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گفتار مترجم
آسمان آینده کدر و غرق ابهام است ،اما آنچه به گمان ما تردیدی در آن نیست ،تغییر
گفتمانی است که بیشک از راه میرسد و در آن درام اسالمی نمیتواند جایگاهی داشته
باشد ،هرچند همین امروز نیز نظایر این کتاب و کسانی که تنها به شوق فرهنگ ایران
گها و آیینهای
عمری در راه آن گذاشتهاند ،بر صدر ننشستهاند .ایران ما سرزمین فرهن 
مختلف ،اقوام و زبانهای گونا گون است .برخی بهجهل و گروهی بهعمد کوشیدهاند تا
پیوند سدهها و هزارهها و آنچه را بدان وابسته است از میان بردارند .تعزیه ،بخشی
این
ِ
از ایران ماست .چه آن را خوش داشته باشیم چه نه ،شناخت آن ،شناخت گوشهای
از فرهنگ ایران و نیا کان ماست ،که در درازای سدهها با آن زیسته و بر دردهایی که بر
آنها باریده گریستهاند ،تنها با آ گاهی است که هویت ملی و آن حس یکپارچگی تقویت
یادآوری آن هزارهها همزیستی و فرهنگ مشترک
میشود ...خاصه امروز که هم بیشتر به
ِ
ْ
شناخت سنت با سلطه و چنبرۀ آن بر
نیاز داریم و هم از تاریخ فاصلۀ میان زیبایی و
ِ
دنیای امروز را نیک آموختهایم ...این کتاب کوششی است برای توصیف و ارزیابی یکی
از هنرهای ایرانی و یادآوری بخشی از گذشتۀ مشترک.
برای عنوان کتاب ،درام اسالمی را برگزیدیم؛ چند دلیل ما را به انتخاب این نام مجاب
ترین آن ،سنت پژوهش دربارۀ تعزیه بود .در این سنت ،تعزیه بیشتر بهعنوان
کرد ،مهم ِ
پژوهش حاضر ،تعزیه بهمثابۀ فرمی
متنی ادبی دیده شده ،نه گونهای نمایشی و درام .در
ِ
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نمایشی بررسی شده است و این از مهمترین نقاط تمایز درام اسالمی با آثار پیشین است.
در ایـن کتـاب از سفرنام ههـا ،متـون تاریخـی ،اسـناد و سنگنوشتههـا تا شاهنامـه،
تعزیهها ،مصاحبهها ،آثار پژوهشی و ...سخن به میان آمده یا از آنها مطلبی نقل شده
است .بخشی از این آثار در اصل به زبان فارسی و بخشی دیگر به زبانهای دیگر ،خاصه
انگلیسی ،بودند .دربارۀ منابع فارسی تکلیف روشن بود ،و بهنا گزیر از منابع اصلی بهره
بردیم .راحتترین کار درباب آثار دستۀ دیگر ترجمۀ آنها بود ،اما ازآنجا که در تألیف
کتاب حاضر از حوزهها و دانشهای گونا گون بهره برده شده ،ترجمۀ دقیق و درست
این آثار به زبان فارسی نیازمند دانشی تخصصی بهوسعت همۀ این آثار بود ،که بدون
ن بیبهرهایم .پس گمان کردیم شاید بهتر باشد این نقص را با بهره
فروتنی ریا کارانه از آ 
ِ
از ترجمههای این آثار به زبان فارسی جبران کنیم؛ این کار دری دیگر را بر خوانندۀ
عالقهمنـد میگشاید و آن امکان پیگیـری و مقایسۀ راحتتـر مبحثـی خـاص در منابـع
فارسی است .پس اصل را بر رعایت امانت و دقت مترجمان گذاشتیم ،اما در این راه ،با
مواردی مواجه شدیم که متن ترجمهشده در فارسی با متن انگلیسی مغایر و متفاوت
مینمود ،پس مجبور شدیم خالف قاعدۀ خود عمل کنیم؛ ا گر آن تفاوت اندک بود ،ما
با مختصر تغییری همان را در متن آوردهایم و در ذیل به آن اشاره کردهایم و ا گر تفاوت
بسیار بود ،ترجمۀ خود را در متن و نشانی ترجمۀ کتاب به فارسی را در حاشیه آوردهایم،
تا خواننده ،هم بتواند بحث را در منبع مذکور پیگیری کند و هم ترجمۀ پیشنهادی
ما را با ترجمۀ کتاب مذکور مقایسه کند .چهبسا با این روش برخی از آثار مهمی که
سالهاست ،بهواسطۀ متن فارسیشان ،مورد استناد قرار میگیرند دوباره ،و اینبار
دقیقتر ،به فارسی ترجمه شوند.
