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هـاي  اسـت. بعـد از نمایشـنامه   » نمایشـنامه «هاي ادبی در دورة مشروطه به نگارش درآمـدن  یکی از نوآوري
هاي منظوم نیز با اقتباس از آثار کالسیک فارسی (از جمله آثار نظامی و شاهنامۀ فردوسی)، بـه منثور، نمایشنامه

تر بودند، خود بـه سـه نـوع    نزدیک-داشتن وزنبه جهت-هاي منظوم که به حوزة شعرنگارش آمدند. نمایشنامه
)2هاي تقی رفعت)  اند(مانند نمایشنامههاي منظومی که در صحنه به اجرا درآمدهنمایشنامه)1شوند: تقسیم می
هـاي منظـومی کـه    ) نمایشنامه3آثار میرزاده عشقی) برخی از»(اُپرا«هایی که با موسیقی همراه بودند نمایشنامه

. نـوع سـوم کـه بـه آنهـا      ندعنصر شعري و جنبۀ توصیفی در آنها بسامد باالیی دارد و قابل اجرا در صحنه نیسـت 
-شود، یکی از مهـم ) اطالق میDramatic poets»(شعر نمایشی«) یا Close drama»(هاي خواندنینمایشنامه«

از » سـه تـابلو مـریم   «انـد.  ر معاصر فارسی است که از تلفیق شعر و نمایش به وجود آمـده ترین دستاوردهاي شع
از شهریار و همچنین برخـی اشـعار منـوچهر شـیبانی و     »  دو مرغ بهشتی و هذیان دل«نیما و » افسانۀ«عشقی، 

ها به یش انواع نمایشنامهشاملو و اخوان ثالث در ردیف اشعار نمایشی قرار دارند. در این پژوهش، با نگاهی به پیدا
پرداختـه شـده و   ـدر حوزة سـاختار و شـکل و زبـان و صـور خیـال     تأثیرات نمایشنامه در شعر معاصر ـبررسی
هاي موفق، بررسی شده است.که از دستاوردهاي این تأثیرات است، با ذکر نمونه» شعر نمایشی«هاي ویژگی

.شعرفرمال،یصورخ،یشیانمشعرمعاصر،شعرشنامه،ینما: هاهکلیدواژ
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»شعر نمایشی«تا » هاي منثورمهنمایشنا«: از مقدمه
هـاي  نویسی جدید را (بدون در نظـر گـرفتن اشـکال مختلـف نمـایش     اگر بخواهیم سابقۀ نمایشنامه

بازي ...) مورد بحث قرار دهیم، باید از مشروطه و کمـی  شبسنّتی در ایران، مانند تعزیه و نقّالی و خیمه
یعنـی زمـانی کـه نخسـتین نمایشـنامۀ میرزافتحعلـی آخونـدزاده بـه نگـارش          نیم؛از آن شروع کپیش

داغی به فارسی ترجمه شد، ه. قمري) و به وسیلۀ میرزاجعفر قراچه1273تا 1266هاي درآمد(بین سال
بـا وجـود   ـه. قمري) به نوشتن اولین نمایشـنامۀ ایرانـی  1288و 1287هاي میرزاآقا تبریزي نیز (سال

1پرداخت.ـاغالط بسیار در ساختار نمایشنامه

در این واقعیتی است که ادبیات فارسی در زمنیۀ ادبیات دراماتیک سابقۀ چندانی ندارد. مهدي فروغ 
اي در کشـور مـا   جاي تأسف است که هنر و ادبیات دراماتیک در ایران، سـنّت و سـابقه  «نویسد: میباره 

: 1354(فـروغ،  2ن اخیر، با اعزام دانشجویان ایران به خارج، این هنر آزمـوده شـد  ندارد و در طول سالیا
نویسـی  دریاي عظیمـی از درام «) و این در حالی است که ادبیات کالسیک ایران، مخصوصاً شاهنامه 28

هـاي  قابلیـت قلمـان و منتقـدان، از   ) در روند تحوالت ادبی در دورة مشروطه، صـاحب 28همان: »(است
هاي نمایشی آثـار کالسـیک (بخصـوص    متون کالسیک فارسی سخن گفتند و به بررسی ویژگینمایشی

راه پیشـرفت خـود را   » اشعار نمایشی«و سپس » درام منظوم«ها) پرداختند و بدین ترتیب، در منظومه
3پیدا کرد.

هـاي  لنگیري سـا هاي دیگري همچون شکلهاي منثور و زمینهشدن اولین نمایشنامهبعد از نگاشته
نقـش  هاي منظـوم درامهاي منظوم نیز نگاشته شد. عامل مهمی که در پیدایش نامهتئاتر، اولین نمایش

Leها، ترجمۀ نمایشنامۀ مولیر بـا عنـوان فرانسـوي (   هایی بودند که نخستین آنبسزایی داشت، ترجمه

Misanthrope قمـري در  1295سال ترجمۀ میرزاحبیب اصفهانی بود که در » گریزگزارش مردم«) یا
نی کـه  ا) بعد از چاپ ایـن اثـر، نویسـندگان و منتقـد    142: 1389به: افشار، کشور ترکیه چاپ شد(نک 

ها هاي کالسیک ادبیات فارسی شده بودند، به اقتباس از این منظومههاي نمایشی منظومهمتوجه قابلیت
صرِ نمایشـی دیگـر، همـان متـون را بـه      پرداختند و با تغییر اندکی در شیوة دیالوگ و افزودن برخی عنا

هـاي کسـانی   ، نـام »تاریخچـۀ اقتبـاس از شـاهنامه   «اثري نمایشی تبدیل کردند. براي مثال با نگاهی به 
شـود. ، عبدالحسین نوشین، تندرکیا و علی نصر و محمد مقدم و ... دیده می»ایرانشهر«زاده چون، کاظم

)  هاي اقتباس شده از شاهنامهنمایشنامه: پیوست 196: 1389: حنیف، ر.ك(
سـه  «بعد از منتقدانی چون رفعت و دیگران که خواهان تجدد بیشتري بودنـد، میـرزادة عشـقی در    

را بـه حـد قابـل قبـولی     » شعر نمایشی«؛ اولین کسانی بودند که »افسانه«و نیما یوشیج در » تابلو مریم
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چون منوچهر شیبانی، شهریار، اخوان و شاملو و ارتقا دادند و به اوج رساندند؛ بعد از آن، شاعران دیگري
برخی دیگر، احساسات فردي و اجتماعی خود را در این شکل جدید ارائه دادند.  

نماید. اول باید تعریفـی از  قبل از ورود به بحث اصلی و بررسی اشعار، روشن نمودن نکاتی واجب می
ساسـی آن را بـا برخـی از ژانرهـا خصوصـاً      هـاي ا ارائـه داده و تفـاوت  » نمایشـنامه «و » شعر نمایشـی «
روشن کنیم.» داستان«

هابیان تعاریف و تفاوت
هاي منظوم و انواع آننمایشنامه.1

در ایـران نگـاهی بینـدازیم، خـواهیم دیـد کـه ایـن        و سـیر آن  هاي منظـوم  نامهاگر به انواع نمایش
نظومی که در عرصۀ صحنه به اجرا و نمایش هاي م) نمایشنامه1اند: ها در سه نوع ظهور کردهنمایشنامه

هـاي  )نمایشـنامه 2از میرزاحبیـب  » مـردم گریـز  «هاي تقی رفعت و ترجمـۀ  اند (مثل نمایشنامهدرآمده
اند(مثل برخـی از کارهـاي   شناخته شده» اُپرا«اند که با نام منظومی که همراه با نمایش و موسیقی بوده

هاي منظومی کـه  ) نمایشنامه3گاشته شده به زبان فارسی است) میرزادة عشقی که جزء اولین اپراهاي ن
وجه شعري بسیاري در آن وجود دارد و لذا امکان اجراي آن بر روي صحنه وجود ندارد؛ در واقـع هـدف   

-نمایشـنامه «نویسنده لذت ادبی و کالمی است نه اجرا بر روي صحنه. این نوع نمایشنامه، بـه اصـطالح   

نیمایوشیج » افسانۀ«و » سه تابلو مریم«شروع آن را باید از آثار میرزادة عشقی هستند و» هاي خواندنی
اسـت و نقطـۀ تالقـی و اخـتالط عمیـقِ      ايکه نوع سوم درخور اهمیـت بسـیار ویـژه   از آنجایی4دانست.

