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  ميرزا آقا تبريزي و سياست زيباشناختي

  

  *كامران سپهران

                                 

  چكيده

گام، از دريچة تاريخ تكاملي تئاتر ايران       تاكنون به آثار ميرزا آقا تبريزي، نمايشنامه نويس پيش        
مـاعي  ت اجت حيـا حيـث   هاي روشنگرانة اين متـون از       اما اين مقاله جنبه   . نگريسته شده است  

 انقالبـي بـالقوه زيباشـناختي را در آن        ،شود و فراتر از آن     يادآور مي  هاي پيش از مشروطه   سال
شناسـي و زيباشناسـي بـر اهميـت         كوشد در پيوندي ميـان جامعـه       به اين طريق، مي    .يابدمي

 .اي تاكيد بگذاردشناخت ميان رشته

 

، زيباشناسـي   ميـرزا آقـا تبريـزي     سياست زيباشناختي، تئاتر ايران، امر حسي،       : واژگان اصلي 
  شناخت
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  مقدمه

زيباشناسـي  . نمايـد ناپـذير مـي   اي پايـان  شناسي و زيباشناسي بر سر هنر مجادله        مجادلة جامعه 
شـناختي  هـاي جامعـه   پردازد كه از شـمول بحـث      مدعي است كه به مطالعة قلمرويي خاص مي       

براي اين كه تفوق خود را خاطرنـشان        داند و   شناسي هم اين ادعا را توهم مي        جامعه. خارج است 
برداري در   بهره ةخواند و آماد  شناختي را تاريخمند و ايدئولوژيك مي     هاي زيبا  نفس قضاوت  سازد،

اي رسد در نگرة متفكري خـاص توافـق و مـصالحه          گاه در ظاهر به نظر مي     . حوزة مطالعاتي خود  
شود  يا در پايان مشخص ميكندز مي ه باالخره در جايي سربا    هاي كهن  اما زخم  ،برقرار شده است  

شناس و همه چيز به نحوي ظريف بـه  يبا شناسي خبري هست و نه از زيباكه ديگر نه از حوزة ز  
زيباشناسي پا را از گلـيم      . عكس آن معموالً صادق نيست    . شناسي محول شده است     حوزة جامعه 

  . درصدد حفظ قلمرو خود استو فقطخود درازتر نمي كند 

، شايد در وهلة نخست     زيباشناسي شناخت : ايانديشة ميان رشته   به ويژه در گفتار      ،ژاك رانسير 
 .دهـد  دست بـاال را بـه زيباشناسـي    ،الظاهر يا عليكه مثال نقضي بر اين رابطه باشد      به نظر آيد    

 بـديل او را در      ،در ادامـه  . پايان اسـت  اندر كار ارائة طرحي نو از اين مجادلة بي        ولي  بيشتر دست   
  . كنيم تا مباني گفتار خود را روشن سازيمبر اين مجادله مطرح ميبرا

سازد كه زيباشناسي، نظرية زيبايي يـا هنـر يـا حتـي نظريـة               رانسير در وهلة نخست روشن مي     
هنـر  زيباشناسي مفهومي تاريخي است كه از رژيم خاصـي بـراي ظهـور و ادراك                . حواس نيست 

تجربـة  . تجربـه و تفـسير امـور حـسي اسـت          بنـدي مجـدد     گويـد كـه ناشـي از پيكر       سخن مـي  
دريافـت  . زيباشناختي بـراي كانـت حـاكي از انقطـاعي قـاطع بـا تجربـة حـسي معمـول اسـت                   

مهم اين است كه اين وجه سـلبي دوگانـه          . زيباشناختي نه از سر لذت است و نه از سر شناخت          
اجتمـاعي نيـز     بلكه در حيطـة تجربـة معمـول          ،ماند در سطح دريافت آثار هنري باقي نمي       فقط

 )101: 1381( نقـد قـوة حكـم   شود كه كانت در همان ابتداي  رانسير يادآور مي  . كنددخالت مي 
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ها ساخته شده است يا سـاخت       شود كه مهم نيست فالن قصر براي خيره كردن چشم         يادآور مي 
 گويد ادراك زيبا شناختي شكل قصر از اين امور  او مي . آن باعث عرق ريختن كارگران شده است      

  .پوشي كندبايد چشم

 برانگيـز بـوده     ييدارد، همـواره رسـوا    اين چشم پوشي و غفلتي كه كانت با صداي بلند اعالم مي           
دهد تـا تـز     چه شاهدي بهتر از بورديو كه ششصد صفحه را اختصاص مي           ،به گمان رانسير  . است
ند و ات كه نه مالكاساين ادراك زيباشناختي فارغ از اغراض براي كساني    : خود را بيان دارد   يكه  

اين قضاوت روشنفكراني خرده بورژواست كه دغدغة كار يا سرمايه را ندارند و بـه               . نه سازندة بنا  
توانند از قـوانين    ها بر اين باورند كه مي     اين. برندهاي كلي و ذوق عاري از اغراض پناه مي        انديشه
 آن هم به اين سبب كه نـسبت       . نداحال آن كه دچار توهم زيباشناختي     . شناختي بگريزند جامعه

  . ندابه عملكرد سازوكار جامعه ناآگاه

- نام توهم زيباشـناختي را طـرد مـي         وت بورديو و همة كساني كه چيزي با       گويد قضا رانسير مي 

ست كه آگاه است و از طرف       ااز يك طرف شناختي حقيقي      :  بر تقابلي ساده بنا شده است      ،كنند
سازيِ زيباشناختيِ شناخت اين تقابل را طرف حال آن كه بي. شناخت باطل كه غافل است،ديگر

هاست و  اي از دانش  هم مجموعه : شناخت همواره  امري مضاعف است     . داندبيش از حد ساده مي    
القاعده شناختي   كارگر ساختمان علي   ،بدين ترتيب . هاستهم از سويي توزيع نظام يافتة جايگاه      