اما در این میـان یک استثـنا وجود داشـت ،و آن ارجـاعی بـود که در درام اسالمـی
به اوستا داده شده است .با اینکه ترجمههای متعددی از اوستا وجود دارد ،ازآنرو که
درک محققان از این متن همواره در حال تغییر است و بهتبع آن ویراستهای متفاوتی
از آن ارائه شده ،نمیشد به ترجمههای فارسی آن اعتماد کرد؛ و چون متن هم ،حتی
در همان ترجمۀ انگلیسی ،عاری از اصطالحات تخصصی نبود ،ترجمۀ آن را به یکی از
دوستان سپردیم.
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آثار پژوهشیای که برای مخاطب غیرایرانی ،خاصه در حوزۀ فرهنگ ،نوشته میشوند
بالطبع تفاوتهایی دارند با پژوهشهایی که مخاطب هدفشان ایرانیان است .کتاب
حاضر نیز از این قاعده مستثنی نیست ،بدینسان چند فصل نخست ،برای خوانندۀ
فارسیزبانی که خاصه در ایران کنونی میزید ،کمتر مطالب تازهای دارد ،اما آن را تغییر
ندادیم؛ ازآنجاییکه حذف این بخشها به تغییری کلی در ساختار کتاب میانجامید و از
ن وقایع را پیش چشم خواننده میکشد.
سوی دیگر ،بهشکل دیباچهای ،بهمرور ،آ 
متن اصلی دستخوش تغییر شده است .برخی
فرعی ِ
به فراخور بحث ،بعضی از اجزای ِ
همانند تعریف برخی واژگان و اصطالحات و ...برای خوانندۀ فارسیزبان
از یادداشتها،
ِ
عاری از ابهام بود ،و ازآنجاییکه حذف آنها به ساختار کتاب هم آسیبی نمیزد ،پس آنها
را حذف کردیم؛ یا در مواردی بسیار نادر یادداشتهایی به متن کتاب افزودیم.
در توضیح باید گفت که گاه به فراخور بحث ،از کتابی در  خالل متن یاد شده بود
که هرچند اطالعات کتابشناسی آن هم در کتابنامه ذکر شده ،اما به عنوان آن در
یادداشتها اشارهای نشده بود .ازآنجاییکه در متن اصلی نیز ارجاع کلی به یک کتاب
دیده میشود ،ما نیز با تکیه بر این شیوۀ ارجاع ،موارد ازقلمافتاده را با توجه به محل
بحث در جایگاه یادداشت آوردیم .هرچند تعداد این افزودهها بسیار اندک است.
از زمان انتشار این کتاب بیش از یک دهه میگذرد ،بالطبع انجام چنین پژوهشی
خود چندسالی زمان میبرد ،پس شاید بتوان گفت ،از زمان آغاز پژوهش برای نگارش
این کتاب ،تا امروز نزدیک به بیستسالی گذشته است .در این زمان چند اثر مهم دربارۀ
تعزیه نگاشته شده ،برخی از آنها قبل از انتشار کتاب حاضر منتشر شدهاند و نویسنده،
ً
احتماال بهدلیل مهاجرت و عدم دسترسی ،از آنها استفاده نکرده است .در ترجمۀ
درام اسالمی ،سادهترین کار چشمبستن بر این آثار بود ،اما ما راه دیگر را برگزیدیم و در
پانوشتهای خود کوشیدیم که برخی از نکات و مباحث مطرح در کتاب را با بهره از این
آثار و البته آثار دیگر نشان دهیم .ذکر چند نکته دربارۀ این نوشتهها ضروری مینماید،
نخست اینکه این یادداشتها همۀ جوانب و همۀ مباحث کتاب را دربر نمیگیرند ،در
تدوین آنها دانشجویان ادبیات نمایشی و تئاتر را در نظر داشتهایم ،کوشیدهایم تا این
یادداشتها ُبعد یا وجه تازهای از مسئلۀ موردبحث را نشان دهند ،و منابع بیشتری را

16

درام اسالمی

به مخاطب عالقهمند معرفی کنند .در طی این راه کوشیدهایم تا از اظهارنظر شخصی
پرهیز کنیم ،آخر اینکه این یادداشتها بیشتر جنبۀ استحسانی دارند ،نه خردهگیری و
نقد .برای تمایز این پانوشتها از متن اصلی ،ما افزودههای خود را در پانوشت صفحات
و با ذکر «-م ».در برابر هریک آوردهایم.
