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  هاي درام روستايي ايران در سرچشمهكاوشي 

)ي چخوفوانيا دايي أثيرپذيري اكبر رادي از نمايشنامةت(
*

  

  

سيدمصطفي مختاباد
* 

  

  مدرس دانشگاه تربيت، هنرة دانشكد،دانشيار گروه ادبيات نمايشي

  ليآتوسا قليش

   دانشگاه هنر، سينما و تئاترة دانشكد،مدرس ادبيات نمايشي

  چكيده

 اين ة و با مقايسزدپرداب  در ايرانهاي نمايشي درام روستايي  دارد به خاستگاهاين مقاله قصد

، اكبر رادي. هاي ادبيات نمايشي جهان برسد اي از گونه  به دريافت تازه،مفهوم با درام شباني

ن چخوف و سبك اتأثير آنتو  بسيار تحت،نويسان معاصر  نمايشنامهترين يكي از برجسته

در مه و ) 1344( مرگ در پاييز او با عناوين ةدو نمايشنام.  استاو بودههاي نمايشي  پرداخت

   نوشته شدهوانيا داييويژه  تأثير الگوهاي درام روستايي چخوف، به كامالً تحت) 1355 (بخوان

اي نگاه دراماتيك ايراني به فضا، انسان و روابط بندي گونه؛ دو نمايشي كه صورتاست

كشف و شهودي كه تأثير خود را بر شعر، . دهد عاصر ما را نشان ميهاي روستايي فرهنگ م آدم

رقم و فرايند تأمالت دراماتيك ايراني نيز با آن برجاي گذاشت درام، داستان و سينماي ايران 

از ، جهش در جايگاه و تر از آنتر  تأثيرپذيري يك گونه و مهمدر اين مطالعه، از ديدگاه. خورد

شناسي درام روستايي ايراني مورد توجه قرار جهان، امالً بومي كفرهنگي يك زبان و گونة

 ةهاي نمايشي اين گون ترين شاخص  به مهم،تحليلي -تحقيق حاضر با روش توصيفي. گيرد مي

ندازي انتقادي در ا  چشميادشده،هاي   و با طرح مصاديقي از نمايشنامهپردازد ميدراماتيك 

  .دهد اختيار خواننده قرار مي

، رادي، وانيا داييدرام شباني، درام روستايي، درام روستايي ايراني، چخوف، :  كليدييها هواژ

  .در مه بخوان، مرگ در پاييز

                                                 
 mokhtabm@modares.ac.ir  :ول نويسندة مسئ*

 14/10/1390: تاريخ پذيرش    6/6/1390: تاريخ دريافت
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  مقدمه

هاي درام جهاني، درام روستايي را با نام شباني يا پاستورال مترادف در مطالعات گونه

اي از باني شاخه زيرا درام ش؛ ولي اين برداشت چندان صحيح و پذيرفته نيست.دانندمي

ها و مناظر طبيعي با مضاميني آوازي و درام روستايي است كه بيشتر به زمينة صحنه

كه درام روستايي به مناسبات اجتماعي و    درحالي.گرايانه نظر دارد هاي آرمانشخصيت

شناسي روستايي مورد توجه قرار  در مطالعات جامعهفقطدارد كه توجه انساني 

 با خلق اثر م1850 بسيار مدرن و نوگراست و از سال ، اين رويكرددر غرب. گيرد مي

ن چخوف، در ادامه، آنتوا. ايوان تورگنيف شكل گرفتاز  يك ماه در روستانمايشي 

 و حتي سه اثر )1899( وانيا دايياش  در اثر جاودانه،نويس نامدار روسيهنمايشنامه

در فضاي روستاهاي روسيه اتفاق  كه - مرغ دريايي  وسه خواهر، باغ آلبالو :ديگرش

ني فضا و روابط انسا  مالك روستايي،ة طبقة زندگي يكنواخت و نااميدان- افتند مي

  .زندگي روستايي را ترسيم كرد

 ، هنري قديم بودةبا شروع عصر مدرن، نگاه به طبيعت كه سرمنشأ اصلي فلسف

 زيرا در ؛رزي بود نمايانگر زيست و زندگي شباني و كشاو شد؛ محاكاتي كهباژگونه

م اي بود كه جهاني خيالين و شاد را مجسبافت زندگاني روستايي، هنر بومي پديده

 براي ، از بيان هنري در پرستش طبيعت و خدايانگيري اي كه با بهره زمينه.كرد مي

  .تداوم حيات مادي و معنوي روستايي كارساز بود

طور طبيعي  درام روستايي بههاي مختلف هنر روستايي و شباني، در ميان گونه

 مضاميني كه از ذهنيت ضوعات واقعي و ذهني روستايي بود؛ حقايق و موبرگرفته از

 خلق ، برايند آنگرفت و برميتايي تا مفاهيم متنوع عادي را در روسانگارانة ساده

 موجب خنده، فقط كه  بودهايي انگيز و يا آدمبعدي، ساده، ترحمهايي تكشخصيت

  .دش دل روستايي مي لسوزي و همدردي تماشاگران ساده دتمسخر و

اي براي د تا درام روستايي جدي انگاشته نشود و زمينهشخلق چنين جهاني موجب 

 رها ؛ همچنين باعث شد اين جريان بدون روش و نظريهوجود نياورد تفكر و تأمل به

 وجود آيد بهر  از آن شكل گيرد و اين تصو و نادرستي غيرهنريشود و يا حتي دريافت

يان با ذهني ي توسط روستا است و به مضامين روستا محدودفقطكه درام روستايي 
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نام درام  هاي از نمايش روستايي ب  گونههاي  اين نگاه در تعريف.شود روستايي خلق مي