و هـر كـدام از      . ب با حرفة خود و دانشي از وضعيت خـود         دانشي متناس : مضاعف در اختيار دارد   
هـاي خـود كـار كننـد از ايـن           دانند چطور با دست   آنها كه مي  . ها غفلت خاص خود را دارند     اين

 گفتن اين كه آنهـا      ،بدين ترتيب . ندا در غفلت  تراشند براي كار خود   منظر كه مقصودي عالي مي    
  . نداهاي اجتماعي آگاهشدانند به معناي آن نيست كه از نظام نقمي

. هـاي اجتمـاعي اسـت      تجربة زيباشناختي در كار رفع محدوديت از همـين نقـش           ،در عين حال  
جامعـه  . رودها طفره ميها و تواناييتجربة زيباشناختي از نظام سلسله مراتبي توزيع حسي نقش 
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يباشناسـي از    چـون ز   ،خوانـد شناس باور به جهاني بودن قضاوت زيبايي را تـوهم فيلـسوف مـي             
 امـا   ،بـه گمـان رانـسير     . اي رسيده است غافل است    وضعيت كارگري كه به چنين ذوق و سليقه       

-آنچه كارگر ساختماني بدان محتاج است همان است كه تجربة زيباشناختي بـدان صـحه مـي                 

 قـادر بـه     هـا دهند و در ديدن آنچـه چـشم        يعني تغيير در علقة بازوها در آنچه انجام مي         ،گذارد
 .ندا آنديدن

اي كـه متعلـق بـه او    شود كارگر ساختماني خود را در خانهنگاه زيباشناختي است كه  باعث مي      
اين پندار پرده بـر واقعيـت       . انداز باغ را تو گويي مالك شود      نيست در خانه بپندارد و فرضاً چشم      

ود كـه   شـ اين واقعيت مضاعف است كه منجر به آن مـي         . سازد بلكه آن را مضاعف مي     ،كشدنمي
كارگر هويتي ديگر براي خود دست و پا كند و فراتر از وضعيتي كه در آن اسـت بـه دخالـت در              

  .ساز و كار جامعه بپردازد

خواهد چون خيلي راحت مي   . كندشناسي رد مي     اين شناخت مضاعف را جامعه     ،به گمان رانسير  
 خـود داشـته باشـد و    اي دقيـق بـراي مطالعـة    حـوزه ،كندهايي كه براي خود تعيين مي  روشبا  

 كـه شناسي پيش از آن     گويد جامعه رانسير حتي مي  . كندزيباشناسي در اين امر اخالل ايجاد مي      
 ماشين جنگـي    مثابههاي دموكراتيك به     در عصر زيباشناسي و انقالب     ،اي دانشگاهي باشد  رشته

 پـيش از آن كـه       شناسي  به بيان ديگر جامعه   . هاي اين عصر را مرتفع سازد     ابداع شد تا مصيبت   
البتـه آمـاج حملـة رانـسير        . دهي مجدد جامعه بود   اي براي سازمان  باشد، پروژه » دانش جامعه «

اي است كه بيشتر درصدد است تا بـراي          بلكه به انديشة رشته    ،شناسي نيست   صرفاً رشتة جامعه  
ايـن  توانـد   پس مـي  .  مطالعة خود بداند   موضوعحوزة خود مشروعيت بتراشد و مواردي خاص را         

  .حمله فرضاً به حوزة تاريخ نيز صورت گيرد

كه امكانات حـوزة مـورد      جاي آن هاي علمي به  روشاين مشروعيت طلبيدن باعث شده است كه        
فلسفه، تـاريخ،  (ر تحكيم مرزهاي لرزان فالن رشته  همچون سالحي به كا، سازندسادهبررسي را  
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تـوان مـرز قـاطعي ميـان فرضـاً      ترديـد نمـي  گويد چون بيرانسير مي. آيندبر) ...شناسي و جامعه
 از  فقـط . اي را باطل دانست   توان انديشة رشته   نمي ،فلسفه، ادبيات وتاريخ كشيد و از طرف ديگر       

توان مرزي را برقرار ساخت و بر غيبت علت وجودي آن رشـته پـرده               طريق داستان است كه مي    
اي را  ديـشة رشـته   شـناخت، ان  بوطيقـاي   . اسـت » بوطيقاي شناخت « پيشنهاد او مفهوم    . كشيد

ي از گيـر  بلكه قائل بـه وام ،داند و به صرف وجود داستان در آنها باطلشان نمي       شماردمردود نمي 
بوطيقاي شناخت در وهلة نخست گفتاري اسـت كـه در برابـري             «. زبان و انديشة مشترك است    

زنويسي قواي توصـيفات و   به بااتها و مباحث زبان مشترك و برابري توانايي ابداع چيزها، داستان       
  ).12: 2006، 1رانسير(»توان آن را روش يا متد برابري دانستبه اين معنا مي. پردازدبراهين مي

اي و بوطيقا يا زيباشناسـي شـناخت        رو دقيقاً بر اساس اين مرزشكني رشته       در گفتار پيش   ،حال
اي همجواري صـورت    گونهشناسي و زيباشناسي    شود در روايتي تاريخي ميان جامعه     كوشيده مي 

گـذارد كـه تجربـة      مبدأ عزيمت نظرية سياست زيباشناختي خواهد بود كه راه را بـاز مـي             . گيرد
بر اين اساس اسـت كـه گفتـار بـه تحليـل             . زيباشناختي را در كردار روزمره بتوان جستجو كرد       

  .       زدپردا مي،نويس فارسي، ميرزا آقا تبريزيشناختي آثار نخستين نمايشنامهجامعه

اما براساس نظرية سياست زيباشناختي، سياست به معناي تمرين قدرت يا تالش براي رسيدن بـه                
سياست قبل از هر چيز به معنـاي بـر          . كه جايگاهي در اين نظم دارند     نيست  قدرت توسط گروهي    

  .اي است كه جايگاهي در اين نظم ندارند گروه يا طبقهدستبههم زدن نظم مستقر اجتماعي 

شناسي و جامعه شناسـي،     و مدخلي است بر همجواري زيبا     شناختي  اين تعريف از سياست ذاتاً زيبا     
دن و بـر هـم ريخـتن امـر           داعية كنار ز   ز آغاز تأسيس در نيمه قرن هجدهم      چون زيباشناسي نيز ا   