اساس ما در ترجمۀ متن و نوشتن پانوشتها منابع کتاب بوده است .بهرغم این،
منابعی که در چاپ حاضر آمده با منابع متن انگلیسی قدری متفاوت است .در توضیح
آن باید گفت که گویا کتاب در ویراستهای گونا گون نوشته شده ،اما منابع آن ،نسبت به
هر ویراسـت ،کمتر بازنگری شده ،نکتهای که از چشـم ویراستار متن انگلیسی نیز پنهـان
مانده است .تفاوت در منابع در دو دستۀ کلی قابل بررسی است .نخست ،منابعی است
که عنوان آنها در کتابنامه آمده بود ،اما در متن کتاب از آنها استفاده نشده بود ،و دستۀ
دیگر ،درست عکس آن ،منابعی بود که در متن از آنها استفاده شده ،اما مشخصاتشان
متن ترجمه تنظیم
از کتابنامه فوت شده بود .پس از اتمام ترجمه ،فهرست منابع را بنابر ِ
کردیـم و با این کار این ایراد برطـرف شـد ،امـا ناهمخوانیهـای دیگـری نیز بیـن متـن و
مسیر یافتن نقلقولهای منابع فارسی با آثاری مواجه شدیم
کتابنامه دیده میشد؛ در
ِ
که به آنها ارجاع داده شده بود ،اما مورد ارجاع در آنها یافت نمیشد ،بهمرور دریافتیم
که گاه بین آثار یک مؤلف ،چهبسا بهدلیل همان ویراستهای گونا گون ،خلطی رخ
داده است .گاه شمارۀ نشریه ،جلد کتاب یا شمارۀ صفحه بهاشتباه قید شده بود و...
پس در این موارد نیز تفاوتهایی در متن و کتابنامۀ چاپ انگلیسی با متن و کتابنامۀ
چاپ فارسی دیده میشود.
بااینهمه ،در مواردی ،از تطبیق مورد ارجاع با منابع فارسی بازماندیم ،و آن زمانی
مورداستناد کتاب دسترسی نیافتیم .در این موارد ،دو رویه در پیش
بود که به چاپ ِ
گرفتهایم؛ ا گر از چاپ دیگر آن کتاب برای نگارش پانوشتهای خود بهره برده باشیم،
بهنا گزیر نشانی چاپ مورداستناد خود را در کتابنامۀ مترجم قید کردهایم .پس در معدود
مواردی مشخصات یک کتاب ،هم در کتابنامۀ اصلی و هم در کتابنامۀ مترجم ،البته با
ً
سال نشر و احتماال ناشر متفاوت ،دیده میشوند؛ و ا گر از آن استفاده نکرده باشیم،
چاپ در دسترس خود آوردهایم ،و با اعتماد بر ارجاع متن اصلی ،از ذکر نام
نقلقول را از ِ
آن در کتابنامۀ مترجم پرهیز کردهایم.
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ً
تاریخهای کتاب عمدتا به میالدی ذکر شدهاند .ازآنجا که تاریخ میالدی ،در وقایع
اسالمی ،برای برخی از خوانندگان فارسیزبان ،خالی از غرابت نیست ،پس بهناچار
تمامی تاریخها را تبدیل کردهایم .در این راه کار را راحت نگرفتهایم ،چرا که ا گر تنها بنابر
سال و بدون توجه به ماه یا حتی روز ،تاریخی را در یک سالشماری به همان تاریخ در
سالشماریای دیگر برگردانیم ،به پاسخی صائب نخواهیم رسید ،چرا که هر سال در
ً
تقویم قمری معموال با دو و در مواردی نادر با سه سال در سالشماریهای دیگر برابر
ماه هر موردی که در آن
میشود .ما برای پرهیز از چنین خبطی ،کوشیدیم به روز یا ِ
ً
َ
بحث تغییر سالشمار مطرح بود ،دست یابیم؛ مثال ا گر به مشاهدات س ّیاحی فرنگی در
ِ
ً
ً
ایران اشاره شده است ،حتما و حتما سفرنامۀ وی را دیدهایم ،حتی ا گر در متن اصلی
به آن سفرنامه ارجاع نداده باشند و عنوان آن نیز در کتابنامۀ مترجم نیامده باشد .در
این جستوجو ،مواردی نیز بودند که تاریخی دقیقتر را با تاریخ آمده در متن اصلی
جایگزین کردیم .در ادامۀ همین مسیر ،برای روشنترشدن تاریخ حیات شخصیتهایی
که نامشـان در کتاب آمده اسـت ،سال تولد و مرگ اشـخاص و دورۀ حکومت شـاهان را
تاریخی موردبحث ،آسانترشدن
زمان
ذکر کردیم .فایدۀ این کار ،جز ترسیم دقیقتر ِ
ِ
تهـای گمنامتر اسـت .بااینهمـه ،یکدو شـخصیتـی باقـی
جسـتوجو دربارۀ شخصی 
ماندند که ما به آ گاهی دقیقی دربارۀ آنها دست نیافتیم ،پس ،از حدس و گمان پرهیز
کردیم و برخالف شخصیتهای دیگر ،تاریخ حیات ایشان را به دست ندادیم.