خود به  ه خودباين نحوة برداشت. )Eastman, 1950: 55(گنجد  شباني مي-پاستورال

 چون درام روستايي برخالف درام شباني ؛ديي از شباني منجر شي درام روستاجداساز

نمايشي است كه با حقيقت زيست روستايي حتي به شكل فلسفي و زيباشناسانه 

ها، اهداف، آميخته است و در آن حقيقت زندگي روستايي از دل عاليق، سليقه

 معضالت ها، كار، توليد، مبارزه، مشكالت، عشق، شكست، زيبايي، آرزو و انديشه

اي و هنري چه از زبان هنرمند روستايي و  اين بيان و زبان صحنه.كشدروستا شعله مي

 روستايي است كه آن ة يك جهان و خالقيت هنرمندان، غيرروستايي ادا شودچه هنرمند

  .دكن را با نام درام روستايي برجسته و نمايان مي

  پيشينة ادبي درام روستايي

 ،فرد از جغرافياي طبيعي دليل برخورداري منحصربه  كه بهروستا حوزه و اقليمي است

تأثير   بر شخصيت زندگي ساكنان آن، محيط محدود و روابط اجتماعي خاص،فرهنگي

 .كند  كه اين مختصات آن را از مناطق شهرنشين متمايز مياي گونه ؛ بهگذاردجدي مي

ارضي و زراعي،   روستايي را مناسباتگي اجتماعي و فرهنگي خالقةبافتار زند

كه دهقان و شهري / يكي روستا ديد نزديك شهر« .دهد آن شكل ميدامپروري و مانند

  .)فردوسي( »از او داشت بهر

اي از   خاص در روستا، گونه اقليمي، اجتماعي، فرهنگي و خالقةدليل عوامل هب

 . شباني است- ادبيات و هنر شكل گرفته است كه همان ادبيات و هنر پاستورال

مضامين و دارد و سمت و سويي به طبيعت و زندگي روستايي گونه از ادبيات  ناي

 ادبيات و هنر ،مجموعدر. )137 :1383 ،ساندرو(هاي آن تخيلي پندارينه هستند  شخصيت

  :شود اصلي تقسيم ميةروستايي به دو گون

ايي تد يا هنر و ادبيات روسگيرمايه ميهنر و ادبياتي كه از حس و حال روستايي . 1

 زبان و گفتاري روستايي كه ؛ديد كامالً روستايي دارد براي روستايي كه نگاه و زاوية 

 ة از شاخونسل انتقال يافته است  به سينه و نسل به ف آن معلوم نيست و سينهمصنّ

 .دشو  ادبيات عامه تلقي مياصلي
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آثاري كه  ؛دشوة هنرمندان شاخصي خلق ميوسيل هنر و ادبيات يا خالقيتي كه به. 2

 .گيردها را دربرمي  زمان و موضوع روستايي و مسائل آن،روستا و مكان روستايي

  درام روستايي

 اولين ، اسناد موجودبر اساس. گردد رام روستايي به دورة رنسانس برميتاريخ پيدايش د

دنبال آن در سال  ه و بنوشته شدم 1573بود كه در سال  اثر تاسو »آمينتا« ،نمايشنامه

اين گونه را بيشتر رسميت » شبان وفادار « كوابيني با خلق نمايشنامةباتيستا م ژان1595

لق شود  ولي هنوز زماني نياز بود تا يك اثر واقعي درام روستايي خ.بخشيد

)Hochman, 1984: 274(.  

، م1850در سال » شبان وفادار «ة نمايشنامنزديك به دويست سال بعد از نگارش

يك ماه در  با اثري به نام ،نويس بزرگ روسينويس و نمايشنامهن رما،ايوان تورگنيف

 تورگنيف پلي بين جريان درام .شدگذار واقعي جريان درام روستايي  پايهروستا

"Sentimental"با آثار  او.آيد شمار مي به چخوف ةشناسان گرايي روان  و درام واقع 

 زيرا درام غرب نزديك كرد؛به جريان جدي  درام روسيه را چند گام برجستة خود،

تر   و مهمكرداي و هنرمندانه  شهري و روستايي را بازآفريني صحنهةهاي ساد شخصيت

  . كردواردبار در درام روسيه  شناسانه را براي اولين بيان رواناز آن، 

طبقات مختلف گرا،  واقعها با زباني   در آنتورگنيف ده اثر نمايشي خلق كرد و

 شدت نظام نگاه او در آثارش به.  حاكم را به نقد كشيدة طبقويژه هتزاري و بة روسي

 ولي تورگنيف از پاي .دكر و نويسنده را دچار مشكل ،سانسور تزاري را عاصي

 اين اثر. را آفريد يك ماه در روستابه نام  شاهكار خود يننشست و با جديت بيشتر

در اين  .دية اوج و طبيعي رسبه نقط  درام روستايي، و با آنوددرام واقعي روستايي ب

دهد كه  ميارائه  تورگنيف تصويري ساده و طبيعي از سفر دانشجو و معلمي جوان ،اثر

 به ،ها  ضمن بيان مسائل روستا و روابط آدماين اثر .ندرو براي آموزش به روستايي مي

 يل عاشقانه و جداي مرد جوان در رقابت،پردازد كه در آناي دراماتيك ميشرح واقعه

 ، شدن با مسائل مختلفرو روبه بعد از او .گيرد بين مادر و دختري قرار مي،نامرعي

  . كند هاي آنجا را ترك مي ، روستا و آدمناگزير
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 گرفت و با توجه La maratre اين اثر را از داستان بالزك با عنوان ةتورگنيف ايد

