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  مدرن تئاتر تا سنتی های نمایش از :پیشگفتار

سیر تحول هنرهای نمایشی  ،خورشیدی ۱۳۵۷ -۱۲۵۷ ،میالدی ۱۸۷۹-۱۹۷۹ های سال ۀفاصل در

در ایران در واقع با سیر تحوالت اجتماعی ایران گره خورده است. در حالی که جامعه آرام آرام 

از دوران قاجار به سوی مشروطیت و سپس به دوران پهلوی قدم می گذاشت و چشمانش به 

ن و هر آنچه در آن بود بازتر می شد، به شکلی پایه های تئاتر به سبک اروپایی نیز برای جها

هنرها نام داشت و در چهار چوب خود انواع هنرهای « مادر»خود جایی باز می کرد، هنری که 

دیگر را پیشینه ای طوالنی داشت از جمله قوالی و نقالی و پرده خوانی و معرکه گیری و خیمه 

                                                                                                                         
  

 

سیر تحول هنرهای 

 نمایشی در ایران

 و شوها تا دراز راهی

 تلویزیونی های سریال

  مفید اردوان

بازیگران نقش های متعدد و برنامه 

عضوی  ،تلویزیونسازان و خبرگویان 

، شدند از خانواده ی بزرگ ایرانی ها

 ۴۲آن گونه که حتی امروز پس از 

« نوذر آزادی»سال وقتی خبر مرگ 

می آید، مردم گویی عضوی از 

خود را از دست داده اند و  ۀخانواد

 ،از میان ما می رودیا وقتی بهمن مفید 

درد عمیقی در دل مردم می نشیند و 

شگفتا که امروز در خط های پایانی 

از دست همین مقاله بودم که خبر 

دادن یکی از پایه گذاران محبوب 

پرویز کاردان  ،سریال های تلویزیونی

 ..را شنیدم.
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، سیاه بازی تا تغزیه که مجموعه ای از همه ی این هنرها بود و در آن می توانستی هم شب بازی

 به سبک اروپایی را نیز مشاهده کنی. « تئاتر»و هم « اپرا»

مکان برگزاری این نمایش ها از کنار کوچه ها و سرگذرها و دم دروازه های شهرهای بزرگ تا 

و هم چنین در قهوه خانه ها که باید از آن ها به تهران قدیم  ۀدر ورودی دروازه های چندگان

عنوان اولین مراکز فرهنگی یاد کرد انجام می پذیرفت و البته قصه خوان ها و شاهنامه خوان ها و 

بازیگرانی نیز بودند که همراه کاروان ها و در کاروانسراها باعث شادی و سرگرمی مسافرین می 

م خواننده و روایت گر عاشقانه ها و حماسه گویی های شدند که اکثراً هم نوازنده بودند و ه

در آغاز قرن بیستم با هجوم فرهنگ و ورود  این هنرها و هنرآفریننان ۀهم .داستان های ایرانی

ت فرنگ به جبر زمان می رفتند که جایگاه خاص خود را در میان مردم از دست ابزار و آال

کاری می دادند که هرگز هیچ احترام اجتماعی و  اینها چه کسانی بودند که تن به این .بدهند

اگر نوازنده و خواننده بودند که آنها را مطرب می نامیدند و از نظر  ؟هیچ اعتبار طبقاتی نداشتند

رشته های هنرهای بومی  ،می گفتند، اما با این وجود این« طرب ۀعمل»طبقه اجتماعی هم آنها را 

الی شاهنامه و قوالی عاشقانه های ایران را با جایی که همچنان چراغ موسیقی و آواز سنتی و نق

از آخرین آن ها، من از  .تماشاگر داشتند چراغ خود را توسط مردم روشن نگاه داشته بودند

پهلوانی و سینی پاره کردن و وزنه برداشتن تا معرکه گیری و تا اجرای قدری مدرن  های نمایش

و هم از نوعی اجرای صحنه گرد و کمی هم از را شاهد بودم که ا« پهلوان خلیل عقاب»تر 

سیرک و اجرایی شبیه آن بهره می گرفت و برای ما بچه ها کلی لذت بخش بود. اما از شما چه 

سی تازه و طرفداران دلباخته وارد میدان می شد و دیگر فپنهان جهان نو با آهنگی چدید و یا ن