در معادلگزینی برای واژهها ،فرهنگ واژگان ادبیات و گفتمان ادبی (مهاجر ـــ  نبوی)
را پیـش چشـم داشـتیم .در کنـار آن ،از دو منبـع دیگـر نیـز بهـره بردیـم :تاریـخ تئاتـر جهان
برا کـت ،ترجمـۀ هوشـنگ آزادیور و دیگـری گزیـدهای از تاریـخ نمایـش در جهـان ،اثـر
دیگـری از ملکپـور .از ایـن دو اثـر کـه در ضبـط اعلام آمـده در گونههـای تئاتـری جهـان
باسـتان نیـز بهـره بردیم.
در حد جستوجوی ما ،صاحبنظران چهار نقد و بررسی بر این کتاب نوشتهاند،
نخستین مطلب از ابراهیم درویش است که در همان زمان انتشار کتاب منتشر شده
است(،ربیعاالول 1425ق/.می  .)2004وی کوشیده است تا مهمترین مطالب کتاب را
در شکلی خالصه به مخاطب عرضه کند ،و از این طریق سیمای کلی تعزیه را پیش

18

درام اسالمی

چشم خواننده ترسیم کند 1.میتوان گفت مخاطب در این نوشته بیشتر با گزارش و
برداشتی از کتاب مواجه است تا معرفی و شناختی نقادانه.
امـا سـه نوشـتۀ دیگـر رویکـردی انتقـادی بـه کتـاب دارنـد ،نـام و عنـوان نویسـندگان
ایـن مقالههـا بـه ترتیـب تاریـخ نشـر چنیـن اسـت :پیتـر چلکووسـکی ،2اسـتاد مطالعـات
اسالمی و خاورمیانه در دانشگاه نیویورک ـــ ـ  گردآورندۀ یکی از معروفترین مجموعههای
پژوهشـی دربـارۀ تعزیـه در ایـران و دنیـای انگلیسـیزبان؛ کامـران اسـکات آقایـی ،3اسـتاد
مطالعـات خاورمیانـۀ دانشـگاه تگـزاس آسـتین؛ و دیکسـی بیـدل ،4اسـتاد تئاتـر دانشـگاه
ویسکانسین ــ  مدیسـون.
ایشان وجوه گونا گون کتاب را بررسی کردهاند .آقایی ،کتاب را نوشتهشده «بر پایۀ
نظریههای مطالعۀ تئاتر» معرفی کرده و آن را برآمده از تحصیل و سابقۀ مؤلف دانسته
است 5.او توجه به «عوامل مختلف تاریخی» را ویژگی روش نویسنده میداند.
بیدل نیز شیوۀ ارائۀ مطالب و «سیر منطقی و خطی» کتاب 6و همچنین پرهیز
ُ
نویسنده از قضاوت بین ف ُرق اسالمی و رویکرد نویسنده به شکلی از هنر که با تخیل و
7
داستان سروکار دارد را ستود ه است.
ن فصلها
فصلهای نخست کتاب بیشتر نقد شده است ،تا جایی که چلکووسکی ای 
را نیازمند ویرایشی دوباره دانسته ،8و افسوس خورده است که چرا مؤلف «حدود یکسوم»
از کتابش را بهجای بحث دربارۀ «اجرای تعزیه» به «منشأ و تکوین» آن اختصاص داده
است9؛ موضوعی که آقایی به زبانی دیگر طرح کرده است ،وی حجم دو فصل نخست را

 .1درویش ،ابراهیم1425(.ق)« .الدراما االسالمیه :طقوس العزا الشیعی» .القدس ،سال شانزدهم،
شمارۀ  29 ،4660ربیعاالول 1425ق ،.ص.10 .