. دهـد يافتني و جا باز كردن براي امر حسي و نامشهود را در برنامة كاري خود قرار مي                مشهود و در  
  .گيرند دوشادوش هم قرار ميي در ديدني ساختن آنچه ناپيداستسياست و زيباشناس

                                                 
1 . Rancier 
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چنين است كه حضور سياست مدرن وهنر مدرن تئـاتر در ايـران، تركيـب نمـادين خـود را در                     
تـرين نحـو ممكـن نظـم        كسي كه نسبت به همتايان عصر خود بـه راديكـال          . يابدآخوندزاده مي 

دانيم كه او فعاليت خود را در عرصة سياست و صـحنة تئـاتر              و مي گيرد  سش مي به پر مستقر را   
 كـه از    ،به گمان اين گفتار اما، در حيطة نمايشنامه نويسي ميرزا آقا تبريزي           . گيردتوامان پي مي  

كند، گامي فراتر در به عرصـه  گيرد و آن را مستقيماً در زبان فارسي پياده مي     آخوندزاده الگو مي  
هاي تبريـزي بـه   با بررسي نقد آخوندزاده بر نمايشنامه. داردو نامشهود بر ميآوردن امر ناديدني    

  . شودواكاوي اين فراروي پرداخته مي

ه دا كه نشان د   شودميهاي تبريزي تالش     با مقايسة متون سياسي معاصر با نمايشنامه       ،همچنين
اي را بـه نمـايش   ههاي سهل و سـاد هاي صعب فكري، رذيلت    اين متون نمايشي رها از ايده      شود
   .ندترانهگذارند كه در بحث از حيات اجتماعي عصر به مراتب افشاگرمي

  

    ميرزا آقا تبريزي و تاريخ تئاتر 
 ، شمـسي  1335تـا   . حكايت ميرزا آقا تبريزي در تاريخ تئاتر ايران حكايتي جمـع و جـور اسـت               

يـرزا ملكـم خـان نـسبت        سال بعد از نگـارش نمايـشنامه هـايش، آنهـا را بـه م               85يعني حدود   
در اين سال محققي آذربايجاني با مطالعه آرشيو آخوندزاده نشان داد كه مولف حقيقي . دادند مي

 كه ميرزا آقا نخست قصد دش، آشكار همچنين. ها به زبان فارسي كيستاين نخستين نمايشنامه 
-دهد كه خـود قلـم   ميترجمه تمثيالت آخوند زاده از تركي به فارسي را داشته است اما ترجيح    

آخوندزاده نيز در پاسخ نقدي بر ايـن        . فرستدآزمايي كند و البته اصل كار را براي آخوندزاده مي         
  .شود و ديگر هيچنويسد كه نخستين نقد تئاتر شمرده ميها مينمايشنامه

 ضمن آنكه همگي بر فضل تقدم ميرزا آقا اتفاق نظر دارند، دو موضـع             ،محققان در سه دهه اخير    
افرادي همچون يحيي آرين پور به پيروي از نقدهاي آخونـدزاده از ايـن              . متفاوت اتخاذ كرده اند   



  88 پاييز و زمستان، دومجامعه شناسي هنر و ادبيات سال اول، شماره        
  

 203

رعايت نگرديده است   ... اصول و قواعد فني تئاتر غرب       «ها  گويند كه در اين نمايشنامه     ميسخن  
  .)360  :1372پور، آرين(»و بنابراين نمايش دادن آنها تقريبا غيرممكن است

دانند كه ميرزا آقا برخالف آخوندزاده كوشـيده اسـت   ين انتقاد را ناشي از آن مياما طيف ديگر ا 
 فراوانـي تغييـر     ،و تئاتر غربي برقرار سازد و در نتيجـه         ميكه تلفيقي ميان سنت هاي نمايشي بو      

- مـي  ،شود يا ناديده گرفتن امكانات صحنه به معناي غربي را كه ضعف كار شمرده مي              هاصحنه

 كـار ميـرزا آقـا گـاهي فراتـر از            ،در اين ديـدگاه   . ه قواعد نمايش سنتي رفع كرد     توان با توسل ب   
امـا بـه    «: گويـد مجد مي حميد ا . كندتمثيالت آخوندزاده است كه مقلدانه به تئاتر غرب نگاه مي         

جريـاني كـه    . سرنمون جريان فكر درام نويسي ايران تا همين امـروز اسـت           ] آخوندزاده[تعبيري  
از همـان   ] امـا ... [داند ميي را ملزم به انطباق با ايده هاي پيشيني و وارداتي            تجربه خالقه نمايش  

عصر با نگره مولد مواجهيم، منظري كه به جاي الزام انطباق كـار خـود بـا ايـده هـاي خـارج از                        
تجربه تاريخي، خود در پي توليد نگره كنش خالقانـه خـويش نيـز هـست و آثـاري كـه عرضـه                   

من نقطه آغاز نگره مولد را در كار        . ده و تجربه يا انديشه و كنش اند       كند محصول همزماني اي    مي
دومين درام نويس ايراني و نخستين كسي كه به زبان فارسي درام نوشت يعني ميرزا آقا تبريزي 

  .)1385امجد،( »بينم مي

 ولي ادعاي تلفيـق سـنت هـاي نمايـشي           ،در چند و چون خالقيت تبريزي سخن خواهيم گفت        
 حاضر يا حداقل دغدغه سه چهار دهه اخيـر اسـت تـا              ةتر اروپايي بيشتر خواست زمان    و تئا  ميبو

  :نويسد به آخوندزاده مياياو در نامه. آنچه ميرزا آقا در نظر داشت

ت بود، لهذا مختصري به همان سبك و سياق در زبـان            ادار مرادم پيروي و  ... «
 سرمـشق گذاشـتم كـه       فارسي جداگانه نوشتم و اين رسم تازه را در ميان قوم          