اکبرآباد دور معرکه ی موش و گربه  تهران و آب سردار و ۀخیابان سرچشمکسی نبود که در 

تعدادی پول خرد می  ،«چه کسی چراغ اول و روشن می کند»جمع شود و مرشد نیز با گفتن 

پیر برای ادامه داستان یا در آوردن مار از سبد  ریختند و پس از یک نفس تازه کردن معرکه گیر

باالخره خرج یک  تا« روشن کنندچراغ دوم و چراغ سوم را »از مردم بخواهد و پاره کردن سینی 

 روز او در بیاید.
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به پایان می رسید و دیگر « تاریخ مصرفشان»باید پذیرفت این نمایش ها به قول امروزی ها 

با  ۱۹۲۴تا  ۱۹۰۰جایگاهی برای ابراز این هنرها باقی نمی ماند، حاال دیگر جوانان متولد بین 

فرنگ رفته ها و پدیده های ماشین دودی و  پدیده های عجیب و غریب و شنیدن قصه هایی از

که دوران پهلوی آغاز می شود، بساط مذهبیون کم کم  ۱۹۲۴شهر فرنگی روبرو می شدند و از 

ورچیده می شد و به طور روزافزونی به جمع جوانان سینه چاک فرنگستان افزوده می شد. و حاال 

واژه هایی چون بازیگران تئاتر، هنرپیشه و  اکنون ،را داشتیم« تئاتر»ما که تا دیروز صرفاً واژه ی 

فن و بلندگو و تماشاخانه و صندلی ورژیسور )کارگردان( دکور و گریم صورت و میکر

بلیط و ساندویچ و بعدها پپسی و کوکا و خالصه همراه همان واژه ی  ،لژ و گیشهمخصوص 

اهد و دچار یک تحول وارداتی دوران ناصرالدین شاه، اکنون در دوران پهلوی اول عمالً ما ش

در حالی که عاشقان این  «تئاتر»عظیم می شویم، هم در سطح جامعه و هم در زمینه هنری به نام 

« نمایشات»و ناشناخته تالش می کردند با بهره گیری از آنچه می شناختند یعنی از  لهنر بی بدی

اموش نکنیم روی دیگر اما فر .نزدیک کنند« تئاتر»سنتی و مرسوم ایران آنها را به چهار چوب 

این سکه، بازرگانان و سرمایه گذارهایی بودند که به فکرتولید و ایجاد تماشاخانه و درآمد بودند 

تعدادی برای به وجود آوردن کاباره  .کردند« تماشاخانه»بنابراین کسانی آغاز به ساختن و ایجاد 

اال می خواستند کافه و ساز و اقدام کردند و از آن میخانه های کوچک و دور از چشم زاهدان ح

به این ترتیب اگر نوازنده یا نوازندگانی در گوشه و کنار و در  .ضرب را محلی برای درآمد کنند

می شوند، « آژانس های هنری»که به زبان امروز « بنگاه های شادمانی»عروسی ها و از طریق 

نها می توانستند هر شب اجرا می پرداختند، حاال مکانی بود که آ برای یک شب در ماه به اجرا

 کنند و شغل محکم تری و مرتب تری داشته باشند. 

سینماها و کافه ها و کاباره ها در واقع  تماشاخانه ها و بعدهابا همین نگاه می توان دریافت که 

 اما هنوز تا نیمه اول .اکثر بازی هایی که در قهوه خانه ها رخ می داد را جلب خود کرده بودند

قرن بیستم و آغاز جنگ جهانی دوم و ورود متفقین به ایران، قهوه خانه ها و نمایش های خیابانی 

آن هنرهای سینه به سینه داوطلب  ۀولی دیگر کسی برای شاگردی و ادام ،نفس می کشیدند
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آخرین سیاه مکتب سیاه بازی و استاد « سعدی افشار»شاگردی نمی شد، فراموش نمی کنم که 

 بازیگری در یک مصاحبه گفت: ۀن شیوخودم در ای

کردیم شدیم سیاه،  اآقا عمری شاگردی مهدی خان مصری و ظهرالدینی بزرگ ر»

حاال کی میاد شاگردی مارو بکنه؟! با این همه کافه و کاباره و تیاتر و سینما، کار ما 

 « تموم شد...

