستند؛ برای مثال ،در مجلس شورای ملی 0823ش و در ارتباط با لفبظ تئباتر در صبورت
جلسۀ بلدیه گفتگویی به این صورت شکل میگیرد:
«بحرالعلوم :خیلی غری است که این نظامنامه را با نوشتن این طور الفاظ [تئاتر] به مجلس
فرستادهاند که قرازت و تصحیح شود
حاجیمجید اسماعیلآقا :ضرری ندارد ،تئاترهایی هستند که به جهت وعظ و ترتی و آگباه
کردن مردم تشکیل مییابد
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حاجیشیخعلی :بسیار خوب ،ولی باید به لفظ و عبارتی نوشبت کبه اشباره ببه ایبن ترتیب
داشته باشد و این گونه الفاظ در این مجلس محترم نباید مذاکره شود
حاجیمحمدتقی شاهرودی :امروز روز ایراد نیست این دفعۀ اول قرازت نظامنامۀ بلدیه است
حق ایراد در دفعۀ ثانیه است که قرازت شود
رزببیس :عیبببی نببدارد و ایببن یببک لفببظ «تیبباتر» هببیچ نوشببته نشببود بهتببر اسببت » (میرزاصببالح،
)003:0021
همچنین تئاتر نوین برای ایجاد تمایز با نمای های عامهپسند و کس منزلبت اجتمباعی از
حمایت گروههبای فرهنگبی ماننبد جرایبد برخبوردار ببود روزنامبههبایی چبون اختبر ،قبانون،
حبلالمتین و در معرفی تئاتر و آشنایی جامعه با اهداف و کارکردهای آن نق مؤثری داشتند
و با حمایت از گروههای نمایشی و اطالعرسانی از زمبان اجبرای نمبای هبا ببهواسبطۀ سبرمایۀ
فرهنگی خود بهعنوان یک جریدۀ معتبر ،موج ایجاد سرمایۀ نمادین برای گروههبای نمایشبی
میشدند از سوی دیگر تئاتر نبوین همچنبین توانسبته ببود ببا جلب حمایبت مخاطببانی کبه
سرمایههای فرهنگیباجتماعی مؤثر داشبتند ببرای فعالیبتهبای تئباتر نبوگرا سبرمایۀ نمبادین
مضاعفی ایجاد کنند

ویژگیهای میدان تئاتر نوین و عادتوارههای وحدتبخش کنشگران آن
تئاتر نوین عصر مشروطه دارای ویوگیهایی وحدتبخشی بود کبه توسب عبادتوارۀ مولبدان
نهادینه شد بود این ویوگیها و عادتوارههای نهادینهشده به قرار زیر بود:
 )0ماهیت نمای های اجراشده در میدان تئاتر نوین:
 گرای به سبک تئاتر مرسوم در جهان ،بهطور خاص تئاتر اروپا؛
 عالقۀ مشترک به ماهیت نقادانۀ آثار نمایشی در حوزههای سیاسی ،اجتماعی و اخالقی؛
 عالقه به تولید و تربیت مخاطبان ویوۀ مایل به تعالی فرهنگی و اجتماعی؛
 گرای به دگرگون کردن قواعد اجرای نمای در تقابل با نمای های سنتیبآیینی؛
 مایل به کس عناصر ظاهری جدید از تئاتر اروپا و ایجاد مشابهت با تئاتر مرسوم جهان؛
 مایل به ایجاد تمایز از نمای ها سنتیبآیینی و عامهپسند؛
 اجتناب از اجرای نمای صرفاً به قصد سرگرمسازی
 )8ویوگی مولدان و کنشگران میدان تئاتر نوین:
 برآمده از طبقۀ اجتماعی نسبتاً مشترک و خانوادههایی با سرمایۀ اقتصادی غنی؛
 دارای سرمایۀ فرهنگی ناشی از تحصیل در کشورهای اروپایی منجر ببه ایجباد مرتببۀ
اجتماعی و جایگاه باختر برای آنها در نظام جامعه؛