2. Peter Chelkowski
3. Kamran Scot Aghaie
4. Dixie Beadle
5. Aghaie, Kamran Scot. «The Islamic Drama». Iranian Studies, Volume 39, Issue 1,
march 2006, p. 147.
6. Beadle, Dixie. «The Islamic Drama». In Baylor Journal of Theatre and Performance,
Vol. 3, No. 1, p. 87.
7. Ibid: p. 88.
8. Chelkowski, peter. «The Islamic Drama». Middle Eastern Literatures, Vol 8, No 2, July
2005, p. 210.
9. Ibid: p. 208.
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نسبتبه مطالب موردبحث مختصر دانسته است 1.بااینهمه ،بیدل این فصلها را برای
2
بحثهای بعدی کتاب الزم میداند.
دربارۀ فصلهای بعدی توافق بیشتری بین منتقدان دیده میشود ،آقایی بررسی
ارتباط آیینها و «پردهداری» یا «پردهخوانی» را در فصل سوم «بحثی جالب» دانسته
است 3و بهرغم اینکه ارتباط سوگ سیاوش با تعزیه ،موضوع مطر حشده در این فصل ،را
در آثار محققان پیشین نشان داده ،4بر این باور است که این بحث در درام اسالمی بهدلیل
مقایسۀ «سوگ سیاوش» با دیگر آیینها از غنای بیشتری برخوردار است .نقد دیگر او
درست در همینجا شکل گرفته است :هرچند در این بخش «شباهتهای جالبی» بین
«ازیریس ،سیاوش و حسین» دیده شده ،اما کتاب نتوانسته این بحـث را به پایان برساند.
فصل چهارم ،فصلی است که توجه چلکووسکی را جلب کرده است ،وی معتقد است
که نویسنده سرانجام در این فصل «از دانش و تجربۀ تئاتریاش» بهره برده است؛ 5پس
مبحث «صحنهپردازی» و «بازیگری» در فصل پنجم را جالبترین بخشهای
از آن ،دو
ِ
کتاب دانسته است که بهدلیل قدرت مؤلف« ،خواننده احساس میکند که تعزیه در
پیش چشمش اجرا میشود» 6.آقایی نیز فصل پنجم را حاوی مباحثی دانسته که در
7
زبان انگلیسی ،آنها را کمتر در کنار هم بررسی کردهاند.
در نوشتههای این منتقدان برخی نکات دیگر نیز به چشم میآیند .برای نمونه در
آغاز کتاب به بیتوجهی «مورخان و منتقدان تئاتر غربی» به تعزیه اشاره شده است ،اما
چلکووسکی با ذکر نام خوچکو ،پلی ،لیتن ،و چرولی ـــ ـ  که مجموعۀ ایشان در کتاب نیز
معرفی شده است ـ ـ ـ اعتقاد دارد که محققان غربی از آغاز سدۀ نوزدهم به تعزیه توجه
8
داشتهاند و ا گر همت ایشان نبود بسیاری از این آثار ،برای همیشه ،از میان رفته بودند.
آقایی نیز برخالف نوشتۀ کتاب ـــ ـ  که اساس آن نقلقولی است از ابوالحسن صبا ـــــ بر این
باور است که نقش تعزیه در حیات موسیقی ایرانی ،پررنگتر ،از آنچ ه هست ،نشان داده
1. Iranian Studies, p. 148.
2. Baylor Journal of Theatre and Performance, p. 88.
3. Iranian Studies, p. 149.
4. Ibid: p. 148.
5. Middle Eastern Literatures, p. 209.
6. Ibid: p. 210.
7. Iranian Studies, p. 149.
8. Middle Eastern Literatures, p. 209.
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شده «چرا که بخش اعظم موسیقی ایران در خارج از محیط موسیقی تعزیه به حیات خود
ادامه داده است 1».در عین حال ،او حجم کتاب را متناسب با «هدف بلندپروازانه»اش
ندانسته و معتقد است که به همین دلیل «نویسنده نتوانسته برخی از جنبههای موضوع
را که خود پیشتر در دیگر آثارش بررسی کرده بود ،به تفصیل تبیین کند 2.».بیدل نیز
اعتقاد دارد با اینکه کتاب «انواع گونا گونی از درام» را بررسی کرده است ،اما «خواننده هنوز
3
هم دانش چندانی دربارۀ این دگردیسی و فرمهای حاصل از آن به دسـت نیاورده است».