هاي اساسی آن را بـا دو نـوع دیگـر روشـن     است، به تعریف آن پرداخته و تفاوت» شعر«و » نمایشنامه«
م ساخت.خواهی

Close(یـا )Dramatic poem»(یشعر نمایش«خواندنی که ۀنمایشنام drama(    نیـز نامیـده شـده
و نـه  براي خواندن تصـنیف شـده اسـت،   شود که خواسته و یا ناخواستهاي گفته مینمایشنامهاست به

ازناخواسـته خواسـته یـا  سـراید، مـی خواندنیۀشاعري که نمایشنامبراي پدید آورد نمایشی بر صحنه.
سـاختار  شـنود، گفتـا ماننـد )elements of the trical experssion»(بیان نمایشیهايمایهساخت«

ــتانی،   ــرح داس ــی ط ــیتنمایش ــردازي،شخص ــحنه پ ــازیگري، ص ــان، ب ــردازي و جامگ ــان و ...پ و زم
lyric(و غناییوصفی«کند و به کارکرد فنون و تمهیدهاي شعرکمتر استفاده می)setting(بنديمکان

poem(او بیشـتر  ۀدهـد تـا جـایی کـه نمایشـنام     رغبت بیشتري نشـان مـی  هاي داستانی،و یا منظومه
،هـاي خوانـدنی  نمـایش شـنود گفتـا .هاي نمایشـی و کمتر ارزشیابدادبی میهايها و ارزششایستگی
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»هــايیگــویتــک«و»هــاگفتـاري تــک«ةاســت و دربردارنــد) nondramatic(»نانمایشــی«سـنگین و 
)monologous (فـاخر و ادب،  ،نآیند تا با کالمی مطنطبر صحنه میی است کهیهاطوالنی و شخصیت

زبـان  امیدها و داستان زندگی خـود و دیگـران را بیـان کننـد.    ،هابیمی ترزبان و فرهیخته،نهمانند نقاال
ـ اهـایی ر ها و عبـارت ی آنان واژههاي ادبی و کالمی است، گاههاي سرشار از صنعتشخصیتاینگونه ه ب
نـویس  و حال آنکه نمایشـنامه نیستفهمیدن معنایشان براي بسیاري از مخاطبان آسانبرند کهکار می

هـایی کـه  برد جملـه راز کـا ) stageable(»شایسـته صـحنه «پـذیر و هاي نمـایش نمایشنامهکارآزموده
زیرا او با این پیش انگاشـت نمایشـنامه   کند؛پرهیز می،فهمیدن معنی آنها براي تماشاگران دشوار است

تماشاگران بـا فرصـتی کـه هنگـام تماشـاي      ونویسد که بازیگران آن را به صحنه نمایش پدید آورندمی
کالم او را بفهمند.نمایش در اختیار دارند،

هـاي شخصـیت اي دارنـد. هـاي کـالن و گسـترده   کـاربرد ،مکلمه و کالهاي خواندنی،در نمایشنامه
هاي دیگر نمـایش نیـز   مانند تا شخصیتمنتظر میسپس،دکنناي ادبی را نقل میاینگونه نمایش قطعه

بـه  گـون را شـعري نمـایش  ،نتماشاگراو از آنجا برايآیند تا براي همگویی به صحنه می؛دکننچنین
قلـم از کـف نویسـنده بـه در     نعنـا هاي خوانـدنی، در بیشتر نمایشکنند.)recite»(دکلمه«،حاصطال

خیـال و  هاي هاي کالمی و صورتسرشار از صنعتپیچ،ومصنوع و پرخمو جمالتی غریب، ادبی،رودمی
گران بسیار دشوار و پدید آوردش به روي صـحنه بسـیار   کردن آن براي بازينویسد که ازبرمیدرازناکی

نمایش آن براي نمایشـگران  تر باشد،آن طوالنیچه مقدار آن بیشتر و مدت نمایش هرودشوارتر است.
شود.تر میکنندهتر و خستهآن نمایش براي تماشاگران سنگیندشوارتر و تماشاي

ازیرومـ سینوشنامهینماوبیاد).م.پ4تاSeneka) (65(»کاسنه«هاي نمایشنامه«براي نمونه، 
يهـا صـنعت ازسرشـار يشـعرها .روندیمشمارهبیخواندنيهاشنامهینماارزشمندوکهنيهانمونه

شیپـر روانيِهاتیشخصر،یناپذشینماوهولناكيهاقساوتويزیخونری،شینماـیخطابزبان،یادب
یجملگـ ) Aphorism(»ییقصارگو«ای»یینغزگو«نیهمچنگویی و استفادة زیاد از تک،یافتنیفراناو

کـه ییآنجـا از.بگنجاننـد یخوانـدن يهاشنامهینماگروهدرراکاسنهيهاشنامهینماتاانددهیگردسبب
نیـ اتـا برخوردارنـد، زیـ نـیشینمایگاهوـ یادبفراوانيهایستگیشاوهاارزشازاويهاشنامهینما

)50: 1370ناظرزاده کرمانی،»(.گردندیماجراءشینماصحنهبرزینیگاهوشوندیمخواندههنورزمان
فارسـی بخـش کالنـی از ادبیـات   شـمارند،  هـاي خوانـدنی برمـی   ا مشخصاتی که بـراي نمایشـنامه  ب

ۀنمایشـنام «هـاي  هـا و جنبـه  بسـیاري از ویژگـی  غنـایی)، بـا   وتاریخیعرفانی،هاي حماسی،منظومه(
» منـاظره «هـایی کـه در آنهـا از صـنعت کالمـی     به ویـژه منظومـه  همانندي و نزدیکی دارد.» خواندنی
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)debate(اي ادبـی  گونـه خواندنی،ۀتوان گفت که نمایشنامها میزمینهبا این پیششده است.استفاده
کارهاي نفیس هنـري بـاقی   ةهاي ادبی در زمرها و شایستگیدارا بودن ارزشتواند به سبباست که می

انگیـزد، بر صـحنه برمـی  پدیدآوري لیکن خواسته یا ناخواسته به ندرت رغبت نمایشگران را برايبماند،
.  5گردنداز خواندنش محفوظ میهرچند که خوانندگان

ند. دکتـر  ا»هاي خواندنینمایشنامه«هاي شاعران و نویسندگانِ مکتبِ رمانتیک اغلب جزء نمایشنامه
و 6اثـر لـرد بـایرون   » مـانفرد و قابیـل  «هاي شـاعران رمانتیـک، از جملـه    جعفري در بررسی نمایشنامه

اند کـه شـعرهایی   هایی نگاشته شدهدر این دوره نمایشنامه«نویسد: ، می7اثر شلی» از بند رستهپرومتۀ«
ـ        کلـی  ه با حالت نمایشی هستند و عنصر غنایی چنان در آنـان غلبـه دارد کـه بـراي اجـرا در صـحنه ب

)343: 1378جعفري، »(ندانامناسب
فارسی چندین نمایشنامه در هیئت انواع در طول تاریخ ادبیات «کند که: پیتر چلکوفسکی اشاره می

ها براي اجرا در حضـور تماشـاگر نیسـت، بلکـه بـراي آن      ادبی دیگري نوشته شده است: این نمایشنامه
نوشته شده است که در خلوت براي خـود یـا بـه صـداي بلنـد بـراي دیگـران خوانـده شـود. اصـطالح           

هـا عمومـاً   گونـه نمایشـنامه  کنـد. ایـن  صدق مـی کامالً دربارة این نوع ادبی » نمایشنامه براي خواندن«
شـوند. نظـامی شـاعر قـرن     هاي واقعی است که براي اجرا در صـحنه نوشـته مـی   تر از نمایشنامهطوالنی