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 طر گرای های سیاسی و دغدغههای اجتماعی طبقۀ خود را در قالبی دراماتیک
پذیرش و به رسمیت شناختن فعالیت زیرمیدان مقابل در راستای رسیدن به هدفی مشترک:
 وجود هدف مشترک میان گروههایی که به اجرای نمای های سیاسی میپرداختنبد و
گروههایی که نمای های انتقادی اجتماعیباخالقی اجرا میکردند در جهت اهبداف
ترقیجویانه و آگاهیبخشی برای کشور؛
 پذیرش کنشگران جدید و عادتوارههای نو به شبرط هبمراسبتا ببودن ببا ارزشهبای
سیاسی و اجتماعی میدان
ایجاد سرمایههای نمادین:
 تبدیل سرمایههای فرهنگی و اجتماعی گروهها به سرمایۀ نمادین که باعث تمایز آنبان
از گروههای نمای سنتیبآیینی میشد
 سرمایههای نمادین این گروه حاصبل جایگباه اجتمباعی و فرهنگبی مولبدان ،ماهیبت
نمای ها ،فرم اجرای نمای ها و تمایز در اهداف اجرای نمای است
استقالل در سرمایۀ اقتصادی:
 عدم وابستگی اقتصادی به دولت و یا وجود حامی مالی؛
 تشکیل گروهها با سرمایۀ اقتصادی مولدان و درآمد گیشه
موضع مخالف با سیاستهای قدرت حاکمه:
 عدم تأثیرپذیری از سیاستهای حاکمیت و پی گرفتن رویۀ خالف جهت آن؛
 استفاده از نمای بهمثابۀ ابزار سیاسی جهبت مطبر کبردن خواسبتهبا ،حمایبت از
احزاب موافق و واکن در مقابل احزاب مخالف
تمایل به مقبولیت و مشروعیت هم در جامعه و هم در درون گروه:
 تالش برای پیدا کردن ریشۀ مذهبی نمای برای مقابله با مخالفت قشریون؛
 استفاده از موسیقی با مضامین وطبنپرسبتانه و عناصبر بصبری متنبوع ببرای جبذب
تماشاگر بیشتر؛
 تالش برای کس حمایت معنبوی اقشبار صباح سبرمایۀ فرهنگبی و نمبادین ببرای
مشروعیتبخشی به فعالیتها؛
 ستای در درون گروه بهوسیلۀ آگهیها و بشبارتهبای روزنامبههبای مطبر «اختبر،
قانون ،تیاتر ،حبلالمتین ،تمدن» (گلبن)82:0000 ،

نتیجهگیری
تئاتر نوین در عصر مشروطه میدانی بود حاصل فعالیت طبقۀ روشنفکر جامعه کبه ببا در دسبت
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داشببتن سببرمایههببای سیاسببی ،اقتصببادی و فرهنگببی و بببا طببر شببعارهای مسبباواتطلبانببه و
شایستهساخری علیه طبقۀ سیاسی که امتیازات خود را از آن کس کرده بودند شورش کردند و
آغازگر فعالیتهای سیاسی و مدنی شدند دغدغۀ این قشر به همراه سبرمایۀ نمبادین غنبی کبه
مولدان به دست آورده بودند ،توانست مسیر تئاتر نوین را از نمای هبای سبنتی بآیینبی (کبه
عامالن اگرچه از حمایت میدان قدرت برخوردار بودند ،اما بهواسطۀ نداشتن سرمایۀ نمبادین و
تعلق به پایینترین سطو جامعه ،همواره مورد تکفیر نخبگان مبذهبی و پیبرو آن قشبر وسبیع
مردم متأثر از مذه قرار میگرفتند) جدا کند از طرفی همین گروه از روشنفکران کبه خبود از
اعضای طبقۀ سیاسی کشور بودند با در دست داشتن سبرمایۀ سیاسبی و فرهنگبی ببه سبرمایۀ
نمادینی دست یافتند که به آنان در مبارزه برای به دست آوردن میدان قدرت یاری میرساند