 - گوگوليةشناسان  يك اثر رئاليسم روان،به تأثيري كه از سبك گوگول گرفته بود

 ولي در ؛ انتخاب كردبراي عنوان اين اثر تورگنيف ابتدا نام دانشجو را .كي نوشتابالز

اثر و تأثيري كه بر اين  خلق ،واقعدر.  را ترجيح داديك ماه در روستازمان چاپ عنوان 

 و الهامي كه چخوف م1872 اجراي آن در مسكو در سال ،ادبيات نمايشي روسيه نهاد

د تا چخوف با چنين ش جريان درام روستايي ساز ادامةز اين اثر گرفت، زمينهاجوان 

    .)Turgenev, 1979: 15(سبك و رويكردي دست به خلق آثاري بزند 

پدرش .  در شهري جنوبي در روسيه به دنيا آمدنويس  نمايشنامهآنتوان چخوفِ

 هويت و هوش باال  با اهرم اراده،فقطچخوف . بازرگان بود و ميراث روستايي داشت

اي فقير و ورشكسته خود را به دانشگاه مسكو و  توانست از شهري كوچك با خانواده

 در ، زياداش و پشتكار  با كشف استعداد ادبي، در زمان تحصيلاو.  پزشكي برساندةرشت

 چخوف جوان .كردنويس توانا در مسكو مطرح  عنوان داستان  خود را بهيمدت كوتاه

هاي مسكو كشف  هاي خود را از محيط اطراف و خيابان ات داستانها و موضوع آدم

 در جواني زندگي او. ها بهره گرفت ها و فضاهايي كه تا آخر عمرش از آن  آدم؛كرد مي

جو در و توان با جست رسيد كه ميواقعيت  به اين بعدها ولي ؛كرد شهري را تصوير مي

در جواني چخوف . دكرريني  تلخي و شيريني را مشاهده و بازآف،همرزندگي روز

 تولستوي در مورد تسليم مسيحي و عدم مقاومت در برابر شيطان و يا ةتأثير فلسف تحت

خواهي و  فكري و آزادي نگاه را تغيير داد و با ايدة روشناو بعدها اين . سرنوشت بود

  .مبارزه پيوند زد

نمايش سوي جهان   بهشد تاارتباط چخوف با جهان گوگول و تورگنيف موجب 

 تأثير تولستوي كه ها  آنكه درنگاشت اي پرده تكةچند نمايشنام،  در آغاز.كشيده شود

اي كه چخوف آن را نپسنديد و نوشتن تجربه. شودهمان نگاه اخالقي است ديده مي

 م1886 در او. روي آوردهاي كوتاه  داستاننگارش نمايشنامه را كنار گذاشت و به 

  ).Varneke, 1951: 90-91( لوم روسيه شد فرهنگستان عة جايزةبرند

اي  پرداخت و سفرنامهگردي   ناراضي از زندگي خود به روسيهم1890در سال 

 ي به او جديدنگرش و از نگاه و باور تولستويي دور كرد را اين سفر چخوف. نوشت
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 روسيه ة به داد حيات اجتماعي جامع،جاي تسليم در برابر شيطان فقر و زشتي داد تا به

ي از درك و انديشه جايگاه او به . اين جامعه را از دست شياطين نجات دهد وبرسد

ن جريان با نام  اي، به باور او.را نقد كردفكري روسيه  ي روشنارسيد كه جريان خنث

  . استو اصالح آن ناتوان جامعه و مردم به از كمك هملت روسي،

ناچار به  به ،نيز بيماري سلاش و  سرپرستي خانوادهدليل ه چخوف بم،1892در سال 

يان سروكار پيدا كرد و ي او با روستا، در اين فضا.مكان كرد روستايي نزديك مسكو نقل

علت بيماري سل   ولي به.به مداواي بيماران وبايي آن ناحيه گذراندرا مدت دو سال 

 م1896در اجراي سال اين اثر  . را نوشتمرغ درياييدر آنجا . ناچار شد به يالتا برود

نويسي  سوي داستان  باز به،نويسيتيزبورگ موفق نبود و چخوف سرخورده از نمايشنامه

 .ه بودگير كرد در اين زمان، بيماري سل او را سخت زمين.  آوردي رو آن»كوتاه«از نوع 

ليبراليسم  زوال و  براي جريان دريفوس به فرانسه رفت و از اميلم،1897در سال 

  .فرانسه حمايت كرد

از .  روسيه قرار دادةرا در برابر جريان راست جامعاز ليبراليسم، او  يت چخوفحما

 در بازنگري كارهاي خود را براي چاپ آماده كرد و با تمام م،1904اين سال تا سال 

زمان  بلكه هم؛ دشنويسي مدرن روسيه تنها پدر نمايشنامه  نه،نويسي خود نمايشنامهةشيو

 به همكاري با ، استانسيالوسكي و داوچنكوةوسيل هنر مسكو بهاندازي مركز تئاتر با راه

 براي افتتاح در م1898 را در سال مرغ دريايي ةاستانسيالوسكي پرداخت و نمايشنام

 ةوسيل ه بم1900كه در سال را نوشت  وانياداييسپس نمايشنامة  .آنجا ارائه كرد

ود و استانسيالوسكي گروه  چخوف در كريمه بدر آن زمان،. استانسيالوسكي توليد شد

  . را ببيندوانيادايي يرا به محل اقامت او برد تا چخوف اجرا

 ولي همسايگي او با تولستوي و گوركي ؛ديدچخوف در كريمه خود را در تبعيد مي

مخالفت آكادمي روسيه دليل  به م1902در سال . كردرنگ مياين تنهايي و تبعيد را كم

 را نوشت و سه خواهردر اين سال . اد آن آكادمي استعفا د از، عضويت گوركية ادامبا

 بر اثر .تبديل كرد باغ آلبالو به شاهكاري با نام ،رنج بيماريوجود  با ،آخرين اثر را

. را به آلمان برداو  ، الگا كه بازيگر تئاتر مسكو بود،، همسرش چخوفوخامت حال
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 را وداع  دنياي پررنجم1904ولي چخوف ديگر رمقي براي حيات نداشت و در بهار 

  .)Ibid, 100-110( گفت

   روستاييي دراموانيادايي

 پزشك ة پايين جامعه به درجةاز طبقخود را  كه اي  روستازادهعنوان ه چخوف بةگذشت

 به ،فكران تأثيرگذار كشورش قرار گرفت  رساند و در جمع روشني نامدارةو نويسند

سوي خالقيت   به، از ايده و انديشهيني رنگارنگ ذهة داد تا با گسترياو امكانات فراوان