نمایش براي خواندن (نمایشنامۀ خواندنی) «م) یکی از بنیانگذاران اصلی 1209دوزادهم میالدي(متوفی 
)16: 1368در ادبیات فارسی است. (چلکوفسکی، 

عبـارت از  ،»شـعر نمایشـی  «نویسـد:  میچنین » شعر نمایشی«کنی نیز در تعریف کداستاد شفیعی
شـود و  از زندگی انسان پرداخته میتاریخی یا خیالیاي حادثهمشعري است که در آن به تصویر و تجس

ر پیوندي که با زندگی دانسانحال،هره در شعر نمایشی ب.در آن حادثه نداردگونه دخالتیشاعر هیچ
حادثه همیشه یکنمایش بیان حادثه و تحلیل اشخاص است.اصلیِۀوظیفمطرح است.دارد،و طبیعت

و ) 8Action(آینـد اصلی وجود دارد که حوادث فرعی براي تصویر بیشتر و بهتـر آن حادثـه بوجـود مـی    
گرچـه گـاهی ایـن دو را    اشـود؛ میهخواند)9Intrigue(آید انتیریگاصلی میۀ آنچه به کمک این حادث

درفرنگیادبنقدکتبدرکهیطیشرابا) «115: 1352کدکنی،.(شفیعیاندمترادف یکدیگر به کار برده
نـدارد، ياجلـوه )یشینماادبیکلطوره بو(ی شینماشعرمااتیادبدراند،کردهادییشینماشعرباب
باشـد ي احادثهرگریتصوکهرايشعرنوعهرومیکننظرصرفیشینماشعرطیشرایبعضازنکهیامگر

يهاداستانیحتّ(مااتیادبۀ عاشقانيهاداستانازياریبسصورتآندرم،یبدانیشینماشعرلۀمقواز
ازشـاهنامه يهـا داسـتان ازياریبسـ وردیـ گقـرار یشـ ینماشعرۀمقولدرعاًتوستواندیم)رعاشقانهیغ
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کهاوشیسوسهرابورستمار،یاسفندورستمداستانمانندد،یآیمحسابه بيراژدتیعاليهانمونه
)117، 1352کدکنی، .(شفیعیهستندداراآنیجهانویعالیمعنه برايتراژدطیشرانیشتریب

کند، اما این آثـار  این تعاریف توجه ما را به غناي ادبیات کالسیک فارسی از لحاظ نمایشی جلب می
خطـاب  » نویسی زبردسـت نمایشنامه«نمایشی ندارند. حتی چلکوفسکی با اینکه نظامی را کامالًساختار

کرده است در پایان نظریات خود از اینکه نظامی نخواسته نمایشنامه بنویسد بسیار خرسند اسـت، چـرا   
و ... صورت محدودیت زمان و مکان نمایشنامه به او اجـازة توصـیفات مختلـف از شـب و روز    که در این

» نمایشـنامه «با » داستان«هاي ترین تفاوت)  در ادامه به برخی از مهم16: 1368(چلکوفسکی، .دادنمی
پردازیم.می

نمایشنامه و داستان  .2
» چهـارچوب «و » داسـتان «اي در درجۀ اول نیاز به یـک  ) شکل اجرایی نمایشنامه: هر نمایشنامه1

اي که ژانر داستان را با نمایشـنامه متمـایز   ترین نکتهافتد. اما مهمدارد که حوادث پیرامون آن اتفاق می
شود کـه دوگونـۀ   این وجه تمایز سبب می10است.» در صحنه اجرا شدن«و » به اجرا درآمدن«،کندمی

بیـان نمایشـی و   «) و fictional expression»(بیـان داسـتانی  «متفاوت زبان نیـز بوجـود آیـد، یعنـی     
)theatrical expression»(تئاتري
) بیان نمایشی و بیان داستانی: بیان داستانی یک بعدي است، و این ذهن خواننده است کـه آن را  2

نویس در این اسـت کـه مـواد، مصـالح،     کند. هنر داستانبه بیان دیگري تبدیل میـبنا به وضع خودـ
که بیـانِ تئـاتري داراي ابـزار    الیحسازد، درها و امکانات این تبدیل را به کمک کلمات فراهم میظرفیت

شنیداري پدید آمده است و همین عناصر است که باید اي از عناصر دیداري ـ  خاصی است و از مجموعه
به بیان اجرایی ترجمه شود.

کننـد.  ) از نظر مخاطب: داستان با خواننده و نمایشنامه با تماشـاگر، تمامیـت خـود را کسـب مـی     3
ـ نمایشی پدیدار مینمایشنامه به کمک عناصرِ ه شود و داستان، در زمانِ خوانده شدن در ذهن خواننده ب

گـري صـورت   وسـلیۀ روایـت  ه گردد، لیکن این تجسم باش مجسم میآید و در خیال و اندیشهوجود می
Closetهاي خواندنی (اند، (نمایشنامههایی داریم که براي خواندن نوشته شدهگیرد. البته نمایشنامهمی

drama(ايهاي صـحنه نمایشنامه«ها در مقایسه با )) این گونه نمایشنامه«stage drama   بـه داسـتان (
هاي دیگري نیـز بـین   شباهت بیشتري دارند، چرا که عناصر توصیفی بیشتري در آن وجود دارد. تفاوت

11این دو ژانر وجود دارد که نیازمند تحقیقی مستقل و مفصل است.
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امه و عناصر آن در شعر معاصربررسی تأثیر نمایشن
تأثیر در فرم و ساختار شعر.1

چنانکه اشاره شد، اولین شعر نمایشی (نمایشنامۀ منظوم) توسط میرزاحبیـب اصـفهانی بـه نگـارش     
هـاي آن از  اي منظوم است که عالوه بر ساختار، برخی از ویژگـی نمایشنامه» گزارش مردم گریز«درآمد. 

» مجلس هفـتم «قسمتی از اي دارد. اهمیت ویژه» لحن«ها و بکارگیري صراعجمله بلند و کوتاه شدن م
هـا بـا   ها (در ارکان عروضی) با توجـه بـه میـزان گفتگـوي شخصـیت     کنیم که تساوي مصراعرا نقل می

به کار بردن زبان محاوره از مختصات زبانی این نمایشنامه است.)؛(یکدیگر متفاوت است

رود)[توصیف صحنه] .... چه هست فرمایش؟مونس: (به پیش فرّاش نمی
بیا ببینم

فراش: دارم دو حرف با سرکار
مونس: توان دو حرف خودت را بلند کنی اظهار

ام فرّاشفراش: رییس دیوان آن را که بنده
مرا دست بدادست حکم حاضرباش!

به تو ...
مونس : به که ؟ به من؟

فراش: آري به تو
مونس: براي چه کار ؟

: به حرف مفت امیدي و حضرت سرکارناصح 
فتینه به ناصح: چه سان ؟

اند دست و بغلو او گشته» امیدي«ناصح: 
به چند شعر که نگذاشته است وقع و محل

وارة کارکنون ز پیش بخواهند بست
کنم اقرارمونس: من و مداهنه هرگز نمی

ناصح: ولیک حکم چنین رفته هین بجنب از جا
بخواهند داد صلح و صفا؟مونس: میان ما چو

... ناصح: برو د
توان ابداروم، اما نمیمونس: می

ز راي خویش برگردم
ناصح: روان شو هان!
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فتینه: کجا شما را باید ......
مونس: روم ولی در دم

)80و 79: 1388(افشار، بیایم اینجا تا کش مکش برم از هم!
ا نویسندگان و شاعران در صدد برآمدند تا بـا اسـتفاده   اي بیش نبود، امترجمه» گزارش مردم گریز«

رسد نخسـتین کسـی   به نظر میبسرایند.» هاي منظومنمایشنامه«هاي شعر کالسیک فارسی از داستان
محمـدخان اویسـی اسـت کـه بـر اسـاس داسـتان خسـرو و پرویـز،          که درام منظوم سروده است، علـی 