از دیگر سو ،تفاوت در سهم سرمایههای هریک از مولدان تئاتر نوین به پیبدای دو زیرمیبدان
مجزا منجر شد؛ یکی مایل به اجرای نمای با ماهیبت نقبد سیاسبی و دیگبری مایبل ببه اجبرای
نمای هایی با ماهیت نقد اخالقیباجتماعی عادتوارههای این دو گروه که ببهصبورت آرمبانهبای
نهادینهشدۀ انقالب مشروطیت در فعالیتهای گروههای نمایشی نوگرا قابل مشاهده بود ،ببا حفبظ
ارزشهایی که مقبولیت درون میدان میتوانست آن را تأیید کند ،با کس مشبروعیت و مقبولیبت
اجتماعی ،به حفظ و بقای میدان تئاتر نوین منجر میشد اینگونه بود که تئاتر نوین ایران ببا طبر
محتواهایی مانند تشویق به بازسازی اقتصادی ،اجتماعی و سیاسبی کشبور ،تبرویج وطبنپرسبتی،
ارتقای سطح فرهنگ عمومی و جبران عق ماندگیها و به میراثبی ببرای نسبل نبوگرای پبس از
سالهای  0011تبدیل شد در این میان تالش برای حفظ و بقا به جذب ارزشهای تبازهای منجبر
شد که مقبولیت درون میدان میتوانست آن را تأیید کند تبا ببه زیرمیبدانی در مقاببل زیرمیبدان
نمای های صرفاً سیاسی تبدیل شود و در جهت کس مخاط بیشتر نیز مفید باشد رویکردهای
سیاسیباجتماعی تئاتر نوین ایران که ملهم از گفتمان مبارزه بود ،به تغییر ذازقبۀ هنبری مبردم در
راستای تجددخواهی و دگرگونیطلبی منجر شد و دوران نوینی در تباریخ ایبران را پدیبد آورد کبه
تأثیرات آن تا سالیان بعد در فعالیت گروههای نمایشی خصوصی و دولتی قابل پیگیبری ببود و ببه
نوعی سرمایۀ نمادین برای نمای های مبارزهطلبانه در سالهای بعد تبدیل شد
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 00طلوعی ،وحید ،رضایی ،محمد ( ،)0020کاربست ساختارگرایی تکبوینی در جامعبهشناسبی
ادبیات ،جامعهشناسی ایران ،دورۀ  ،2شمارۀ  ،0صص 0ب87
 07غری پور ،بهروز ( ،)0020تئاتر در ایران ،تهران :انتشارات دفتر پووه های فرهنگی
 02فکوهی ،ناصر ( ،)0021پیر بوردیو :پرسمان دان و روشنفکری ،فصبلنامۀ علبوم اجتمباعی
دانشگاه فردوسی مشهد ،دورۀ ،8شمارۀ  ،3صص 000ب010
 03فنازیان ،تاجبخ ( ،)0020هنر نمای در ایران ،تهران :انتشارات دانشگاه تهران
 81گوران ،هیوا ( ،)0001کوش های نافرجام (سیری در صد سال تیاتر ایران) ،تهران :آگاه
 80گلبن ،محمد ،طالبی ،فرامرز ( ،)0000روزنامه تیاتر ،تهران :نشر چشمه
 88ملکپور ،جمشید ( ،)0023ادبیات نمایشی در ایران ،چاپ دوم ،جلد دوم ،تهران :توس
 80میرزاصالح ،غالمحسین ( ،)0021مبذاکرات مجلبس اول (مبتن کامبل مبذاکرات نخسبتین
مجلس شورای ملی توسعۀ سیاسی ایران در ورطۀ سیاست بینالملل) ،تهران :مازیار
 81نصببرتی ،سببیاهمزگی؛ علببی ،رضببایتی ،محببرم و نیکببویی ،علیرضببا ( ،)0031بررسببی
شهرآشوبهای درباری مسعود سعد و سنایی بر اساس نقد ساختارگرایی تکبوینی ،فصبلنامۀ
علمی پووهشی کاوشنامه ،سال  ،00شمارۀ  ،00صص 02ب 32
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