و چگونگی تحوالت نویسندگی و  «تئاتر»بازیگران و گرایش جوانان به  ۀو در حالی که ما دربار

، اما از آن ت می کنیمصحب ایرانی ۀنمایشنام خلقتالش قابل ستایش در جهت اقتباس و باالخره 

کلی از نمایش های اصیل  ۀاعالم خاتم ،هنر تازه اینطرف فراموش نکنیم که کم کم با گسترش 

طرب های قدیم که در واقع از جمله ساز و آواز و موسیقی م ایرانی را شاهد خواهیم بود.

 .بزرگترین اشاعه دهنده ترانه های عارف و شیدای دوران خود بودند

  ایران به سینماتوگراف ورود

دیگر  ،در این تحول هنری که کم کم الله زار مرکز گسترش هنرهای مدرن فرنگی می شد

که با  «تئاتر»و از سویی دیگر همزاد  .جایی برای نقالی و قوالی و معرکه گیری نمانده بود

سینما نیز توسط مظفرالدین شاه قاجار  یعنی ،شاه قاجار وارد فرهنگ ایران شده بود ناصرالدین

پادشاه ایران در فرنگستان  .فرزند ناصرالدین شاه وارد ایران شده بود و چه غوغایی به پا کرده بود

توگراف آن چنان از تعجب و شگفتی هیجان زده شده بود که بین واقعیت و فیلم از دیدن سینما

بازی جدیدی دیده است ذوق می انست حدی بگذارد، و مانند کودکی که اسباب را نمی تو

 کرد و فرمان داد همه را بخرند و بیاورند به دربار...

به طور خصوصی در دربار مشغول گرفتن و ثبت فیلم محبوب شاه « سینما توگراف»و حاال آن 

عاشق فرنگ. از این طرف های نخستین تاریخ ایران است و از طرفی شگفتی آفرین محافل 

ی هستند که می خواهند کسب و درآمدی از آن داشته باشند لبازرگانان و سرمایه گذارانی مستق

وارد می شود و برو بچه های « دختر لُر» .سینما نیز گسترش خود را آغاز می کندو به این ترتیب 
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بزودی « دختر لُر»نما می شوند و وارد سی ،مشتاق بودند و آماده اجرای نمایشتئاتر الله زار که 

  .با مجید محسنی« بلبل مزرعه»می شود 

ر اسماعیل کوشان کلید سینمای تجاری تیز می خورد که به تبا تکنوکرات هوشمندی به نام دک

مهندسی و ساختمان سازی و احداث سینما گوی  ،همراه این پدیده ی هنری مدرن و جدید

اگر هنوز در شهرستان ها قهوه خانه هایی  .الله زار می گیرد سبقت را از تماشاخانه سازی و تئاتر

قاالنی وجود داشتند، ساختمان های سینما و حضور سینمای نبازیگران و بودند و مطرب ها و 

مورد پسند مردم کم کم در آنها را نیز می بست، و کار و کسب قهوه خانه از رونق می افتاد. 

روند و تحول خود  اصلحاین  .مسائل دولت کاری نداشتفراموش نکنیم این روند اساساً با 

نیاز مردمی که حاال حاضر بودند به فیلم سینمایی که معموالً دو ساعت  حاصل نیزجامعه بود و 

بود پول بدهند و چراغ محلی را روشن نگه دارند که در پرده بزرگ و نقره فام خود برای دو 

 ی کرد. ساعت آنها را از جهان واقعیت ها به دنیای رویاها پرتاب م

 -در یک قهوه خانه انجام میکاری که یک نقال با عمری تجربه و شاگردی کردن با هزار ترفند 

 حاال سینما جایش را گرفته بود. ،داد

   تعزیه هنر ،صدر ارحام و : مفیدیسنت نمایش هنر از جدید هنرهای تاثیرپذیری

دیدیم که تئاتر و احداث تماشاخانه توانست منبع درآمدی برای نسل جدیدی از بازرگانان شود 

بازیگران دوره گرد و  ،به همین نسبت ،زدهو به جلب یک نسل از جوانان مشتاق بازیگری دامن 

بسیار خاص و قوی و آهنگین همراه ادای واژگان با طرز  با بیان« اجرای یک نفره»نقاالن و 

داستان های حماسی، ممکن بود ظاهراً از میدان  ۀغلوآمیز و حرکاتی بزرگ و نمایشی در ارائ

و دارای سابقه ای درخشان، و ریشه دار  موثرچنین بازیگری  ۀشیوولی  .فعالیت خود بیرون برود