: 1354تبريزي،(.»انشااهللا صاحبان عقل و تميز، در تكميل و تزيين آن بكوشند          
در مطالعه حكايات و «:گويد ميها در باب فايده آنها و در موخره نمايشنامه) 16
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اطالع از قصص و روايات و تفكر و تدبر در آنها موجب بينايي و ازدياد و تربيت                 
ن هـر دو     ملت سبب ترقي و آبـادي مملكـت و ايـ           ملت است و عبرت و تربيت     
  )218: 1354 تبريزي،(.»باعث انتظام و قدرت دولت

كنـد  نگاه مـي   يكي از مظاهر تجدد      چونان ميرزا آقا همگام با عصر خويش به تئاتر          ،بدين ترتيب 
هـا  توان به اصالح و روشنگري پرداخت و بايد پـذيرفت كـه بـه گـواهي نمايـشنامه                  ميكه با آن    

  1.ت او از اين رسم تازه كمتر از آخوندزاده استشناخ

امـا  . كنـد  ميآخوندزاده شناخت بيشتري از آن الگوي اصلي دارد و كارهايش بهتر با آن تطبيق               
 بسياري عظمت شكسپير را     ،در تاريخ تئاتر  . شناخت بيشتر لزوما به معناي اثر هنري بهتر نيست        

خـالف گوتـه كـه واجـد همـان نبـوغ         بـر   درست  . ددانن ميناشي از ناآگاهي او از فرهنگ يوناني        
شكسپير بود اما شناختش از فرهنگ يوناني باعـث شـد كـه در برابـر آن سـر خـم كنـد و آثـار                    

  .دراماتيكي همپاي شكسپير پديد نياورد

دهد كه در پس غفلتي كه در شناخت تمام و كمـال رسـم تـازه            مي وعدهاين مقايسه پيشاپيش    
پس فارغ از بحث هايي كه بـه سـبب          .  آمده است  پديدهيجان انگيز   تئاتر رخ داده است، چيزي      

هـاي   مستقيما به سراغ نمايـشنامه     ،قلت اسناد و مدارك در به كرسي نشاندن آنها مشكل داريم          
  .ميرزاآقا تبريزي برويم

  

  پنج نمايشنامة ميرزا آقا تبريزي
 بـه چـاپ   1354ر اين پنج نمايشنامه به شكل كنوني نخستين بار به كوشش حـسين صـديق د      

منظور از شكل كنوني اين است كـه صـديق بـه آن             .  يعني يك قرن پس از نگارش آنها       ؛رسيدند

                                                 
اي ، در اروپا تئاتر نئوكالسيك همچنان سلطه خود را حفظ كرده اسـت و كارهـاي برجـسته   19 اين را بايد در نظر داشت كه در نيمه اول قرن          .1

زاده از جريـان كلـي   معنا آخونـد به اين . نداكنند و صرفا براي خواندنشكنند عموما امكان اجرا پيدا نمي كه قواعد سفت و سخت اين تئاتر را مي        
 .تئاتر زمانه عقب نيست
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 او را   رسـاله اخالقيـه   فرستد، بخشي از كتـاب       ميكه تبريزي براي آخوندزاده     اي    چهار نمايشنامه 
مرشد حاجي كه سه سال بعد به نگارش درآمده است نيز به عنوان نمايشنامه پنجم تحت عنوان 

گويي بـا توجـه بـه مـضمون     اين نمايشنامه پنجم را بيشتر بايد نوعي حكايت  . افزايد مي كيمياگر
آمـده  كه در ايـن مجموعـه   اي  چهارمين نمايشنامه. كتابي كه بخشي از آن است به حساب آورد     

در . تـوان كمـدي ناميـد      مـي راحتي   را نيز به   حكايت عاشق شدن آقا هاشم خلخالي      يعني   ،ستا
 ،برد ميهاي نمايشي كمدي بهره ترين طرح ميترين و قدي اين نمايشنامه از يكي از رايج،حقيقت

 كه كسي باعث جـدايي      ، در اينجا آقا هاشم و سارا خانم       ،يعني داستان عشقي قهرمان زن و مرد      
. شـود  مـي خوش باعث پيونـد ايـن دو         مي كه باالخره فرجا   ، در اينجا پدر سارا خانم     ،شود ميآنها  

هـاي  سـت كـه آن را در امتـداد كوشـش           ا اي گرفتن در يك ژانر مشهور تئاتري كـافي        همين ج 
  .تئاتري آخوندزاده بدانيم

 سرگذشت اشرف خان حاكم     :اما سه نمايشنامه نخست اين مجموعه حكايتي بس متفاوت دارند         
 ايـن سـه     .عربستان، طريقه حكومت خان بروجـردي و حكايـت كـربال رفـتن شـاه قلـي ميـرزا                  

-ه سواي ضعف هاي تكنيكي كه تاكنون برشمرده شده است، به سختي در قالب طـرح               نمايشنام

فـضيلت  هـاي مثبـت و با  در آنهـا از شخـصيت     . گيرنـد  ميهاي نمايشي تا آن زمان موجود جاي        
. گيرنـد  مـي آينـد و عبـرت ن      ميخبري نيست و قهرمانان شياد آنها نيز در پايان از تاريكي به درن            

خواهـد كـه نـزد       مـي  در نامه خود از ميرزا آقا        .كند ميده را هراسان    همين امر است كه آخوندزا    
 دست از پا خطـا كـردن نـصيحت          باشد كه او را به هنگام      مياشرف خان، قهرمان نمايشنامه، ندي    

طوري بكنيد كه اشرف خان جميع پول هاي خود را بدهد، مقروض هم             «كه در پايان     يا اين  كند
مل و رفتار خود در عربستان از درون دل پـشيمان شـود، دوبـاره               دار هم بماند و از ع     گردد، باقي 

از جميع اسم و رسم و ماه و جـالل چنـين دولـت بـي            [...] توبه كند [...] خلعت حكومت نپوشد    
 هرچـه   .)152: 1354تبريـزي،   ( »نظم و بي اعتبار طمع بريده و تا آخر عمر گوشه نشين باشـد             
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 » اســت و عبــرت خواننــدگان و مــستمعانغــرض از فــن درامــا تهــذيب اخــالق مــردم«باشــد 
  .)151همان،(