آن را تنظیم کرد و خـود نیـز   گنجوي را انتخاب و مجالساویسی اثر نظامی را سرود. » سرنوشت پرویز«
د و از یـاران تجـد ۀمـدیر روزنامـ  تتقـی رفعـ  . بعد از اویسی، مجالس مختلف سرودفاشعاري براي وص

انجـام  تغییراتی در آنمدارس قابل بازي کردن باشد،براي اینکه این نمایشنامه براي محصلینخیابانی،
پـور،  آرین:كر.(ق).ه1338بازنویسی کرده است(سال »خسرو پرویز«پرده با عنوانداده و آن را در سه 

). استفاده از ساختار نمایشی (بویژه عنصر گفتگـو یـا دیـالوگ کـه اسـاس نمـایش اسـت) در        313: 2ج
بـه مناسـبت نقـض پیمـان     «شود. بهار در جنگ جهـانی اول،  هاي ملک الشعراء بهار نیز دیده میسروده

شعري سروده است که بر پایۀ گفتگوست. » متفقین خود(آلمان و اتریش)ایتالیا و

کنی، به چه کاري، امانوئل، پسرم؟فرانسوا:      چه می
امانوئل:       بودور کی واردي[ترکی: همینه که هست] عزیزم فرانسوا، پدرم!

فرانسوا:      تو نور چشم منی خیره چشمیت از چیست؟
هاي دو رو! ....م ز شما نورچشمیامانوئل:       شکایت

دارد کـه نمایشـی از زنـدگانی    » تربیـت نااهـل  «اي با نـام  عالوه بر این، ملک الشعراء بهار نمایشنامه
سعدي شیرازي در دربار اتابک سـعد بـن زنگـی اسـت. بهـار در گفتگوهـاي سـعدي و برخـی دیگـر از          

تان بهره برده است. قسمتی از پـردة اول را  ها، از آثار منظوم و منثور سعدي در بوستان و گلسشخصیت
)314تا 292، جلد دوم، 1355کنیم: (متن کامل رجوع کنید به: گلبن، نقل می

(منظرة صحنه، دربار اتابک سعد بن زنگی، وزیر و چند ندیم)
اند، دربـارة آنهـا چـه    اند که طایفۀ دزدان عرب بر سر کوهی نشسته(رو به وزیر) خبر دادهاتابک: 

اید؟دهکر
وزیر: با مدبران در دفع مضرّت ایشان مشاورت کردیم .... اگر هم بر این نسـق مـداومت نماینـد،    

مقاومت ایشان ممتنع گردد.
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به نیروي مردي درآید ز جاياتابک: درختی که کنون گرفته است پاي  
خواهد:حاجب: شیخ مصلح الدین سعدي بر در است، بار می

یی؟ شیخ مدتی است شیراز را ترك کرده!گواتابک: چه می
حاجب: چندي است که از مسافرت بازگشته و در گازرگاه منزل دارد

شود) خوش آمدي، سفر دراز کردي و عاقبـت آهنـگ شـیراز نمـودي ...     اتابک: (سعدي وارد می
بتـت  نشیند) شیخ بزرگوار ما از تو دور بودیم ولی با آثار مشهورت در غیبفرما بنشین(سعدي می

خوش بودیم!
سعدي:       زانکه ترا بر من مسکین نظر است            آثارم از آفتاب مشهورتر است

ها بدین بنده در است       هر عیب که سلطان بپسندد هنر است ....گر خود همه عیب

و بحـث مقالـه ي است که نیازمندالشعراء بهار به حداستفاده از عناصر درام در مجموعه اشعار ملک
چکامـۀ رسـتم   «نویسد: با توجه به برخی از اشعار بهار میدر این باره مستقل در این زمینه است. سپانلو 

(سـپانلو،  .توان آن را بـه شـکل نمایشـنامه تماشـا کـرد     کند که میاي را روایت مینامه داستان پرحادثه
1369 :292(

هـا  آنم نیز عبارات ادبی بیشتري اسـتفاده شـد و   هاي منظوبه هر حال به مرور زمان، در نمایشنامه
از اختالط هاي اولیه در زمینۀ نمایشنامۀ منظوم، سرانجام. بعد از کوششندتري به خود گرفتشکل ادبی

ایجـاد  «پدید آمد که از لحـاظ تصـویر و   » شعر نمایشی نو«ساختار و عناصر نمایشنامه با عناصر شعري، 
هـا بودنـد. عشـقی کـه او را     جـزء اولـین  » یفات رایج در ادبیات فارسـی هایی بیرون از عرف توصتوصیف

اش به چنـین  در آثار نمایشی،)412: 1390کدکنی،اند (شفیعینیز نامیده» متجددترین شاعر مشروطه«
بـه شـکل نوظهـوري افکـار     «عقیده دارد که چنین » سه تابلو مریم«موفقیتی دست یافت. او در مقدمۀ 

: 1350میرزادة عشقی، »(درآورده است و این اقدام، نوعی انقالب در زبان فارسی استشاعرانه را به نظم
بنـدي کلیـاتش،   ندازیم، اولین شـاعري اسـت کـه در تقسـیم    گر به کلیات اشعار عشقی نگاهی بی) ا173

نحال آ،شناسندمی» سه تابلو مریم«یا » آلایده«خورد. عشقی را بیشتر با به چشم می» هانمایشنامه«
کـه  را»سه تـابلو مـریم  «هاي منظوم دیگري نیز سروده است. شاید بتوان که قبل از این اثر، نمایشنامه

به صحنه درآورد لیکن ارزش این اثر در خـوانش و تخیـل موجـود در    ،است» نمایشنامۀ خواندنی«یک 
فضايِ خاص آن است.

ــد    ــاخۀ بی ــالي ش ــه از الب ــور م ــده ن فکن
هـاي امیـد  بسان قلب پر از یـأس و نقطـه  

ــال   ــزار خ ــار و چمن ــه جویب ــپید ب ــاي س ه
خـوش آنکــه دور جــوانی مــن شــود تجدیــد 
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ز سی عقب بنهم پا به سال بیستمین
)175: 1350(میرزادة عشقی، 

هـا و مشخصـاتی کـه    . ویژگـی 12به اوج دیگري در این عرصه رسید» افسانه«نیما یوشج در منظومۀ 
عبارت است از:شمارد،خود نیما براي این منظومه می

13. یک طرز مکالمۀ طبیعی و آزاد.1

. آزادي در زبان و طوالنی ساختن مطلب.2
تر براي مکالمه.. داشتن یک رویۀ مناسب3
تواند به نمایش اختصاص داشته باشد.. ساختمانی که می4
طـور  زیـرا کـه بـه   14دارد و جز این شایستۀ نام دیگـري نیسـت  » نمایشی«ساختمانی » افسانه. «5

توان تئاتر سـاخت و اشـخاص داسـتان را آزادانـه بـه      اساسی این ساختمانی است که با آن به خوبی می
صحبت درآورد.