 .داشت تاثیر ،کنون شیفته تئاتر غرب شده بودکه ا جدیدمسلما در نسل 

-۱۴در صحنه تئاتر در سال های « جهان پهلوان رستم»اولین بازیگر نقش  پدر من کهجمله از 

ایمان در میهمانی ها و در مجالس نقاالن را و بازی درخشان آن ها را بارها بر ۀاست، شیو ۱۳۱۳
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رای درشت و غلوآمیز و با صدای پر قدرت و پر اج ۀو همین شیو مختلف به اجرا درآورده بود

 .طنین در واقع همان شیوه بازیگری تئاتر بود که از فرنگ آمده بود

یادمان باشد که تماشاخانه ها در آغاز عمالً شامل یک سالن بزرگ بود بدون در نظر گرفتن 

ردیف سالن و  یبازیگران هم باید صدایشان را به انتهااین گونه ساختمان ها  در .معماری خاص

آخر برسانند و هم حرکات درشتی داشته باشند که در واقع مترجم همان صدای قوی و حاالت 

از آخرین نمونه های این طرز بازیگری می توان از بازی استاد ارحام صدر یاد کرد  .بیانی باشد

یت بازی می یا بزرگتر از واقع« exaggerate»که هم در اجرا و هم در ارائه ی صدا به اصطالح 

شب هایی که من هم در اصفهان شاهد اجراهای بی نظیر این استاد بودم، می دیدم که  .کردند

سالن پر از تماشاگر و وجود دو یا چند بازیگر در صحنه به همراه خنده های مردم و دست زدن 

اشت که هم های پی در پی در سالن با مقدورات بسیار کم، بازیگری توانا مانند ارحام را وامی د

تالشی بیشتر از معمول داشته باشد. اما از نظر « پرتاب صدا»و هم در « بزرگ بازی کند»

تماشاگران هم دلچسب بود و هم به نظر واقعی می رسید، این سبک بازی در تمام اشکال تئاتر ما 

 ، از کمدی انتقادی گرفته تا تاریخی و موزیکال و سیاسی بسیار معمول بود و۱۳۳۲تا سال 

ترکیب صوت و  ۀنشستن و حرکات دست و چرخش پا و ارائ ۀمکاتب تربیت صدا و نحو

دکتر نامدار و دکتر مهدی فروغ هم چنان ادامه  ۀحرکات، جزئی از تعالیم تئاتر بود که تا دور

بازیگران قدیمی همگی در هنگام بازی یک نوع بیان خاص و صدای ساختگی و معموالً  .داشت

 عنی همان شیوه ای که در تغزیه و نقالی و معرکه گیری هم توسط پیشینیانغلوآمیز داشتند، ی

استفاده می شد. و حاال این روش بازیگری با یک مشکل بزرگ در مقابل دوربین سینما بعدها 

 !تلویزیون روبرو شده بود

 به خاطر داشته باشیم شیوه تعلیم و تربیت بازیگران سنتی یک روش خاص بود، مکتب تعلیم

دست یک نقال باسابقه و آموختن شگردهای حرکات بازیگری از شاگردی کردن بچه مرشد زیر

 دورگرز  ،پیاده شدن از اسب ،سوار اسب شدن و سوارکاری ،نمایشی برای جنگ و گرفتن سپر

در عین حال عاشق شدن و  ،با یک چرخ دور میدان حریفان را از پای درآوردن ،سر چرخاندن
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ناله های بیژن از ته چاه را شنیدن و سیاوش را  ،آهنگ عاشقانه خواندنزال و رودابه را با  اشعار

را از ناله های منیژه خشم رستم در مقابل دیو سفید و عشق بیژن و منیژه  ،از آتش گذراندن

ی شنیدن، این روش سینه به سینه همانی بود که در موسیقی سنتی ما نیز ادا می شد و هر استاد

در آینده جای استاد بنشیند و حتی در شاگرد خاصی داشت که می توانست با تمرین و استمرار 

مواقعی از او برتر شود. اما بعدها متوجه می شویم که روش تعلیم و تربیت به سبک اروپایی در 

مدرسه هنرپیشگی و بعدها در دانشکده های تئاتر و بازیگری و فن بیان و اصول حرکات همراه 

دگیری باله و حرکات موزون در واقع در آن واحد روی چندین دانشجو کار می کند. زیرا یا

بازار کار نیاز به بازیگران دارد. این استعداد یک یا دو نفر از این دانش آموزان است که چراغ 

بازیگری را روشن نگه می دارد و این حرفه به ظاهر راحت را در سخت ترین مراحل تداوم می 

 بخشد.