نگراني از بيماري وراثتي و ترس از حيات كوتاه،  . نمايشي رهسپار شود-داستاني

ط زده او را برآن داشت تا فقمعة فقرمسئوليت سرپرستي خانواده و اداي وظيفه به جا

ر برتر موجب شد عشق او به تئاتر و مطالعة آثا. تر زند بيشكار كند و دست به خالقيت

 در ي متفاوتاو با خلق آثار. نويسي روسي را دگرگون كندشنامه نمايتا سنت كهنة

 خلق  نيز ورگنيفي آثار فارس تا گروتسك گوگولي و تو و آفرينشساختار و محتوا

 به جريان ،گويندهاي مستقل نمايشي كه با زبان و حس خود سخن مي شخصيت

  .ديبخش ينمايش روسي فضاي نو و اثربخش

 كه از  كشيدتصوير  بهاي راها جامعه روش تن از اين گرف با بهره ، اوهمچنين

 نابوديهاي شخصي در حال  وضعيت عادي و طبيعي خارج شده و در زير فشار هوس

 -استهاي قبلي تأثير سبك تحتكه  -مرغ دريايياو با عنوان در اولين اثر جدي . است

هاي قبيل شليك در صحنه، مونولوگهاي قديمي ازوش كه از رروييم  روبهگذرااثري با 

 ولي در . پر است... آشاميدن و و چندسويي، خوردنهاي عاشقانة ، ارتباططوالني

پايان خوش را  - استآدم خبيثهاي خود با نام اساس يكي از قصه كه بر - وانيا دايي

  .سوي نوگرايي حركت كند كند تا از آن سنت تكرار بهحذف مي

هايي  صحنه؛ زندگي واقعي هستندةهاي چخوف قرين نمايشنامه،يمونضمنظر از 

رفتار و كاري  از ترحم، بردباري، كار مثبت، طبيعت بكر، ماللت، دلزدگي، خردهسرشار

ها در كنار رفتار عادي، حقيقتي تلخ و منطقي را فراسوي فكر و  شخصيت.عاميانه

  .دهندفانتزي بروز مي
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غلط   به،ها  بدون شناخت دقيق آناي كه گونه ؛ بهدآثار چخوف آيرونيك هستن

.  تراژدي هستند وبين فارسواقع آثار او  ولي در.شوندتراژدي احساسات تفسير مي

، شخصيت و حركت بدون ناتمامهاي تكنيك چخوف در عمل غيرمستقيم، ديالوگ

  .ددهها رخ مي در خارج صحنه و يا بين پردهاست و نيز رويدادهاتحوالت سريع 

 بلكه به شكلي غيرمستقيم بر دهد؛ رخ نميها  در ديالوگ فقطعمل دراماتيك

 ها  بزرگ شدن آدمها و ها شاهد تغيير فصل  شخصيتگويي .شودتماشاگر آشكار مي

عبور .  اثر استيجلو  روبهچيز نشان از حركت  همه.بينند ولي دگرگوني را نمي؛هستند

. كنيممشاهده مي... اغچه به درون خانه وه درون، از بزمان را از فضاي بيرون ب

  ).39 :1389 ،براكت(ها متعلق به گذشته، حال و آينده هستند شخصيت

اي است كه مايه  پرفسور سربرياكف پژوهشگر پرمدعاي ميان،وانياداييدر پيرنگ 

تنها . شود  حمايت مالي مي)ي سونياداي(وانيا  دخترش سونيا و داييدسترنجها با  سال

 براي او مانده ،وانيا خواهر دايي،اش ملكي است كه از همسر قبلي،ع درآمد پرفسورمنب

  آنكنند و حاصلوانيا با رنج و عشق كار مي دخترش سونيا و دايي، در اين ملك.است

 . بزنديفرستند تا او دست به خالقيت و توليد آثار متفاوت پرفسور مي ازرا براي حمايت

مايه چيز   و بيي مشتي آثار تكرارماند، جا مي ه از او بها كار لساولي آنچه كه بعد از 

  .ديگري نيست

 ازدواج ، شهرت كاذب او شده استةپرفسور با خانم جواني به نام يلنا كه شيفت

 علمي مسائل پرفسور در مايگيِ  كموانيا و يلنا متوجه ناتواني فكر و دايي.كند مي

پرفسور اش را براي حمايت از  ي زيادي از زندگيها اينكه سالوانيا از  دايي.شوند مي

متوجه فريب هم  يلنا . افسرده استي جعلي به هدر داده،فكر عنوان دانشمند و روشن به

 يلنا ةباخت وانيا دل دايي.شود  مي خودخواهپيرمرديو اسارت زندگي بدون عشق با 

 ازدواج با يلنا را از  فرصت، براي پرفسوردليل كار و زحمت زياد شود و از اينكه به مي

.  او را سخت پژمرده كرده است، متأثر و اندوهگين است؛ اين تأسفدست داده

شود تا فعاليت معمولي و تكراري در امالك قراري، جواني و شادابي يلنا موجب مي بي

  . دچار اختالل شود
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 عاشق يلنا ،زيست ييان و حامي محيط خدمت به روستاة پزشك شيفت،دكتر آستروف

 مداواي پرفسور شكاك و ، اوةزند و بهان او بيشتر اوقات در اين ملك پرسه مي.شوديم

ة باخت  دل، سونيا، در اين ميان دختر پرشور پرفسور.استنقرس هراسناك از بيماري 

خواهد با دكتر آستروف در مورد  مي، يلنا،اش سونيا از نامادري.شود دكتر آستروف مي

 دكتر است، صادقانه با او صحبت ة شيفتش با اينكه خود يلنا.اين موضوع صحبت كند

 بحران .كندپسندد و درعوض به يلنا ابراز محبت مي آستروف اين ايده را نمي.كندمي

خواهد  كند مي رسد كه پرفسور اعالم مي اوج ميةملك زماني به نقطاين روابط در 

  .امالك را بفروشد و با پول آن در شهر زندگي كند

 ةوسيل ها به وانيا و سونيا و تنها سرمايه آنها رنج و زحمت دايي كه سالاين فكر 

 كنترلش را از دست كند تا اينكه مي عصباني وانيا رايي بر باد رود، دايي پرمدعاپيرمرد

 يلنا تصميم .شود كار انجام نمي اما اين .كند مي رادهد و قصد كشتن پرفسورمي

كند او  ، دكتر آستروف اعالم ميها  بعد از ترك آن.كندگيرد با پرفسور امالك را ترك  مي