گـذارد و آنچـه بـراي مـا بـاقي            مـي  ميرزا آقا وقعي به انتقادات استاد خـود ن         ،چنان كه پيداست  
بـديلي كـه او از آن بـه جـاي     «است كه در آن براي هيچكس نجاتي نيست اي  گذارد، مهلكه  مي

كند، همـان واقعيـت    مي استفاده »لتمقصود تربيت و عبرت م    « يا   »طرح هاي دراماتيك موجود   
اما آيا اين طلب مفرط جاه و مقام، . آورد ميتبريزي واقعيت موجود زمانه خود را به صحنه      . است

اين ستيز بي وقفه نخبگان قاجاري بر سر پول در ايـن نمايـشنامه هـا، واقعيتـي اغـراق آميـز و                       
كاريكاتورگونه از اوضاع زمانه تبريزي نيست؟ براي پاسخ نظري اندازيم به سرجمع كـاوش هـاي                

صي، چه در مورد تجـار جديـد و         اشتهاي بسيار زياد براي سود سريع شخ      «:يك محقق اين عصر   
هرگونه مسئوليتي نسبت به جامعه، دوستان و حتي خانواده را          ] قاجار[چه مقامات اداري مدرن     

اكثر اعضاي نخبگان جديد ايران به نحوي سنگدالنه، جاه طلب و خود محـور              . ساخت ميمنتفي  
: 1384شـاكري،   ( »و به لحاظ اجتماعي و نيز سياسي وظيفه شناس، دغـل و حيلـه گـر بودنـد                 

112(.  

 يعني شاه مراد ميـرزا حـاكم        ، چيزي نيست جز دوشيدن برادر     شاه قلي ميرزا  داستان نمايشنامه   
 ايـن   و تـدبير پـسرش  شاه مراد ميرزا نيز به نوبه خود با حيلـه         .  شاه قلي ميرزا   دستبهكرمانشاه  

 بهتر از هر جا   هاه اين شخصيت اصلي نمايشنام    »پول«اما  . سازد ميبرادر را مضحكه خاص و عام       
زمان خان حـاكم در ابتـداي حكمرانـي         . دهد مينشان  خود را    حكومت زمان خان  در نمايشنامه   

 يـا انـصاف نمـوده و از         طمعين اوايل خود را به مردم بي      بايد ا «:گيرد ميخود در بروجرد تصميم     
 »آن وقــت ديگــر ببينــيم چــه خواهــد شــد(...) دزد و دغــل و شــراب و روســپي متوجــه شــد 

ايـن طـور    «: آورد مـي  و آن ببينيم چه خواهد شد را ميرزا جهانگير فراهم            .)44: 1354تبريزي،(
امثـال شـما روزي صـد تومـان     .  نـه چيـزي  ،كنيد نه مـداخلي  ميشود كه شما   ميحكومت كه ن  

 چند صـباحي كـه حكومـت داريـد چهـار      ،مداخل دارند، شما ضامن بهشت و جهنم كه نيستيد        
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شـود و    مـي فـردا يكـي پيـدا       . اين حكومت ها اعتباري ندارنـد     . اه برويد شاهي مداخل بكنيد و ر    
تا اين طور نشده است شري شلتاقي، تقي بگيري نقي ببنـدي،            . شود ميدهد حاكم    ميپيشكش  

گيرنـد بـا     مـي و تـصميم    ) 51: 1354تبريزي،(»حالتي تا كي تا چند؟    يي، مداخلي، آخر بي   رشوه
رسـد كـه در دوري    مـي ركيسه كنند و ماجرا به آن جـا   يكي از تجار را سهمدستي كوكب خانم 

هايي متوالي و كوتاه دست به دست شدن پول را ميان حـاجي رجـب، كوكـب، آقـا     تند و صحنه  
كه در اين ميـان هـر كـس سـهم            در حالي  ،يمبينميحاجي، ده باشي، فراش باشي و خام حاكم         

  .دارد ميخود را بر

ق گويي و رشـوه خـواري مـضامين اصـلي ايـن سـه               رياكاري، فرصت طلبي، دسيسه چيني، تمل     
پرداختن به اين مضامين به معناي ياس ميرزا آقـا نيـست، آن چنـان كـه حميـد                   . ندانمايشنامه

ميـرزا آقـا ايـن      . رسـد  ميداند كه به هدايت و نيما به ارث          ميامجد اين ياس را ميراث ميرزا آقا        
 او  .تر از يـاس باشـد     كند كه شايد هولناك    ميدهد و كاري     ميمضامين را در فضايي كميك ارائه       

دهد وضعيت همين است كه هست و نيازي ندارد كه بخواهـد تـصويري تيـره و تـار از          مينشان  
كشد كه بر اثر ناامني فزاينده مالكيت،       ميرا به نمايش    اي    او جامعه . واقعيت موجود را نشان دهد    

راه براي جاه طلبي شخصي و البته ناكـام         فقدان مبارزه طبقاتي و پيدا شدن سروكله بازار جهان          
   )1384 به شاكري، . ك.ن (باز شده است و هيچ فضيلتي جلودار آن نيست

  

  سياست زيباشناختي تبريزي
 خودش بـديع و     ة هرچقدر هم كه براي زمان     ،توان پرسيد صرف ترسيم شرايط اجتماعي عصر       مي

افت كنوني ما دارد؟ آيا نبايد براي متون        ي براي دري  اانه چه مزيت هنري و روشنگر     ،نوآورانه باشد 
هـا اوج گرفتنـد   كه به ويژه در دو دهه بعد از نگارش اين نمايـشنامه اي  سياسي و روزنامه نگارانه 
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هايي نيز براي جامعـه بهتـر نيـز          بديل ،امتياز بيشتري قائل شد كه پس از انتقاد از وضع موجود          
  دادند؟ ميارائه 