ْ
منتقدان درام اسالمی را ستودهاند ،چلکووسکی آن را «اتفاقی بسیار
بهرغم اینهمه،
4
خجسته» در پژوهش تعزیه دانسته و آقایی کتاب را «مجموعهای بسیار مهم»(:2006
 5)147خوانده است .بیدل نیز آن را «معرفیای کامل و مروری جامع بر قالب و محتوای
تعزیه» و «پژوهشی بنیادین برای محققان تئاتر در جهان عرب ،درام آیینی و همۀ
6
کالسهای تئاتر» معرفی کرده است.
این چهار نوشته ،بهرغم انتقادهایی که به درام اسالمی وارد دیدهاند ،به صالحیت
علمی نویسندۀ آن صحه گذاشتهاند ،درویش وی را دارای «دانشی عمیق» در تاریخ
7
تعزیه معرفی کرده است.
چلکووسکی ،ملکپور را «محقق» و «کارگردان تئاتر» دانسته :ترکیبی که به «مجموعهای
کامل» انجامیده است 8.آقایی «یکی از نقاط قوت» نویسنده را «دانش گستردهاش» دربارۀ
«سنتهای نمایشی خارج از ایران» یعنی «خاورمیانه ،اروپا و »...دانسته( 9)147 :2006و
بیدل نیز به «تجربههای تئاتری» او که «پشتوانۀ تحلیل و بررسی» کتاب حاضر هستند در
10
کنار «کارگردانی سینما ،تئاتر و فیلمنامهنویسی» اشاره کرده است.
بهتبع این اشارهها ،نگاهی کوتاه به کارنامۀ علمی و هنری ملکپور الزم مینماید.
Iranian Studies, p. 149.
Ibid: p. 147.
Baylor Journal of Theatre and Performance, p. 88.
Middle Eastern Literatures, p. 210.
Iranian Studies, p. 149.
Baylor Journal of Theatre and Performance, p. 89.

« .7الدراما االسالمیه» ،ص.10 .

1.
2.
3.
4.
5.
6.

8. Middle Eastern Literatures, p. 208.
9. Iranian Studies, p. 147.
10. Baylor Journal of Theatre and Performance, p. 87.
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ملکپور پیش از مهاجرت از ایران چند نمایشنامه را به صحنه برده است؛ بنابر اطالعات
مسـتند و مکتـوبـی که به دسـت آوردهایـم ،ایسـتگاه 1353 :1نخسـتین کار وی در مقـام
کارگردان اسـت ،در همین سال پایان ظلمت 2و در سال بعد پرومته در بند 3را بهعنـوان
اجرای فار غالتحصیلی خود بر صحنه برده است .پس از انقالب ،بنابر منابع در دسترس
ما ،چهار کار را اجرا کرده است :ادیپوس شهریار ،1358 :4آنتیگون،1359 -1360 :5
مکبث 1363 :6و افسانۀ اندوهی دلخراش.1369 :7
 .1ایستگاه نوشتۀ سعید سلطانپور است و شاید تنها متن نوشتهشده به فارسی باشد که ملکپور
بر صحنه برده است .آ گاهی ما دربارۀ این اجرا برگرفته از پوستر آن است .و همچنین رک .ساحلی،
سعید ...« .و تئاتر تعطیل شد» ،گفتگو با استاد سعید ساحلی ،مصاحبهکننده عرفان پهلوانی،
نمایش ،ش  ،166تیر  ،1392ص.21-23 .
 .2شهبازی و کیانافراز زمان دقیق این اجرا را «بهمن و اسفند ( »1353شهبازی ،کاظم و اعظم
کیانافراز .تئاتر در گذر زمان .2 ،تهران :افراز ،1387 ،ص )436 .و بزرگمهر تاریخ اجرا را «»1355
نوشتهاند(.بزرگمهر ،شیرین« .مأخذشناسی» .کتاب ماه هنر ،ش  20و  ،21اردیبهشت و خرداد
 ،1379ص)63 .
 .3در هنر نمایش در ایران ،عنوان این اجرا را پرومته در زنجیر و سال اجرا را « »1355قید کردهاند.