 به كار در مزرعه و رنج بيشتر هم دوبارهوانيا و سونيا  دايي.آيدديگر به امالك نمي

وانياي اندوهگين خود را قانع  سونيا دايي.شوند تا به ديگران كمك كنندمشغول مي

  :نيز وجود داردكند كه دنياي ديگري مي

رسيم، صداي فرشتگان را خواهيم شنيد، و سراسر آسمان   آرامش ميما به: سونيا

ها و مشقات زميني غرق در الماس را تماشا خواهيم كرد، خواهيم ديد كه تمام رنج

شود و زندگي ما آرام، پر از در رحم و عطوفتي كه كل جهان را فراگرفته محو مي

جان  دايي... ها ايمان دارم ن كامالً به اي از محبت خواهد شد منمهر شيرين و مملو

 شادي را نشناختي ولي تحمل كن ما به آرامش جهان خواهيم ات تو در زندگي

  ).71: 1387، چخوف( رسيد

 روستايي در ناكجاآباد روسيه، با زندگي ساكن و ؛ستجهان وقايع اين اثر روستا

حال  دردگيِ غول رنج و نكبت زنة گرفتار در چنبر وهايي كامالً نااميد  آدم؛مردابي

 كه همه اي  زندگير؛ زندگي بدون فرداي روستا و دورنماي زندگي بهتر در شه؛تحول

ها دهاتي: دكتر آستروف «.يايي بيش نيست، ولي اين زندگي بهتر رؤآرزوي آن را دارند

. )34 همان،( ».كننداند در كثافت زندگي ميبسيار شبيه يكديگرند هيچ پيشرفتي نكرده
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 ولي ؛ دارند و به دنبال زندگي بهتر هستندي همگي آرزوهاي بزرگانياوداييهاي  دمآ

طور قابل تحملي  گاه به: دكتر آستروف «.كنند يابي به آن تالش نمي  دستيك براي هيچ

م، منتظر چيزي براي خودم بين دوردست نميكشم، اما هيچ نور اميدي دررنج مي

  ).32همان، ( ».نيستم

تئاتر روسيه كردن تنها موجب جهاني   چخوف نهةستاشناساننگاه دقيق، استادانه و رو

 بسياري را گونة ادبي اين. شداي با نام درام روستايي  گونهگيري؛ بلكه باعث شكلشد

هاي مختلف ازجمله شعر، نقاشي، تئاتر و سينما در گوشه و كنار جهان در حوزه

 ويژه ترجمة هر چخوف و ب در ايران نيز اكبر رادي با مرور آثا.تأثير قرار داد تحت

 را نگاشت كه موجب بخواندر مه و مرگ در پاييز از او آثاري مانند ريتأثبه ، وانيا دايي

  .ده نام درام روستايي ايراني شاي ب گونهپديد آمدن

   نمايشي ايران  هاي اكبر رادي و جريان

 نزديك به .ست بسيار نوپا و تجربي ا، در مقايسه با غرب،نويسي در ايران نمايشنامه

سازي آن ها در جهت بوميگذرد و همة تالشدويست سال از حيات اين پديده نمي

ده شنويسي برجسته  نمايشنامهة ايران بيشتر در حوزة خالقة پيوند تئاتر با جامع.است

  .باقي مانده استراهي طوالني  ولي هنوز تا پايداري اين پديده ؛است

يزي در عصر آخونداف تا ميرزاآقا تبرايران، از ر نويسي دآغازگران راه نمايشنامه

 حسن مقدم و رضا كمال شهرزاد در عصر پهلوي اول و قاجار، ميرزاده عشقي،

 از مرز اند كرده بيضايي و رادي از عصر پهلوي دوم تا به امروز همه تالش ،ساعدي

 . نيستسادههم  چنان آنولي فرايند خالقيت متفاوت .  برسندنوآوري بگذرند و به تقليد

 چخوف توانستند راه چندهزارساله را در ويژه هاگر در روسيه گوگول، تورگنيف و ب

هايي صورت گرفته است تا اين شكاف پر ، در ايران نيز تالشكنندمدت طي كوتاه

  .شود

هاي  ايراني آثاري با فرم و محتواي نو و ايده با شناخت از تئاتر جهاني ونويسندگان

دليل   اكبر رادي به،نويسان  از ميان بيشتر اين نمايشنامه.لق كردندخمعاصر و جهاني 

هاي كامالً بومي و  و ايدهها موضوعنويسي و انتخاب پيروي از فرم جهاني نمايشنامه
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سبكي نو با نام درام  اي ايراني توانست در زبان و بيان صحنه، محليةهاي زندشخصيت

سينما و مانند  ايراني هاي  در ديگر هنروسبك و نگرش ا. كندروستايي ايراني خلق 

 ،ها  با تحليل آثار رادي و بازخواني آنكنوني، در شرايط . استبازتاب يافتهداستان بهتر 