توانند سؤال و جواب خود را تمام کنند نه اینکـه  ها تا هر جا که نیاز شد و خواستند می. شخصیت6
)37: 1370وسعتی شعر آنها را به سخن آورده باشد.(نیمایوشیج، کم

اسـت  » افسـانه «و » شاعر«، »نمایش«هاي این توان دریافت که شخصیتبا نگاهی به ظاهر شعر می
یکی از تأثیرگذارترین اشعار در ادبیات معاصر فارسی است. » افسانه«پردازند. که به گفتگو با یکدیگر می

دارد. نیمـا از  » ردرامـاتیزه کـردن شـع   «شود که او سـعی در  با توجه به نظریات نیما چنین استنباط می
گیرد تا ساختار شعرش را به نمابش نزدیک کند. شاپور جـورکش نیـز بـه    تمامی عناصر نمایش بهره می

عنصري که نیما بر آن دست گذاشته ـ یعنی   یک نگاه سطحی به این دو«اي رسیده است: چنین نتیجه
خواهد از امکانات نمایشـی و  واقع میرساند که نیما درما را به درك این امر میـابژکتیویته و استغراق

نمایـد کـه کسـی    طرح پرسوناي نمایشی در شعر استفاده کند و این تالش به همان انـدازه مشـکل مـی   
60: 1383جـورکش،  »(را با نمایش جایگزین کند که بستر اجتماعی ندارد.ـشعربخواهد هنر ملی ما ـ  

یـد.  آز آثار خود توانسته است از عهدة ایـن امـر بر  ) اما حقیقت مطلب این است که نیما در برخی ا61-
اي و چند شعر دیگـر. نیمـا یوشـیج نمایشـنامه    » محبس«، »مرغ آمین«، »افسانه«براي نمونه در اشعار 

)1387ها) که ظاهراً از بین رفته است. (نک: پورحسن، منظوم در قالب شعر آزاد داشته(ملکۀ لیدي
از جملـه اشـعار نمایشـیِ    » هـذیان دل «و » دو مرغ بهشتی«یعنی بعد از افسانه، دو اثر مهم شهریار

هـاي مختلـف شـکل گرفتـه و     روند. در این اثر، گفتگوهاي متعـددي بـین شخصـیت   موفق به شمار می
شود، در نوع خود بسیار بدیع و تازه است:ها ارائه میتوصیفاتی که از زبان این شخصیت
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)845: 1389(شهریار، 
15تـوان از منـوچهر شـیبانی   اند، میآثاري ارائه کرده» شعر نمایشی«از دیگر شاعرانی که در ساختار 

بـودن اشـعار   سـازد در نمایشـی  اي که او را از همۀ شاعران نیمـایی ممتـاز مـی   مهمترین نکته«نام برد. 
وي«کوب نیز به این خصیصۀ شیبانی اشاره کرده اسـت:  ). دکتر زرین1389: 1348عالء، (نوري» اوست

را با روشنی بیان شعر دراماتیک جدید یا شعر نمایشی فارسیشاعر نوپرداز بعد از نیماست که نخستین
د نمـی    دهد، با این همه غالباً از لحاظ توجه به ارائه می سـازد منطق وزن نیمایی چنـدان خـود را مقیـ«

ساختاري کامالً نمایشـی  » سرودي براي میترا«، »رهگذر«، »زدهلعنت«) اشعار 127: 1358کوب، (زرین
ـروایی یا نمایشیـهستند و یا از عناصر نمایشی» شعر نمایشی«دارند و اغلب اشعار دفاتر شعري او یا 

آجین:شمع» وصفیـنمایشی«دارند. براي مثال در شعر اي برخوروصفی قابل مالحظه

کندبازار در سیاهی شب کیف می
صدها هزار طاق

در پشت یکدگر زده صف
چون اشتران قافله، سنگین و بردبار

اندتا بر دیار جادوي شب پا نهاده
اند،چون سنگ گشته

بر جاي خشک
اي زبون،بازار همچون دختر بیچاره

به چادر سیاه شبپیچیده است سخت 
از زیر چادر خفقان آور

پیوسته در تالش
چون مارِ تیر خورده به هنگام احتضار

هر حجره بسته لب

ــعر  :جنگل ــیقی و شـ ــدایان موسـ ــب خـ شـ
کواکــــب مالیـــــک بــــا چـــــراغ  

هــــا بــــر ایــــن آســــتانهآســــمان

ســـــر ز دهلیـــــز مینـــــو برآرنـــــد 
ــ  ــر آن پلّـ ــا بـ ــی هپـ ــا مـ ــدهـ گذارنـ

ســپارندقــد دوتــا کــرده ســر مــی    
دـخوانـوي بـاید آن مرغ علـش

ســتســت کــو را ربــودهلیــک چنــدي
ــ  ــدم او را در آیینـــ ــبحۀ دیـــ صـــ

ــی  ــاب م ــاق  ت ــدش در آف ــورد مه خ

ــا    ــه دریــ ـ ــمان ، عمـ ــواهر آســ خــ
ــر  ــا  بـ ــت رؤیـ ــد زر ، مسـ ــی مهـ یکـ

ــان ــه افســـ ــاۀ او بـــ ــق گویـــ عشـــ
!سترو در آنجا که جاي تو خالی
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ز چه رو؟
)1343:61چون شب است، شب!(شیبانی، 

تـابلویی از اعمـال فجیـع رژیـم اسـتبدادي آن زمـان       «که بنابه گفتۀ شیبانی، » ورکلبۀ شعله«شعر 
ها و گفتگوها و روند داستانی این ساختمانی کامالً نمایشی دارد. شرح صحنه، از اشعاري است که »است

دهندة تجددگرایی و نوآوري شاعر است. شعر، نشان

افـــزا یـــک ده ســـاکت و روح 
همچنان دختـري شـوخ و زیبـا   

هــاخفتــه بــر دامــن تیرگــی   

در سیاهی شـب، تـک درختـان   
ــیه  ــون س ــولچ ــان غ ــاي بیاب ه

کنــد هــر کســی را هراســانمــی

وزد بــــادي از کوهســــارمــــی

خــش بــرگ بــر شاخســارخــش

نوحۀ جنگل «و » حاالن استغلت آواز آشفته«همرا با » زوزة دلخراش شغاالن«در چنین فضایی که 
آید. مأمور امنیه کـه  شود و دختري رنگ پریده بیرون میرسد، درِ کلبه باز میبه گوش می» و ماه بیمار

کند. اگر به این گفتگوها دقـت کنـیم میـزان    ، با دختر شروع به گفتگو میاست» گرحیله«و » پرفسون«
یابیم:نوآوري در زبان و رعایت لحن و شیوة گفتگوي نمایشی را بیشتر درمی

زود پاشو بریم پیش سرکار: امنیه
آزار؟: باز تو آمدي مردمدختر

تا به کی جور بر مردمِ زار؟
-امنیه

حیابیالل شو دختر
نیز، کامالً نمایشی است. » هاشرح صحنه«

صحنه : زد به شالق آن مرد بدخو
اي چند بر پیکر اوضربه

بد گریزان ز دردش به هر سو
شد کبود آن تن دلربا

اي کرد امنیه، ناگاهحمله
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ناخواهخواست تا گیردش خواه
اي زد ز اکراهدخترك نعره

تا کسی سر رسد زان صدا
(یـک افسـر) کلبـه را بـه آتـش      گر به خاطر رضاي مافوقش رسد و امنیۀ حیلهنمیکمکی از راه

کشد:می
زد آن دختر زاردست و پا می

تا که شد سوي در مرد خونخوار
دید کز آن در و چاردیوار

شود تا آسمانشعله برمی
از دریچه، دو چشم دریده

که به جز عیش و مستی ندیده
افسري رهزنی نورسیده

ظر بر این ماجرابود نا
به ... چه زیبا شد اینجا و دلکش-افسر

در سیاهی شب، سرخ آتش
کرد هی، با نکوهشخنده می

هاهاها، هاهاها، هاهاها
)282: 1377(نقل از: لنگرودي، 

از دیگر شاعرانی که اشعار موفقی در حوزة شعر نمایشی دارند و یا جنبۀ نمایشـی در آثارشـان قابـل    
آمیـز در  هـاي توفیـق  کدکنی شعر اخوان را از کوششدکتر شفیعیثالث است. دي اخوانتوجه است، مه

،شعر نمایشیاز ايها در راه گونهآمیزترین کوشششاید توفیقدر این راه«داند: عرصۀ شعر نمایشی می
ن که بیشـتری »مرد و مرکب» «شهر سنگستان«،»کتیبه«: ی از نوعیهاي م.امید باشد در شعرهاکوشش

) 117: 1352کدکنی، شفیعی»(صبغه را از خصایص شعر نمایشی دارد
... گفت راوي: راه از آیند و روند آسود

گردها خوابید
روز رفت و شب فراز آمد.