(فناییان ،تاجبخش .هنر نمایش در ایران .تهران :دانشگاه تهران .1386 ،ص ،)201 .ملکپور
در جایی ««( »1353گزارشی از جلسۀ نقد و بررسی مکبث» .نمایش ،دورۀ قدیم ،ش  ،2آبان
 ،1363ص )62 .و در جایی دیگر « »1354را زمان اجرای پرومته در بند دانسته است(.ملکپور،
جمشید« .یکی از رباتهایی شدم که کارخانۀ زندگی تولید میکند» .گفتوگو با جمشید ملکپور،
مصاحبهکننده گیسو فغفوری ،روزنامۀ شرق ،ش  ،3004چهاردهم آبان  ،1396ص )9 .تاریخ اخیر را
به استناد گفتۀ ایشان و نزدیک  بودن آن به زمان آمده در هنر نمایش در متن آوردیم .دربارۀ نحوۀ
اجرای پرومته در بند و دیدار اتفاقی فرخ غفاری از آن رک« .یکی از رباتهایی شدم  ،»...ص.9 .
اجرای «نمایشنامۀ الکترا» که شرح اجرای آن در کاشف رؤیا «بهعنوان رسالۀ پایان تحصیل» آمده
(ملکپور،جمشید .کاشف رویا .تهران :افراز ،)1393 ،یادآور اجرای پرومته در بند است.
 .4ملکپور دربارۀ این اجرا نوشت ه است« :من نمایش ادیپوس شهریار را با بازی کشاورز در نقش
ادیپوس و جعفر والی و زندهیاد هادی اسالمی و شهال میربختیار در تاالر مولوی کارگردانی کردم که
هنوز هم آن را بهترین کار خود میدانم .کشاورز بهراستی در آن نمایش درخشید( ».مسکوب ،ترانه.
«گزارش شب محمدعلی کشاورز» .بخارا ،آذر و اسفند  ،1387ص )393 .
 .5رک .گزارشی از جلسۀ نقد و بررسی مکبث ،ص.62 .
 .6دربارۀ این اجرا رک .گزارشی از جلسۀ نقد و بررسی مکبث ،جلسهای که در « 25شهریور  »1363برگزار
شده است.
 .7دربارۀ این اجرا رک .عزیزی ،محمود« .افسانۀ اندوهی دلخراش از تقدیری شوم» .نمایش ،دورۀ
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باد سرخ 1تنها فیلم سینمایی او پیش از مهاجرت است ،که در «هشتمین جشنوارۀ
فیلم فجر »1368 ،ا کران 2و پس از آن توقیف شد.3
پژوهشهای منتشر  شدۀ وی در دهۀ شصت نیز از این قرارند:
5
ادبیاتنمایشیدر ایران ،4دوجلد،توس1363:؛ گزیدهای از تاریخ نمایش در جهان ،
1364؛ تط ــور اص ــول و مفاهی ــم در نمای ــش کالس ــیک1365 ،؛ س ــیر تحول مضامی ــن در
شبیهخوانی.1366 ،
6
ملکپور در آغاز دهۀ هفتاد با همراهش ،شهال میربختیار از ایران خارج شد ...
قدیم ،ش  ،33تیرماه  ،1369ص6-7 .؛ حاجی یوسفی ،محسن« .نگاهی بر متن ادیپ و اجرای
افسانۀ اندوهی دلخراش از تقدیری شوم» .نمایش ،دورۀ قدیم ،ش  ،33تیرماه  ،1369ص.7-9 .
 .1در باد سرخ «جهانگیر الماسی ،شهال میربختیار ،توران مهرزاد ،جعفر والی ،حسین کسبیان»
(فیلمشناخت ایران ،1358-1372 :ص )199 .بازی کردهاند« .یکی از دالیل توقیف فیلم باد
سرخ "نگاه نانجیبانه به زن" عنوان شده بود» (طالبینژاد ،احمد .سینما ا گر باشد :تاریخ تحلیلی
سینمای پس از انقالب .تهران :روزنه .1396 ،ص .)70 .ملکپور در نوشتن فیلمنامۀ دیدار نیز با
محمدرضا هنرمند همکاری داشته است (بهارلو ،عباس .فیلمشناخت ایران .1373-1382 :تهران:
دولـت
قطـره .1390 ،ص )17 .فیلمـی که در  1373سـاخته و توقیف شـد و پس از به  روی  کار  آمـدن
ِ
بهاصطالح اصالحات مجوز ا کران دریافت کرد .شاید بتوان ،صورت اولیۀ این فیلمنامه را در کاشف
رؤیا دید (ص.)240-241 .
 .2بهارلو ،عباس .فیلمشناخت ایران .1358-1372 :تهران :قطره .1384 ،ص.119 .