 اين به تا با نگاه ترسيم كردتوان اندازي ميگونه درام چشموجوگران اين  براي جست

  . به پايداري جريان درام روستايي عمق و زيبايي ببخشند،آثار

نويسي و  مانند چخوف با داستان،  تحصيالت هنري و تئاتري نداشت رادياگرچه

و برخالف ديگر ا .سوي درام كشيده شد يفتگي به جهان ادبيات نمايشي بهبعد ش

 چخوف به ، فقط نمايشنامه نوشت و مانند وقتي وارد جريان تئاتر شد،نويساننمايشنامه

  .تكنيك و بيان خود اعتبار بخشيد

 فرصت  به مرد گيالني، چهلري تئاتر سنگلج در پايان دهة سي و آغاز دهةگيشكل

 ايراني سخن ، به زبان صحنةاقليم ايراني هستندهاي  گر آدم با نگاهي كه تداعيداد تا

 يها و فضاها آدم .زمين است  آثارش راوي نم مه و باران گيالن او در.بگويد

د و براي نجات از اين زننت و پا مي خاك و خوراك دسهاي او در چنبرة نمايشنامه

ست كه در ؛ ولي در پايان تنها آرزوكننديابافي ميبند، مانند قهرمانان چخوف رؤتخته

  .زندمي

به تعبيري، اين مقايسه درست است؛ . كنندرادي را با چخوف مقايسه كرده و مي

ني به موج جمعيت ايراآور را از ميان موجچرا كه او نيز يك مشت آدم كسالت

همواره زندگي روزمره دغدغة ... . چنينيم آورد تا بگويد آري ما اينروي صحنه مي

نويس بزرگ كه غيرسمبليك هستند،  براي همين آثاري از اين نمايشنامه. او بود

اي كه بوي باروت ميرزا  را رصد كرده است؛ ارثيهارثية ايراني... ماندگارترند

ت و روستاهاي شمال، بوي خون گرفتة رش خان، بوي رطوبت غمكوچك

 دهد هاي فروريخته مي مرداد، بوي خانواده28خواهان ناكام، بوي شكست  آرمان

  .)48مجلة صحنه، ش(

 روزنة آبي از:  خلق كرده استي متفاوتآثار ،قرن خالقيت رادي در نزديك به نيم

ملودي  و بخواندر مه ، مرگ در پاييز، لبخند باشكوه آقاي گيل، ارثية ايراني تا )1339(

 ة دست به ترجم1343 تا 1342هاي  رادي بين سالها،  اينبر   عالوه.شهر باراني
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من اگر چهار انسان «: گويد  ميمرگ در پاييز ةدر مقدماو . چخوف زداثر  وانيا دايي

 روزگار به مخزن ادبيات نمايشي ايراني تقديم كرده ةزخمي عصر خود را با زبان دريد

ام، كه جز اين آقا چه اجري؟  ديني به اين كفران نعمت هفتادساله كردهباشم، شايد اداي 

  .)7: 1386رادي، ( ».يا چگونه ميداني

   درام روستايي ايراني،مرگ در پاييز

» مرگ در پاييز«و » مسافران «،»محاق «هاي ناونمايشي در سه اپيزود با عن مرگ در پاييز

 به شهر ،پسر مشدي، قهرمان اثرها  ماجراي نمايش در مورد گريز تن خط اصلي.است

 مشدي .دوردستي به نام رودبار براي دور بودن از اظهار به خدمت سربازي است

 اسبكند و با خريد آقا را تحمل نمي  دوري كاس. تنها پسرش استةباخت سخت دل

 .ميرد  ولي اسب مي؛ را پر كندش فقدان پسر خألخواهد ، درواقع مي از داللييمريض

 ناسازگاري با بر اثركه دخترش   درحاليو تنگي مادي و روحي   دلنهايتِ مشدي در

او . كند پناه آورده است، قصد سفر به رودبار و ديدار فرزند مياش داماد ناخلف به خانه

ود و حتي در بين راه در ش تسليم نمي،خانماصرار زن مهربان و باوفايش گلدر برابر 

ها توجهي  التماس دامادش، ميرزاجان، و ساير دهاتيخانة روستا نيز به خواهش وقهوه

به او را با خود  دامادش .شود گرفتار برف و طوفان ميوجوي فرزند در جست. كند نمي

پسرش در  دوري از  ولي در پيش چشم همسر، دختر و دامادش با غم؛آورد ميخانه 

  .دهدكلبه و باغ روستايي خود جان مي

تره گوما ميز ... جان جاناناي، خستانوستي؟ ميچقدر جنگل خوسي، ملت واسي«

 كه - قومي ايرانيةبا اين تران» مرگ در پاييز«نمايش  ).275 همان،( » ....راكوچيك خاناي

 از غم ، همسر مشدي،خانم گل.شود  شروع مي- اندوه انسان ايراني را نيز در خود دارد

صفت اين نغمه  داللة جامعگريز پسر، بيماري شوهر، ناسازگاري دختر و داماد و رنج

 داستان زندگي رنجبار خود را ة مفاهيم نهفتةكند تا در پيشاني نمايش همرا زمزمه مي

  .بيان كند

 صددرصد روستايي بدون حضور هيچ عنصر شهري مواجه اي  جامعه، بااين اثر در

ين فضا  در اگويي و اي مفلوك اسيرند  جامعهة وجود در چنبرةها با هم آدمتمام  .هستيم
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 مرد توانايي كه همه از بزرگي و عزت او سخن -  مشدي.هيچ راه گريزي نيست

بست رنج بازمانده است و مانند يكي از بازماندگان  در پايان راه بن گويي- گويند مي

واسه من ديگه امروز و فرداس، يه : مشدي «:گويدراه رنج و بدبختي سخن مياين كوره

گويي او نيز . )350، همان( »بخوري هستم؟  ديگه آدم بدردو بحر من ببين، منريزه برو ت

خانم كه حتي همسر او گل. ها در مرداب زندگي راهي جز تسليم ندارد  ديگر آدممثل

ها و قهرمان   رنجة همسر و مادر واقعي روستايي، مظهر هم،زني برجسته، جاافتاده

در جايي به دامادش  او .شود مردساالر ميةشكيبايي است، در پايان تسليم جامع

  :گويد تازد و مي  مي، خيانت به دخترشعلت  ميرزاجان به

  .تو ببينمخوام اون شكلگم شو از اينجا ديگه نمي برو: خانمگل

 اينم دست سپرده، انقد ]اشاره به همسرش ملوك[رم خيله خوب مي: ميرزاجان

ي سرش تند كاسكت را رو[ تا موهاش عين دندوناش سفيد بشه بمونه اينجا

  .]گذارد مي

 نرو، نرو ميرزا، ما تنهاييم، ما مرد نداريم ]اندازدخودش را جلوي ميرزا مي: [ملوك

  .)355همان، (

در اين اثر نقش مرد و اهميت او در زندگي روستايي ايراني به شكلي جدي تصوير 

 در .ت قلب استآور و عامل قو  زيرا مرد نان؛ زن بايد قهرمان بردباري باشد.شده است

  :آورد  آرزوي هر روستايي ايراني را به زبان مي، گويي مشديپايان

تر  چقدر خوب بود اگه يه تيكه زمين داشتيم از اين بزرگ... كاس... كاس: مشدي

و مجبور نبوديم كاراي ديگه بكنيم من فوري توش خيار و لوبيا و دورشم درخت 

يم و به كومة جمع و زد كاشتم اون وقت چند سال ديگه شاخ و بالشونو مي مي

يا نه، اون ... هاش كرديم يه كومة دوطبقه با پله جوري واسه خودمون درس مي

اومدي  ساختم، اون وقت تو هم مي كوبيدم و جاش يه حلبي سر مي رو مي طويله

داديم تو مزرعه  دوتايي، عالمي داره كاس، دوتايي پشت به پشت هم مي... پيش ما

 كشيديم و خوش بوديم زندگي همينه كاس مت ميريختيم، زح تا غروب عرق مي

  ).368، همان(

 كه از  است كامالً روستايي و شايد يگانه اثر روستايي ايراني اثريمرگ در پاييز

از همه ها و فرهنگ موسيقايي تا روابط انساني، اعتقادي، سنتي، پوشش روستايي، نشانه
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مخاطب را در يك فضاي فلسفي  رادي در اين اثر،.  زبان روستايي سرشار استتر مهم