چون گذشت از شب دو کوته پاس
بانگ طبل پاسداران رفت تا هر سو

شما خوابید، ما بیدار«که: 
»تان خفتارخرم و آسوده
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دلیر شیرگیر پهنۀ ناوردبشنو اما زان
گردگردان گرد
مرد مردان مرد

ها افشاندکه به خود جنبید و گرد از شانه
چشم بردراند و و طرف سبلتان جنباند

رو به سوي خلوت خاموش غرّش کرد، غضبان گفت:
هاي!«

زادان، چاکران خاص!خانه
)28: 1387(اخوان ثالث، »طُرفه خرجین گُهربفت سلیحم را فراز آرید!

در شعر معاصر است. اغلـب اشـعار روایـی    » هاي نوآوريگونه«این نوع بیانِ روایی و نمایشی یکی از 
افزاید. مثالً شعر کتیبه کـه یـک روایـت    شوند و به تحرك شعر میثالث با بیان نمایشی همراه میاخوان

ی وجـود دارد کـه حـرف    بلکه یک روایت دراماتیک است به دلیل آنکه در آن کاراکترهـای «ساده نیست، 
زنند و عالوه بر این، دگرگونی اینها بـا  کنند و با حرف و وعمل دست به دگرگونی میزنند و عمل میمی

). شاعران دیگـري نیـز   213: 1391لی، براهنی به نقل از حسن»(شودتوصیفات دراماتیک نشان داده می
، »)ضـیافت «ن بـه احمـد شـاملو(در شـعر     تـوا در حوزة شعر نمایشی آثاري دارند که از میان ایشان مـی 

از محاکمـۀ فضــل اهللا  «کـدکنی(در  ، شـفیعی »)مهـرة سـرخ  «و » آرش کمـانگیر «سـیاوش کسـرایی(در   
اشاره کرد.») حروفی

. شعر نمایشی و صور خیال2
ترین رکن نمایشنامه اسـت و  مهمترین و اساسی) Dialogueیا دیالوگ (» گفتگو: «گفتگو و توصیف

ها، برخاسـته از شـرایط   در ادبیات کالسیک دارد؛ این تفاوت» ال و جوابؤس«و » مناظره«هایی باتفاوت
ین معنـی کـه پایـۀ    ه اجدید اجتماعی است. مناظره ساختاري تقابلی دارد و دیالوگ ساختاري تعاملی، ب

، لـیکن پایـه و   »عی و سـعدي در گلسـتان  جدال مـد «مانند مناظره بر جدل است و گاه، جدالِ سخت!، 
و نظر » شنودمی«طرف مقابل را و دیالوگساس مکالمه چنین نیست و طرفین با آرامش تمام صحبتا

صورت تکمیلی مناظره است. خالصـۀ سـخن   » مکالمه«توان گفت کند. از این حیث میخود را ارائه می
(بشردوسـت،  » صـدایی یابد نه در فرهنگ تـک منطق مکالمه در فرهنگ چندصدایی تحقق می«که این

1379 :295 (
هاي معاصر، شاعر حضـور کمتـري دارد و اعتقـادات و احساسـات خـود را در      در گفتگوها و دیالوگ

-پنهان مـی » هاواسطۀ شخصیته خود را ب«دهد و به اصطالح ها نمایش میضمن گفتگوهاي شخصیت
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استفاده » تگوگف«اي دیگر از عنصر به گونهـبخصوص در اشعار نمایشیـ کند. همچنین در شعر معاصر
» نمـایش «نیمـا در تجربـۀ آنچـه    «نویسـد:  می» افسانه«شده است: دکتر پورنامداریان در نقد توصیفات 

هـاي  نامیده است، یکی از کارهایی که به گمان ما با قصد و طرحی آگاهانه انجـام داده کـاهش از وصـف   
هـاي افسـانه بـا    ترین تفاوتاست و این یکی از مهم» دیالوگ«دور و دراز شعر سنتی و تبدیل وصف به 

)77: 1381پورنامداریان، »(شعر سنّتی است.
دارد. این توصیفات، زبان خاص خـود را  » شعر نمایشی«اي در در حقیقت، توصیف نقش بسیار عمده

ـ    افتـد. یعنـی هـم    الي گفتگوهـا اتفـاق مـی   هنیز به همراه دارد. اکثر توصیفات در شـعر نمایشـی در الب
هاي درونی و روحـی. قریـب بـه اتفـاق منتقـدان، آثـار       طبیعت بیرونی و هم ویژگیتوصیفات مربوط به 

میرزادة عشقی و برخی از اشعار نیما (از جمله افسانه) را از اولین اشعار رمانتیک شعر جدید فارسـی بـه   
دهنـد.  گیري مکتب رمانتیسم به آنها اختصاص مـی آورند و سهم قابل توجهی را در روند شکلشمار می

هاي منظـوم) ایجـاد فضـاي    ها و تأثیرات نمایشنامه (خصوصاً نمایشنامهیکی از موفقیت،رسدنظر میبه
)135: 1382نیا، رمانتیک در شعر جدید باشد. چنانکه شهریار نیز بدان اشاره کرده است:(صدري

ــود     ــایش بـ ــا نمـ ــم بـ ــت راه رمانتیسـ نخسـ
ــود      ــعر گش ــاي ش ــه پ ــقی ب ــرزادة عش ــه می ک

ــ  ــف طبیعـ ــه وصـ ــتدوم بـ ــل زیباسـ ت تخیـ
کـــه بـــا فســـانه بهـــین پیشـــتاز او نیماســـت 

)2744، ج1389(شهریار، 
صور خیال «رسد که میرزادة عشقی سعی دارد تا در کاربرد صور خیال نیز از بدین ترتیب به نظر می

عشقی بیش و پیش از هر «نویسد: نامۀ عشقی میبهره ببرد. کریمی حکّاك در بررسی نوروزي» نمایشی
اي براي تجـارب فـردي و وجـودي کنـد و از     دل مشغول آن بوده است که شعر فارسی را به عرصهچیز

صور خیال نمایشی و برگرفته از مسائل واقعی، استفاده کند که در تقابل با صور خیـال تصـنعی مرسـوم    
» وجـوه نـوگرایی عشـقی   «)(بـراي  376: 1384در شعر غنایی دورة بازگشت ادبی باشد(کریمی حکّاك، 

)1392،ك: صدري نیار
گیرد. شود در البالي گفتگوها صورت میهاي نمایشی شهریار نیز توصیفاتی که ارائه میدر منظومه

:جوان
:دریا

عمه دریا چـه سـازم؟ مـرا نیسـت    
تـــو خـــود از آســـمان آمدســـتی 
رو در آغــــوش امـــــواج دریـــــا 

ــانی   ــت پرفشـ ــک رخصـ ــر فلـ بـ
هــــا کُنــــی آســــمانی تــــا روان

ــاودانیۀ ســــاز کــــن نغمــــ جــ
رددــو بازگـــه آواز تــاو ب
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ــی   ــرغ آبـ ــوت مـ ــق در کسـ عشـ
ــرّان  خـــود در آغـــوش امـــواج غُـ
هـــر فروغـــی کـــه تابـــد نگـــاهی

ــا    ــوس دری ــش و ق ــدر ک ــد ان پوی
ــمان  ــده در آســ ــا دو دو دیــ هــ

ــــا   ــا ثریـ ــوازش رود تـــ پیشـــ
شاید این جلوه از دوست باشد

صــــبح آویختــــه در ســــپیده   
شـــیدبــاز بـــا آخــرین نـــورِ خور  

بیشـــتر بـــا رنـــج و غـــم اوســـت

ــان از دالرام   ــد نشــ ــاز پرســ بــ
ــی ــام  م ــوق پیغ ــه معش ــتد ب فرس

ــی  ــه م ــاري ک ــر قط ــامه ــدد ای بن
بـا خیـالش سـري گـرم دارد

ـشـود ترسـیم مـی  » جزئیـات بسـیار  «کـه بـا   ـ : عالوه بر توصیفات نمایشـی استعارات و تشبیهات
عارات جدید را نیز به دنبال دارد. توضیح اینکـه سـرعت   ، تشبیهات و است»نمایش«اصطالحات و واژگان 