دهـد، آن هـم در قالـب         مـي ها در موخره كتاب پاسخ       به اين پرسش   ميرزا آقا تبريزي هوشيارانه   
دهـد كـه     ميپرسد و او پاسخ      ميها  دوستش از فايده اين نمايشنامه    . »يكي از رفقا  «گو با    و گفت

 پيشينيان كـه بيـشتر و    ،گويد بسيار خوب   ميدوستش  . مطالعه آنها موجب عبرت و تربيت است      
 اگر ما   ،به عبارت ديگر  ). 219: 1354تبريزي،(»ا كشيديد شما زحمت بي جا چر    «بهتر نوشته اند،  

گوييم كه بسيار خوب آقاي تبريزي زحمت شما قبول، با خواندن اثرتان پـي               مي 1385در سال   
 ولي ديگر چه؟ دوست تبريزي يا بهتر بگوييم خود          ،كرديد ميزندگي  اي    برديم كه در چه جامعه    

  .برد مياو مسئله را به درازناي تاريخ 

 لـيكن   ،فرمايش شما درست است    «:دهد مي ميرزا آقا تبريزي پاسخ روشنگرانه خود را         ،اينجادر  
ناقل و منقول هر دو موجود، به راي        . ام معمول فيه اين زمان است     هايي كه بنده عرض كرده    اين

  .)219: 1354تبريزي،(»ماند ميشود و جاي تاويل و ترديد باقي ن ميالعين ديده 

شـود كـه رهـا از مفهـوم          ميتبريزي به ما يادآور     .  ديدن كليد طاليي ماست    »العينراي«اين به   
واجـد قـدرتي    ) زيبـايي شـناختي   (سازي چه در قالب سنتي و چه متجدد، تجربه خاص حـسي             

هاي تبريزي برخالف آنچه تاكنون وانمـود شـده         نمايشنامه. دگرگون ساز در عرصه زندگي است     
عي استبداد ندارد بلكه صـرفا رفتارهـاي فـردي نخبگـان      ترين جدالي با مفهوم انتزا    است كوچك 

دهـد تـا بـه راي     مـي  نـشان  ،بلـه  .دهد ميعصر قاجار را در موقعيت هاي خاص و ملموس نشان  
 اما ناديدني را    ، مسائل از پيش موجود    گوناگونفراتر از اين، اين آثار در سطوح        . العين ديده شود  

  .سازد ميپذير آورد و مشاهده ميبه صحنه 

دهد تا كمتر تلكه شود و ماليـات بپـردازد           مياشرف خان حاكم كه به پايتخت آمده است رشوه          
 همين ماجرا را براي ما      شايد يك متن سياسي هم عصر     . افتد مياما گام به گام بيشتر به دردسر        
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 اما قاصر از آن است كه عذاب هاي ايـن عنـصر فاسـد را نيـز بـه        ،بگويد و زبان به انتقاد بگشايد     
-هاي اشرف خان به حدي است كه با ديدن ميرغـضب          فشارهاي روحي و كابوس   . ايش بگذارد نم

وحشت غالب گشت و عروق و اعصاب متحرك شد، روده ها پيچيدن گرفت و           «: هاي ديوان خانه  
 -اشـرف خـان   . شكم به صدا درآمد خود را در حياط عقب انداخته و حسن آفتابه به خال رسانيد               

يك تنبان هم از عقب به      [...] اسب زين كنند بيارن از اين در خلوت         ح ح ح حسن بگو زود يك        
و اشـرف خـان از در خـال پـا بيـرون      [...] من برسان تنبانم نجس شده است حاال مجال نيـست       

  .)18: 1354تبريزي،( »كند ميافتد و غش  ميگذارد از ترس پاها پيچيده  مي

ندزاده كه در راديكال بودنش ترديدي      تندروي اين به عرصه درآوردن چندان است كه حتي آخو         
پس در مطالب سرگذشت هر كيفيتي و عملي و حرفـي كـه             «:شود مينيست، خواستار تغيير آن     

در اين صورت در سرگذشت اشرف خان       . في الجمله استهجان دارد بايد هرگز وقوع نداشته باشد        
  .)150: 1354تبريزي،( »بايد عوض شود[...] نقل خال 

يي و جسماني جايي در متن نمايشنامه نبايد داشته باشـد، چـرا؟ چـون گويـا     هاي جز اين عذاب 
ي دارد كه در مخيله آخوندزاده آزادانـديش هـم           كردن فضاي ادبي پيامدهاي خطير     دموكراتيزه

هاي نمايـشي را بـا لحـن و لهجـه           در امتداد همين پروژه است كه تبريزي شخصيت       . گنجد مين
واركانوس ارمنـي در    . ها هم جاي خود را دارند      اقليت ،ين ميان در ا . آورد ميخاص آنها به صحنه     

باشي كـه بـراي تلكـه كـردن او بـه در             او به فراش  . نظام پوياي رشوه همپاي ديگران فعال است      
ها داوا كردند يا باز     چه خابار است با چا آرماني      «:گويد ميمنزلش آمده است بي خبر از همه جا         

   ).45: 1354تبريزي،( »ماني بگير استاند آرها خواب ديدهموسورمان

گراي شخـصيت زن را اعـالم        در همين نمايشنامه، كوكب خانم اولين حضور واقع        ،از سوي ديگر  
 شخصيتي جامع كه نقش خود را با خرافات هر چه تمـام در يـك طـرح و توطئـه ايفـا                       ،دارد مي
ميرزا آقا تبريزي در    . آيند يمهاي فرودست به صحنه     ، توده شاه قلي ميرزا  در نمايشنامه   . كند مي
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ايرج ميرزا براي خالصي از دست عموي       . بيند مي تداركاين اثر در حقيقت نمايش در نمايش را         
اين امـر موجـب     . كند ميدهد كه عمو در آن با رعايا بدرفتاري          ميترتيب  اي    »بازي«زياده خواه   
ارك دهنـدگان نمـايش را      شود و نكته جالب اينجاست كه دامنه شورش حتي تد          ميطغيان آنها   