هاي ترين تجربه يكي از نابكند تا نگارندةروستايي نيز همراه مي زيباشناختي و انسانيِ

هايي از اين نوع بوده  اي كه يك چشم آن به جهان و خالقيت تجربهدرام ايراني باشد؛

بان تر ز سازي مخاطب ايراني، زمان، فرهنگ و از همه مهم ولي در اين بومي.ستا

كند و به   را نقد مي سنتيزمان جامعة كند و هم ايراني را مشاهده مينمايش و تجربة

 در آن عناصري اي كه ؛ جامعهزند بيمار روستايي دست ميرمزگشايي از عالئم جامعة

 ةگري و نمادهاي فرهنگ بيگانه، معيارهاي معنوي و اخالقيات جامع  منش واسطهمانند

 مهاجرت پسر و مانندها   نسل بين شكافهمچنين، رادي. دكنسنتي را دچار آسيب مي

 بافت اصيل روستا و دو عنصر پدر و زن كنندة بين دو نسل، عوامل تهديد وحدت نبود

 در كنار مسائل ديگر - هاي پايداري فرهنگ روستايي هستندكه تنديس -راروستايي 

همه عمق معنوي و  ا ايناي ب كند تا به اين تفسير برسد كه جامعه رمزگشايي فرهنگي مي

 شود؛  ميهاي رشيد چگونه در برابر تندباد پليد زندگي نو و فشارهاي آن تسليم آدم

 ناكجاآبادي كه نسل تازة آن براي ؛شودانگيز ختم مي تسليمي كه به ناكجاآبادي غم

رنجي بر دل نسل قبل است كه نداشتن خدمت و پايمردي حضور ندارد و اين حضور 

  .است ولي ناتوان از پيشگيري آن ،گونه نباشد خواهد اين مي

  اي ديگر از درام روستايي ايراني تجربه،در مه بخوان

 اولش در ي با امضامرگ در پاييزكه  درحالينوشته شد؛  1352 در سال در مه بخوان

 بين خلق دو .به نگارش درآمد 1345 سال  دراش و آخرين پردهمنتشر شد 1342سال 

 ايراني دچار تحوالت گوناگوني ةجامعدر اين دهه، .  دهه فاصله استنمايش تقريباً يك

 برخالف اثر قبلي كه -  روستايي در اين اثر، همة عناصر اصلي جامعة به همين دليل.شد

نگاه بيانگر تغيير  اين .هاي شهري هستند  آدم-حتي يك آدم شهري در آن حضور ندارد

 ةمان ايران است كه رادي آن را از جامعشناختي و رئاليستي روستايي آن زديد جامعه

  .كند ايران اقتباس ميةشد روستايي دگرگون

اگر به «، »انگيز آقايانعصر مالل «:اين اثر از چهار اپيزود يا پرده تشكيل شده است

 يك ماه در روستا مانند در مه بخواندر . »در مه بخوان«و » آه شدي منوج«، »يكلبه بياي
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هاي خارج از روستا در اثر تنيده بيشتر شخصيتاثر چخوف،  انياوداييتورگنيف و از 

  استاي از گيالن داستان حضور چند معلم در روستاي دورافتادهدر مه بخوان. اند شده

شش معلم شهري، دكتري . سيده استكه نامش در جغرافياي آن حدود به ثبت نر

 جهاني را شكل ،ستاييشهري و مأمور در روستا، آبدارچي مغرور و پدر و دختري رو

  .آورد ياد مي را به وانيادايياي حال و هواي دهند كه تا اندازهمي

 ولي . به فكر گذران روزگار و انجام وظيفه هستندفقط پنج معلم ،از شش معلم

 هستي خود عمول، دكتر لنكراني فراتر از حد ماو و. ها تفاوت دارد با آنناصر نياكويي 

 فضاي  بهداشتي فقر فرهنگي ود تا شايد مبارزه بانكن يان مييرا نثار روستا و روستا

ها به جز دكتر و نياكويي در   آدم، ولي در طول نمايش.اي در روستا حاكم كند انساني

را ها  كمتر حضور جدي آندر روستا و مسائل آن،  مسائل روزمره گرفتارند و ةچنبر

  .بينيم مي

باخته و منوچ نيز جزء نمايندگان رنگ نسيه و پدرش مشدي امانندهاي روستا  آدم

 در برابر حضور ها  آن . تأثيرپذيرند فقط وروستايند كه هيچ مقاومتي ندارند مردم ناتوانِ