سـبب  ــ خصوصـاً در جوامـع امـروزي   اختراعات جدید بشر و همچنین مبادالت فرهنگی بین کشورها
شـود. پیـدایش و رشـد نمایشـنامه نیـز لغـات و       پیدایش اصطالحات جدید و وسعت دایـرة واژگـان مـی   

عقـاب  «اختـراع شـد، از آن بـه    » هواپیما«وان مثال زمانی که اصطالحات خود را به همراه داشت. به عن
: ج اول، 1368تعبیر شد(چو پر بگسترد عقاب آهنین/ شکار اوسـت شـهر و روسـتاي او)(بهـار،     » آهنین
واژگان و اصطالحات و نوع اجراي نمایشنامه نیز تشـبیهات  ». کوه آتشین«به » حرکت تانک«) و یا 824

ترین شاعري که بسـامد قابـل تـوجهی در ایـن زمینـه      آورد. مشخصد میو استعارات خاص خود را پدی
چیزي جز نمایش نیست. حتی شهریار از شـب  » افسانۀ شب«است. منظومۀ بلند » استاد شهریار«دارد، 

» هنرپیشـه «یک صحنۀ نمایش است که در آن، مـاه  » شب«کند. بدین معنی که تعبیر می» صحنه«به 
.. :و» سالن نمایش«است و جهان 

ــه راه  ــان چشــم ب ــاق جه ــه آف هم
ســالن روشــن و تاریــک جهــان   

ــوه ــانه ک ــر و پشــت و ش ــر پ ــا، پ ه
ســر و کــاج اینهمــه کوتــاه و بلنــد

هـا چـون بچگاننـد کـه سـر     شاخه
ــیمین   ــه س ــاه ب ــد م ــدامسرکش ان

ــا همـــــه را وادارد بـــــه تماشـــ
ــک  ــد نزدی ــه خرام ــامی ک ــد گ چن

ــاه   ــۀ مـ ــد هنرپیشـ ــه ببیننـ کـ
نپــر ز جمعیــت پیــدا و پنهــا    

لُژنشـــــــینان تماشـــــــاخانه 
ــد   ــیم قدن ــد و ن ــه ق ــی ک دختران
ــه در  ــد ب ــم آرن ــول ه از ســر و ک

صنمی کـز لـب بـام   چون پریوش
یکجهــــان محــــو تماشــــا دارد
سـر کُنـد زهـره نـواي موزیـک ...     

تـوان یمراآنهاشیسرازمانهايتماشاخانهبودنشلوغومردماستقبالنحوةاشعارنیابهتوجهبا
شـعر در. اسـت دادهقیـ تطبعـت یطببـا راخـود زمـان تماشـاخانۀ اوضـاعِ ار،یشهرتاداس. کردمیترس
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:ابدییمشینماياجراحالدررایازلمعشوقهايجلوهاریشهراستاد،»مناجات«

محراب تـو شـب چـو برفـروزد قنـدیل     
ــاز   ــردد آغـ ــو گـ ــایش تـ ــرار نمـ اسـ

ــاریکی بــــی ــامتــ نهایتــــت در ابهــ
امواج طنین چنگ و نی چـون نـاقوس  

ــتاره  ــۀ آن، ســ ــورانی پروانــ ــا، نــ هــ
اي پــــردة ســــینماي تــــو روحــــانی
یک صـحنه در او بـه روشـنی رخشـانی    

هــــاي جاویــــدانی همــــراه ترانــــه 
عیدي کند این نمایش روحانی

گوید:جاي دیگري می
هر سایه روشنی که در آفاق و انفس است           یک صحنه از نمایش غیب و شهود توست

)121: 1389(شهریار، 
اي دایر است:خانههم تماشا» سمفونی دریا«در 

سـت بـه حیـرت راهـی    هر نگـاهی 
انـدود ها محو و سـالن وهـم  صحنه

هـا فـوج گـوزن اسـت و فـرار     پرده
ــوه ــاهانه   کـ ــنل شـ ــا شـ ــا بـ هـ

هـــا دخترکـــان رقـــاص  قـــوي

وه کــه دریــا، چــه نمایشــگاهی!    
گــــره و گُلّــــه هــــوا از دم و دود

ها حملـۀ شـیر اسـت و شـکار    سایه
ــاخانه لژن ــینان تماشــــــ شــــــ

ــوه و جــذّابی خــاص  ــا همــان جل ب
)955: 1389(شهریار، 

هاي سنتی را داریم:در سابقۀ ادبیات فارسی، کاربردهاي واژگانِ مربوط به نمایش
بازي در پردة وصالش(خاقانی)در پردة دل آمد دامن کشان خیالش     جان شد خیال

از نظامی:
بازیی ...اخته شبهر نفس از سر طنازیی     بازي شب س

لعبت بازي پس این پرده هست    گرنه بر او این همه لعبت که بست ...
و :

بـــه هـــر مـــدتی گـــردش روزگـــار
بـــه بـــازي درآیـــد چـــو بـــازیگري
ــونگري  ــر از راه افســ ــدان پیکــ بــ
چــو پیــري درآن پیکــر آرد شکســت

ز طـــرزي دگـــر خواهـــد آموزگـــار
ز پـــــرده بـــــرون آورد پیکـــــري

ريکنـــد مـــدتی خلـــق را دلبـــ   
16جوان پیکري دیگـر آرد بـه دسـت   

)88- 86: 1390(نقل از: بیضایی، 
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ثیر نمایشنامه در زبان شعر معاصر. تأ3
به اصطالحشنامه دارد این است که هر شخصیتی ـ  هاي نمایهاي مهمی که شخصیتیکی از ویژگی

عالم باشد، عالمانه و اگر زند. اگر شخصیت نمایشنامه عامی باشد، عامیانه، اگربا زبان خودش حرف میـ
خاص خـود را دارد و در گسـترة دایـرة لغـات     » لحن«کودك باشد، کودکانه و ... در واقع، هر شخصیتی 

و » زبانِ مـردم کوچـه بـازار   «و » آرگو«و » محاروه«کند. به همین سبب است که زبانِ خود صحبت می
دهند. البتـه  االیی را به خود اختصاص مینیز بسامد ب» هاي امروزيالمثلاصطالحات و کنایات و ضرب«

و » زبان تخاطب«به ـبه دالیل بسیارـایم که در دورة مشروطه گرایش زبان  این نکته را فراموش نکرده
زبانی ساده است، لیکن تأکید ما بر تأثیر زبانِ سادة نمایشنامه بر شـعر اسـت. بـراي نمونـه، در مثنـوي      

ترسد، زبان و اصـطالحاتی را بـه   می» لولو«با کودکی که از » مادر«، شهریار، در گفتگويِ»افسانۀ شب«
برد که خاص دنیاي کودکان است:کار می

اي ســــوخته از گنــــاه مــــادر
ــرد   ــل س ــرده و بغ ــه ب ــو مم لول

اسـت صبح شود خدا کریمچون 

ــا  ــور بابـ ــرم و جـ در آتـــش جـ
رحــم نــداده نســیه قاقــا   بــی

باز امشـبه هـم چـو بخـت مامـا     
سرده الاليالالي گلِ ف

نتیجه
هـاي منظـوم نیـز بـه نگـارش      هاي منثور در دورة مشروطه باعث شد تا نمایشـنامه ظهور نمایشنامه

Le«ها از جمله ترجمۀ منظـوم میرزاحبیـب اصـفهانی از درام    درآیند. البته در این میان، وجود ترجمه

Misanthrope «اي منظوم در ابتدا از عنصر شـعري  هتأثیر نبوده است. نمایشنامهاثر مولیر فرانسوي بی
با فضـاي  » شعر نمایشی«جست تا اینکه شعر نیز با نمایشنامه همراه شد و و توصیفی چندانی سود نمی

هاي منظوم خود، عقایـد اجتمـاعی و انتقـادي    توصیفی جدیدي پدید آمد. میرزادة عشقی در نمایشنامه
بـه فضـایی تغزلـی دسـت یافـت. از بـین       » افسـانه «خود را بیان کرد و نیما یوشیج در منظومۀ نمایشی 