  .گيرد ميگيرد و در هياهوي شورش نمايشنامه پايان  مينيز در بر

استفاده از نمايش در نمايش اقدام خطير تبريزي در به صحنه آوردن نامشهودهاست و طبيعـي                
 ،هايي كه جايگـاهي در نظـم مـستقر ندارنـد          به عرصه آمدن توده   . است كه به طغيان ختم شود     

تبريزي در حقيقـت بـا ايـن كـار مرزشـكني خـود را در بـه عرصـه                    . شود مير   با قيام ميس   فقط
پس جـاي تعجـب نـدارد كـه ميـرزا فتحعلـي             . كند مي زيستي تكميل    اوتفتدرآوردن سطوح م  

ين آن را بسوزانيد، به ارباب خيال شايسته نيست كه ا         «:گويد ميآخوندزاده درباره اين نمايشنامه     
  ).161: 1354تبريزي،(» قبيل چيزها را به قلم بياورند

. كننـد  مـي ند و طلب عـدالت  اوده است و حاال فرودستان در صحنهاما ميرزا آقا ديگر درها را گش 
دهد كه سياست بيش از آنكه بر پايه تفكري مبتني بر مشخص كردن مسير و                ميتبريزي نشان   

ن هنگـام بـه اوج    دانيم تئـاتر آ    مي و   پردازي است ليل باشد، نوعي بديهه   حسابگري و تجزيه و تح    
هـر  . پيماينـد  مـي اينچنين تئاتر و سياست مسيري مـشترك را   . رسد كه بديهه پردازي باشد     مي

پـردازد و در     مـي سياستمداري صحنه خود را دارد كه در آن به معناي تئاتري بـه ايفـاي نقـش                  
 شورش فرودستان نيـز راه يـافتن بـه همـين        . دهد ميمقابل ديگر بازيگران صحنه واكنش نشان       

  .گويندمي راهي است كه آنها در قالب ديالوگ ادله خود را يگانهصحنه و 

هـا را از ديـد      پذيريم كه ايـن نمايـشنامه      مي اين عقيده رايج را ن     مشخص است كه با اين تفسير،     
اي   به گمان ما همانطور كه زيباشناسي از بدو تاسيس جلـوه          . شناختي نبايد مد نظر قرار داد     زيبا

هم ريختن امر دريافتني، مشهود و جا باز كـردن بـراي امـر حـسي و      ش بر سياسي داشت و هدف   
. كننـد  مـي انگيزي همين پروژه را دنبـال       هاي تبريزي هم به نحو حيرت      نمايشنامه ،نامشهود بود 
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 صدايي  داشتند اما ناپيدا بودند و    آورد كه هرچند تا بدان هنگام وجود         ميهايي را به صحنه     سوژه
كنـد يـا بـه مثابـه         مـي  تبريزي سياسـت را زيباشـناختي        ،بدين معنا . سيدر مياز آنها به گوش ن    

نما خود اين عمل پوشيده هرچند كه به نحوي متناقض. كند ميفعاليتي زيباشناختي با آن رفتار 
  .ماند مي

 ملي حاج محمد تقـي نماينـده همـدان خواسـتار حـق راي زنـان                 ،در دوره دوم مجلس شوراي    
 بحـر اتفـاق     از اول عمر تا حال بسيار در بر و        «:گويد ميسن مدرس   در مخالفت، سيد ح   . شود مي

بينم كه خداوند    مي... ، ولي بدن بنده به لرزه نيامد و امروز بدنم به لرزه آمد            افتاده بود براي بنده   
 .)52: 1385شـاكري، (»قابليت در اين ها قرار نداده است كه لياقت حق انتخاب را داشته باشـند        

له از ســوي نماينــده همــدان در جــستجوي چرايــي طــرح ايــن مــسئحقــق، خـسرو شــاكري، م 
. كه هواپيمايي وجود ندارد، مقرراتي هم براي پرواز معنـا نـدارد   ميروشن است كه مادا «:گويد مي

توانـد از قـوانين      ميهم ن [...] بر همين نسق، پيشنهاد طرح حق راي زنان از طرف وكيل همدان             
 سياسي نـزد زنـان و مـردان         -ناشي از يك حس اجتماعي    بل بايد   . بيولوژيك نشات گرفته باشد   

  .)53: 1385 شاكري،( »منتج بوده باشد

 سياسي حضور خود را اعالم      -گوييم چهل سال پيش از اين مجلس، اين حس اجتماعي          ميو ما   
طلبانـه تبريـزي و در قالـب كوكـب خـانم كـه بـا ابتكـار طـرح                     مساوات ة در صحن  :داشته است 

خواهـد   مـي كند و سارا خانم كـه        ميبرد و حاجي رجب را ملعبه دست         ميدراماتيك را به پيش     
كند تا باالخره حرف خـود را بـه          ميخودش شوهرش را انتخاب كند و در اين راه خودكشي هم            

  .كند مينشاند و با مرد دلخواه ازدواج  ميكرسي 

يـن عنـصر كـه      اصـوال مطالعـات ا    . شود ميپوشيده ماندن كار تبريزي به اين موارد خاص ختم ن         
هاي انقالب مشروطه و پيامدهاي آن است در بن بستي گرفتار شده است             الشعاع سرچشمه تحت

كند كه درجه خلوص افكار و عقايد غربي محركه انقالب را بـسنجد   ميكه از سويي با اين شروع       
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بيند، پاسـخ شكـست انقـالب را هـم در همـين امـر                ميگاه تحريف و عدم شناخت      و چون همه  
ها را پيدا كنـد  اين انديشه ميهاي بوسوي ديگر ماجرا درگير اين است كه بكوشد معادل      . بديا مي

بيند كه آن دسته متفكران عصر مشروطه كه چنين سودايي داشتند مورد             ميرا در اين     ميو ناكا 
اسا اس. دهد مياما ميرزا آقا تبريزي راه خروج از اين بن بست را به ما نشان               . اندغفلت قرار گرفته  

فـي البـداهگي را   . هاي درخشان يا خوفناك بشماريمچرا بايد عمل سياسي را برگرفته از انديشه      
  .گيرد و بايد واكنش نشان دهد ميشخصيت سياسي در صحنه قرار . از ياد نبريد