هاي دروني  از دور و در اليهفقطهاي شهري از نفوذي برخوردار نيستند و  قدرتمند آدم

بار،  د و زماني كسالتها در فصلي سر  آدم.شودها ديده مي  نمايي ضعيف از آن،زندگي

 در سطحي عادي جاري شان روابطةدهند و هم خود را انجام ميةهاي روزمرمشغله

شباهت به   كه بي،كشي پشمينيان به روي مدير مدرسه، بقراطي اسلحهجز به. است

 و يا جدال لفظي آخر نمايش  نيستبرياكوفوانيا روي پرفسور سركشي دايي اسلحه

چنان بحراني در آن ديده   و آنبقية رخدادهاي اثر آرام هستند،  نياكويي و بقراطيبين

 نويسنده با ومانند ها مي  آدمة دكتر و بقي، نياكوييفقط با خروج پنج معلم، .شود نمي

دارد كه روستا و افرادي كه به آن پايبند هستند  اميد خود را زنده نگاه مي،اين تصوير

 دايي، سونيا و دكتر در روستا ، كه در آخر نمايشوانيا دايي مانند ؛باقي خواهند مانند

  .كننديندگان شهر از آنجا كوچ مي نمادر جايگاهمانند و پرفسور و زنش  مي

آن چندان عميق هاي  به روستا و آدم ،مرگ در پاييز برخالف در مه بخوان

لحظه حساسيت هر نويسنده در  . ولي نگاه روستايي در كل اثر جاري است؛پردازد نمي

صادقانه بگو ... جاتو اين: دكتر لنكراني «:دهدفكري به روستا نشان مي انساني و روشن
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... آلود مهدونم خوشبختي چيه، ولي اينجا تو اين دهكدةن نميم: نياكويي واقعاً راحتي؟

  ).448: 1387 رادي،( ».كنمواقعاً احساس رضايت مي

ي در فكر برپايي مدرسه  آرمانصورت ي معلمي است كه بهي نياكو،ها  آدمةدر بين هم

 نو ،يان، تقويت رشد و آگاهي روستايآموزش سالمدارد به و قصد ا .ستدر روستا

  .بپردازدهاي آن  روستا و ارتقاي فرهنگ و بازسازي زيرساختةجامعكردن 

خورده نيس،  هاي توسري اي بدتر از قيافة آدممنوچ هيچ منظره مشدي: ... نياكويي

تو بذار سرت، كاله! ها تو بندازطوري قوز كرده واستي، دست خواد ايندلم نمي

  ! درست حرف بزن

زنين، بنده جسارت وقتي شما حرف مي: ]گذاردكاله را سرش مي[منوچ  مشدي

  ... كنمنمي

جاي تو فكر كنم؟ برات تصميم  ا من بايد حرف بزنم؟ چرا بايد بهچر: نياكويي

دم، با شماها رم، درس ميشب كالس ميمن روز و ... بگيرم؟ پس تو چي هستي؟ 

تون فرو كنم ولي شماها پاافتاده رو توي كله زنم بلكه اين مسائل پيشو كله ميسر 

  ).67-66همان، ( كنينمنو نااميد مي

  و او به انسان روستايي نگاهي ارزشي دارد. و اخالقي استي مترقّينياكويي انسان

صرف اين  وجود خود را ةر روستاست و همدر فكر ايجاد عدالت معنوي و فرهنگي د

 .ستوانيا دايي دكتر لنكراني نيز مانند شخصيت دكتر آستروف در نمايشنامة. كند هدف مي

و آنجا كه در برابر فشار ا. كند  مييانر روستاياو نيز خود را وقف بهداشت و زندگي بهت

ازخودگذشته  تالش و فعاليت يك معلم مخالف كه -نياكويي بيش از حد جريان ضد

  :ايستد مي، بقراطي،قد در برابر رئيس مدرسه  تمام،گيرد قرار مي- هستند

  .ذارم كه با پاي خودش بره تقاضاي انتقال بدهقدر اونو تو منگنه مي نآ: بقراطي

س و اينم عوض دونم كه نياكويي بهترين معلم اين منطقهفقط اينو مي: لنكراني

  .قدرداني شماس

  !خواد تقدير ميالبد لوح: بقراطي

اش گفته بودم سوزه؟ بهدوني لرز كرده و از تب ميمي... همين حاال: لنكراني

شو بده به يكي از شماها كه پايين و باال ولويين و هيچ كار استراحت كنه و كالس

  كنه؟كنين ولي اون چيكار داره ميمثبتي هم نمي
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 دكش ]در حال رفتن[خان، نخوان، اردشيربراش متينگ نده دكتر، مصيبت : بقراطي

  .)78 همان،( كنمدكش مي! كنممي

 تا روستا و مردم كنند مي نياكويي و لنكراني مقاومت و پايداري ،در چنين فضايي

 رادي ،درواقع. ها پايدار بماند دل، و فرهنگ اخالقي آن نهاد آن، زنان و مردان ساده پاك

م روستايي بر فرهنگ ساده و معصو شهري را در براةدر اين نمايشنامه فرهنگ چندگان

فكري شهري و حيات   روستا، جريان روشنمانايي تنها راه دهد و سرانجام،قرار مي

  .بيند انساني، عاطفي و اخالقي مياي فرهنگي روستايي را در رابطه

  گيرينتيجه

اقه عبور  است كه از مراحل مختلف تاريخي و خلّيدرام روستايي جريان نو و مدرن

مانند تورگنيف و اقيت نويسندگان توانايي  با خلّ،اي در دورهفقط  ولي ؛ستكرده ا

 يافته است؛ محتوايي و ساختاري دست ةشد  بلوغ و چارچوب تعريفچخوف به

 ازجمله ايران ها فكران ساير ملت  مورد توجه نويسندگان و روشناي كه اين ژانر گونه به

  .ه استقرار گرفت

 مسير درام اقة درام روستايي بيشتر در همانادي، فضاي خلّدر ايران تا قبل از اكبر ر

  بوددل با مسائل عادي و مادي روزانه سادهكرد؛ روستايي فرديپاستورال حركت مي

 ولي با حضور .دش  ديده نميچندان عمقي تا در وجود اوكه از فرهنگ و معنويت روس

ويژه  به  آورد، دست به چخوف مانند نويسندگاني ديدگاهرادي و شناختي كه او از آثار و 

در مه  و مرگ در پاييز هايي مانند نمايشنامه و آثار ديگر چخوف، وانياداييدقت او بر 

 بلكه موجب رشد ساز شدند؛ مانند آثار روسي جريانفقط اين آثار نه. نگاشته شد بخوان

نويسي  امه نگاه فرهنگي، تكنيكي و انديشگي نو در دل جريان تئاتر و نمايشنيو ارتقا

 را نام درام روستايي ايراني ه  بيمتعارفنامدرن و نوين ايراني شدند و جريان متفاوت و 

  .پديد آوردند
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