 .3امید ،جمال .تاریخ سینمای ایران .1358-1369 ،تهران :روزنه .1382 ،ص.721 .
 .4برای نقدی تند بر این کتاب رک .نقد کتاب ادبیات نمایشی در ایران ،410   -412 :1364-1365 ،اما
این کتاب در همان ایام و حتی سالها بعد نظر منتقدان را جلب کرده بود (فتحی ،حسن« .کتب
نمایش در دهۀ شصت» .نمایش ،دورۀ قدیم ،ش  50و  ،51آذر و دی  ،1370ص69 .؛ میرعابدینی،
حسـن« .ادبیـات نمایشـی در ایران» .نامـۀ فرهنگسـتـان ،ش  ،35پاییز  ،1386ص )203-204 .و
به تعبیر مسعود کیمیایی «راه را در آن سالها به تفکر روشنفکرانه و تحلیل و نقد برد که پایههای
ساخت و فهم ادبیات نمایشی شد»(کیمیایی ،مسعود« .آیا عمل در انتظار تکامل عقیده میماند؟».
اندیشۀ پویا ،ش  ،12آذر و دی  ،1392ص.)59 .
 .5برای نقدی دربارۀ گزیدهای از تاریخ نمایش در جهان رک .تقیان ،الله« .دربارۀ کتاب تاریخ نمایش
در جهان» .کیهان فرهنگی ،ش  ،36اسفند  ،1365ص .23-24 .این کتاب بنابر آنچه در پشتجلد
چاپ جدیدش آمده (« ،)1393در سال 2000م .به زبان انگلیسی» در انتشارات دانشگاه «ساوث
پاسیفیک» منتشر شده است.
 .6ایشان در غربت ،جز تدریس و نوشتن ،تئاتر نیز اجرا کردهاند ،یکی از اجراهای مشترک این دو هنرمند،
که شرحی از آن را دیدهایم ،آنتیگونه (استرالیا )2002 :است .برای مختصری دربارۀ این اجرا
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از آثار این دورۀ او درام اسالمی ( )2004و جلد سوم ادبیات نمایشی در ایران ()1386
ادامۀ کوششهای او ،در راه شناخت و معرفی نمایش و فرهنگ ایران است .هرچند
درام اسالمی کاری یکسره متفاوت است ،اما میتوان بخشهایی از آن را با سیر تحول
مضامین در شبیهخوانی ،اثر مؤلف در دورۀ جوانی ،مقایسه کرد و تفاوت و غنای آن را
نسبت به کار پیشین سنجید ...ا گر درام اسالمی در ایران و برای مخاطب فارسیزبان
ً
نوشته شده بود ،مسلما کار از لونی دیگر بود.
 ...و گویا این سرنوشت ایرانزمین و برخی از عاشقترین مردمان آن است که یا در
خا ک بمانند و پیش از جوانهزدن به پیری برسند یا تلخی غربت را در آغاز شکوفایی
عبارت نقلشده از تاریخ
به جان بخرند ...هزاران هزار دریغ .آیۀ آمده(قصص )21 :در
ِ
بلعمی 1را سد هها پیش چنین به فارسی برگرداندهاند:
«پس بیرون آمد از شهر ترسان چشم میداشت که کسی به جستن او آید تا او را
مکاراناند».2
خداوند من ِب َرهان مرا از آن مردمان که ایشان ست 
بگیرد ،گفت ای
ِ
به امید روزی که هیچکس چنین از خود و شهرش بیرون نشود ،و آن میسر نمیشود
مگر مردمان «جاهل را به علم» برسانند تا «بزرگتر عدل» 3مستقر شود که در جایی که
ً
آ گاهی است ستم و ظلم جایی ندارد ،مسلما آن روز جامعۀ ما و فرهنگ ما سیمایی دیگر
خواهد داشت .به امید آن روز.
از دوستانم دکتر رها موسوی عزیز که عبارات اوستایی کتاب را ،با تکیه بر تخصص
و دانششان ،ترجمه کردند ،از دکتر بابک خضرایی نازنین که در ترجمۀ اصطالحات
موسیقیایی طرفمشورتم بودند ،از مهری جمالی و سمیه کنعانی گرامی که نسخۀ
ابتدایی ترجمه را از نظر گذراندند ،و از سرکار خانم شیدا بیگدلی که متن را ویراستند و
سرکارخانم آال شویز که بر انتشار کتاب نظارت داشتند ،بسیار سپاسگزارم.
و نوآوریهای آن رک.
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