هـاي  ها نـه از ايـده     ترين جنايت شود كه فجيع   ميهانا آرنت در كتاب خود درباره آيشمن يادآور         
. گيـرد  مـي هاي سهل و سـاده نـشات        خواهي، بنيادگرايي كه از رذيلت    رستي، تمامت پنژاد،  بزرگ

آيشمن در موقعيتي خـاص، بگيـريم طرحـي دراماتيـك           . مورد خاص او جاه طلبي آيشمن است      
كـه  اي    هاي ترقي را در عرصه    خواهد به بهترين نحو كارش را انجام دهد و پله          ميگيرد و    ميقرار  

 سـيمايي كـه تبريـزي از    ، از ايـن منظـر   كـه د و نيازي به تكرار نيستدر آن قرار گرفته طي كن  
  .هاي كوچك استآورد انباشته از همين رذيلت مينخبگان قاجاري به نمايش در 

 ولي نكته اينجاست كه همين نخبگان انقالب كردند و حامل           ،بيند ميتبريزي البته مشروطه را ن    
وانيم دل آزردگي علي اكبر دهخدا را از رفتار          حتي به وقت تبعيد، بخ     ،هاي كوچك همين رذيلت 

نويـسد آنهـا در      مي«خواند و    ميمشروطه خواهان پيشرو در تبعيد كه آنها را يك مشت سودجو            
اند به ويژه از به مصرف رساندن ثروت به يغما بـرده شـان           واقع از رفتن به تبعيد به نوايي رسيده       

  .)110 :1384شاكري،(»در تبعيدگاه آرام و راحت اروپا

امـا عنـصر    . هـاي بعـدي تعقيـب كـرد        تـا دوره   نهوگها را همين  توان شرارت ها و مقام جويي      مي
هاي فكري بزرگ نيست بلكه در امتداد       هاي ميرزا آقا صرفا در ابطال ايده      بخش نمايشنامه رهايي

  .آن مشهودسازي امر حسي و زيباشناختي كردن سياست است
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  گيرينتيجه
گيري مفاهيم فكـري از     نقالب مشروطه عمدتاً در پي تحليل چگونگي وام       هاي ا بررسي سرچشمه 

غرب است و از رويارويي و دست و پنجه نرم كردن روشنفكران و نخبگان ايران با ايـن مفـاهيم                     
اين مفـاهيم   )1: رسدآن گاه در بحث از شكست انقالب به دو نتيجة متفاوت مي           . گويدسخن مي 

هاي بومي موجود در سنت فكر ايراني خود        اين مفاهيم معادل  ) 2 ،انددرست جذب و درك نشده    
  .اندرا نيافته

هاي ميرزا آقا تبريزي چنانكه ديديم، ما را به مسيري يكسر متفاوت از جـستجوي               اما نمايشنامه 
  : سازدهاي فكري كوچك و بزرگ رهنمون ميايده

ـ               راي آن اهميـت قائـل شـدن         تدبير كوكب خانم و جسارت سارا خانم را منتزع كردن و آنگـاه ب
بايد دانست كه كوكب براي سركيسه كردن حاجي رجب روي صـحنه اسـت،              . نقض غرض است  

به بـه   «:گويد ميدارد و    ميپس به سوي او گام بر     . خواهد آشتي كند و دل او را به دست آورد          مي
يـب،   در فضايي آغـشته بـه فر       .)70: 1354تبريزي،  (» عطر زدي  !آيد، به به   ميعجب بوي گالب    

نه به انديشه صـعب نيـاز اسـت نـه بـه عبـرت               . كند ميدلباختگي و هراس امر حسي تكثر پيدا        
  .آموزي، بايد به راي العين ديد

 رها از مجادالت فكري كه كماكان بـا آن درگيـريم، انقالبـي            ،بدين سان، در برهة پيشا مشروطه     
امـر حـسي بـه       سـت و تكثـر    تر در عرصة ادبيات نمايشي رخ داده ا       يكسر متفاوت و بس بنيادين    

هاي ميرزا آقا تبريزي كليـد رژيـم زيباشـناختي           با نمايشنامه  ،به عبارت ديگر  . صحنه آمده است  
 بـه مـدد همجـواري       تنهـا اما نكتـه در اينجاسـت كـه ايـن گفتـار             . هنر در ايران زده شده است     

ردي ميـرزا   بررسي مـو  . شناسي قادر به عيان ساختن اين تحول تاريخي شد          زيباشناسي و جامعه  
توان از گفتمان نبرد ميان اين دو رشته فاصله گرفت و           اي بر اين امر بود كه مي      آقا تبريزي صحه  

  .  اي يا به بيان رانسير بوطيقا يا زيباشناسي شناخت به روشنگري رسيددر تفكر ميان رشته



ا تبريزي و سياست زيباشناختيميرزا آق   

 214

  منابع
 .زوار: ، تهران، جلد اول از صبا تا نيما )1372(پور، يحيي آرين

 . شهريور13، روزنامة اعتماد ملي، »درام و الگوهاي تجدد« )1385(حميد امجد، 

  .طهوري: ، تهرانهاي ميرزا آقا تبريزينمايشنامه )1354(تبريزي، ميرزا آقا
  .ني: نقد قوه حكم، ترجمه عبدالكريم رشيديان، تهران) 1381(كانت، ايمانوئل 
: ، تهـران نـبش مـشروطيت   اقتـصادي ج –هـاي اجتمـاعي   پيـشينه  )1384 (شاكري، خسرو 

 .اختران

، »نگاري جايگاه زنان در جنبش مـشروطه      نكاتي چند دربارة تاريخ   « )1385 (شاكري، خسرو 
 .فصلنامة نگاه نو، ويژة مشروطهدر 

   

Ranciere, Jacques(2006) Thinking between disciplines: an aesthetics of knowledge, 
Parrhesia no.1. 

Ranciere, Jacques(2004) The politics of aesthetics, continuum.   
 

 

 

 

 

 

 