بـه  » منظومـۀ افسـانۀ شـب   «و » هذیان دل«و » دو مرغ بهشتی«شاعران معاصر، استاد شهریار با اشعار 
باالترین سطح در حوزة شعر نمایشی و توصیفی رسید. عالوه بـر سـاختار شـعري، صـور خیـال نیـز راه       

ر عشقی و افسانۀ نیما و اکثر اشعار نمایشی استاد شهریار جدیدي را پیدا کرد. توصیفاتی که در برخی اثا
که شهریار را شود تا جاییوجود دارد، فضاي جدیدي است که در مکتب شاعران رمانتیک اروپا دیده می

اي واژگان و که هر پدیده) از آنجایی478: 1390کدکنی، (شفیعی.انددانسته» بزرگترین شاعر رمانتیک«
نیـز در ایجـاد تشـبیهات و اسـتعارات     » نمایشنامه«را دارد، واژگان و اصطالحات اصطالحات خاص خود 
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تشـبیه  » سالن نمایش«را به » شب«، »افسانۀ شب«جدید سهم خود را دارند. استاد شهریار در منظومۀ 
ها و درختانِ کوچک و بـزرگ تماشـاگران آن. یکـی دیگـر از     هنرپیشۀ آن است و کوه» ماه«کند که می

پیامدهاي ظهور نمایشنامه در ایران، رجوع به متون کالسیک فارسی با دیدي جدي بود. دیگر بزرگترین
را » نمـایش «سراید، بلکه قالب جدید خمسۀ نظامی و یا شاهنامه شعر نمیآثاري چون کسی به تقلید از 

حاصل آن است.» شعر نمایشی«دهد و این امر دستاوردهاي بسیار ارزشمندي دارد که به آن می
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هایادداشت
، 52تـا  37: صـص  1360. براي اطالع بیشتر در زمینۀ پیدایش نمایشنامه در ایران، نگ به: گوران، 1

به بعد.58: از 1333عطایی، به بعد، جنّتی20: از ص 1373آژند، 
و 22: 1390) و نیز (بیضـایی،  31: 1360. براي بررسی عللِ نبودن ادبیات دراماتیک، نک : (گوران، 2
23.(
نکـرد و یـا   » خمسـه سـرایی  «. از برکات نمایشنامه همین بس که دیگر کسی بـه تقلیـد از نظـامی    3

هاي ادبیِ نهفته در این آثار، با نگاهی نـو مـورد بررسـی قـرار     سروده نشد! بلکه قابلیت» ايشهنشهنامه«
گرفت.

هسـتند و  » ي خوانـدنی هـا نمایشـنامه «هاي منثور هستند که دقیقاً مطـابق بـا   . برخی از نمایشنامه4
هاي منثور بسـیار ادبـی هسـتند و    هدف از نوشتن آنها، اجراي بر روي صحنه نیست. این نوع نمایشنامه

توان به برخی کارهاي بهرام ها میعبارات شاعرانۀ بسیاري در آنها وجود دارد. از مهمترین این نمایشنامه
نامه صرفاً براي دکلمه و خواندن اسـت. بیضـایی   اشاره کرد. این نمایش» آرش کمانگیر«بیضایی از جمله 

ها ـ که اصالً براي برخوانی است ـ به صدا در آیـد و بـه گـوش      این نوشته«... نویسد: در این خصوص می
هـا از  ، پیشگفتار، ص پنج) ایشان اشاره دارند که اجـراي ایـن نمایشـنامه   1384بیضایی، »(شنیده شود...

کاهد.ارزش ادبی آن بسیار می
نیـز داد،  1377، نـک بـه: نـاظرزاده کرمـانی،     »هاي خوانـدنی نمایشنامه«. براي اطالع بیشتر دربارة 5

براي بحث ”Badick, 2001, p43, “Close dramaنیز » نمایش خواندنی«، ذیل 30: 1371سیما، 
-Aeynolds thompson (1946) PP, 372تر در رابطۀ بین شعر و درام بنگرید به مفصل 398(

6 .)George Gordon Byron (رونیبالردبهمعروف)شاعر انگلیسی.) م.1788-1824
7) .Percy Bysshe Shelley) (1792-1822 (ی.سیانگلشاعر
8) .Acton( دهـد و بـه پیرنـگ    ، فعلی است کـه در نمـایش و داسـتان روي مـی    »عمل داستانی«یا

ه، موضوع اصلی یا عصارة مطلبی است کـه منظـور   در نمایشنام» عمل داستانی«دهد. داستان جهت می
)215: 1371گیري از آن است.(داد، نویسندة نمایش پرورش دادن و نتیجه

9) .Intrigue( اي است کـه شـخص یـا اشخاصـی     در اصطالح داستان و نمایش، حیله«، »دسیسه«یا
ري شخصی است که هـدف  خبیا بیاي دیگر طرح کنند و توفیق آن در گرو نادانیعلیه شخص یا دسته

»توطئه واقع شده است.
نیـز داریـم ولـیکن سـاختار     » رمـان نمایشـی  «ها، داستان و ها و رمانالبته در میان انواع داستان. 10
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ها از عنصر گفتگوي بیشتري برخوردارند و نقـش  ها بسیار قوي است. این رماننمایشی در این نوع رمان
نـک بـه:   »(ان همه شخصیت است و در عـین حـال همـه عمـل    رم«) بسیار مهم است. actoin» (عمل«

)460، 1386میرصادقی، 
ـ اسـت پرداختـه » نمایش«و » داستان«هاي . ناظرزاده کرمانی در پژوهشی مستقل به تفاوت11 ک. ن

).281تا 257: 1373(ناظرزاده کرمانی، به: 
در ایـن شـیوه، عشـقی از نیمـا     . اگر چه در بین ناقدان معاصر این نکته محل اختالف است که آیا 12

اي برخی از این آراء را نقل کرده و به نقد نیـز  تأثیر پذیرفته و یا نیما از عشقی؟! حسین مسرت در مقاله
)114تا 96: 1385پرداخته است(نک به: مسرت، 

از نظر نوع مکالماتی که در خالل این منظومه هسـت و  » افسانه«نویسد: میکدکنی. دکتر شفیعی13
-می است براي رسیدن به شعر دراماتیک و نمایشی در ادبیات منظوم ما، حائز اهمیت است.(شـفیعی قد

)110، 1384کدکنی، 
خواند که از عناصر مهـم نمایشـی برخـوردار    » توان نمایشی منظومافسانه را می«:لی. دکتر حسن14

» نمـایش منظـوم  «نـوان  را در فصـلی بـا ع  » افسـانه «) دکتر حمیدیان نیز 213: 1391لی، است.(حسن
) دکتر پورنامـداریان نیـز بـه جنبـۀ دراماتیـک و      57الی 31: صص 1383بررسی کرده است(حمیدیان، 

ــ 76: 1381(پورنامـداریان،  .به عنوان یکی از مهمرین نوآوري نیما اشاره کرده اسـت » افسانه«نمایشی 
81(

ن شیبانی شـاعر عصـر قاجـار اسـت و     خااهللاشمسی از نوادگان فتح1303منوچهر شیبانی متولد . 15
پدرش نیز دوست میرزادة عشقی بوده است. در دورة جوانی با عبدالحسین نوشین پدر تئاتر نوین ایـران  

شود. تحصیالت نمایشی خود را در ایتالیا تا مدرك ارشد ادامه آشنا شده و وارد هنرستان هنرپیشگی می
آورد.(براي سالشمار زندگی شـیبانی، نـک   به صحنه درمیدهد و چندین نمایشنامه و اپرا را نوشته ومی

)280و 279: 1377و نیز لنگرودي، 11تا 9: 1389به: شیبانی 
. همین نگرش نظامی به دنیا با استفاده از اصطالحات و واژگان نمایش را استاد ملک الشعراء بهـار  16

قصـیدة  «552: ج اول، 1368ک به: بهـار،  با استفاده از سینما(پدیدة نوظهور امروزي) بیان کرده است.(ن
»)پردة سینما
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