بازیگری را با هم بررسی کنیم، مثالً پس از دیدار یک مستشرق از یک  د نیست روش قدیمب

. تعجب او را در این نوشتار ببینید تا متوجه سبک بازیگری و روش های تداوم آن را در تعزیه

 :این مستشرق می گوید .بشویدنسل های بعدی 

ه در حضور شاه انجام می شد و در یک صحنه جنگ که ک 1من در یک بازی تعزیه 

دو گروه سرخ و سبز با هم می جنگیدند با شگفتی می دیدم که این ها شمشیر واقعی از 

نیام بیرون کشیدند و دهل چی با صدای رُعب آور همراه چند نفری که سنج را به هم 

                                                 
۱

کی از عظیم ترین آثار نمایشی در ایران که از اواخر تعزیه به عنوان ی ءرهادرببرای اطالعات بیشتر  

سال می توان گفت که از موفق ترین و پر بیننده ترین  ۵۰تا اوایل قرن بیستم میالدی حدود  ۱۹قرن 

 ۱۳۴۴جاپ کاویان  اثر بهرام بیضایی« نمایش در ایران»به کتاب نمایش های ایرانی بوده است، 

بناهایی و هم هم از نظر صحنه و لباس و طرح اجرا و نام شخصیت های تعزیه  ،شود رجوع خورشیدی

 Religion et Philosophiesهمچنین به کتابی تحت عنوان: .که این اجراها در آن صورت می گرفت

dans I’Asie central  اجعه مر ۴۵۹تا  ۳۲۵بین صفحه های « گوبینودوکنت »اثر  ۱۸۲۵اولین چاپ

گوبینو خاطرات و مشاهدات خود را از چند  .میالدی همین اثر مراجعه شود ۱۹۵۷د و یا به چاپ یکن

 کرده است. اجرای تعزیه با دقت ثبت 
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جاه تا صد نفر روی می کوبیدند فرمان جنگ را صادر کرد، و شگفتا که شاید تعداد پن

جنگیدند که من قدر طبیعی  صحنه به جان هم افتادند و با شمشیر و سپر و خنجر آن

بارها در دلم گفتم پس از این صحنه حتماً تعدادی زخمی و یا حتی یکی دو مرده 

خواهیم داشت، اما پس از آن که جنگ تمام شد و نعش های شهیدان از سبز و سرخ 

همراه دهل با آن صدای مهیب که ناله قره نی یا همان کالرنیت صدای  .روی زمین بود

دیدم که این بازیگران با چه استادی حتی خراش به روی  .لرزه بر فضا ایجاد می کرد

زیرا هیچ کدام از  .حریف خود نیاورده بودند و این سبک بازیگری مطمئناً فرنگی نبود

به نظر نمی رسید تعلیم خاص بازیگری که ما در اروپا داشتیم داشته  این بازیگران

 باشند.

یک روش صحیح اروپایی،  وجوددم یا ع« بی سبکی»با این اظهار نظر متوجه می شویم که آن 

داشته  خود سبکی بود و روشی که حدود پنجاه سال این نمایش عظیم و پرهیجان را زنده نگاه

که خود من شاهد بودم بازی نقش شمر بود که چنان با صدایی آهنگ دار  یبود. از بازی های

م و حرکاتش مو بر اشعار خود را در واقعه ی کربال ادا می کرد که واقعاً قدرت بیان و ارائه خش

تن آدمی راست می کرد. این طرز بازی که همراه با اعتقادات مذهبی و درک قصه و حکایت 

الله زار موثر واقع شده  کربال بود، بعدها در بازی بازیگران بسیار مشهور ایران در دوران تئاتر

بود، آنهایی که دارای صدایی آهنگ دار و پر طنین بودند و شیوه ی بیانی مانند خولی یا شمر و 

 یا لطافت مظلومان تعزیه را داشتند بسیار به دل مردم می نشستند. 

اروپا  زبه بعد که روش بازیگری را جسته و گریخته از سبک کمدی فرانس ۱۳۱۷در سال های 

ی گیریم، متوجه می شویم که تالش می شود مسیر یک بازیگری خاصی را به مردم ارائه م

هم از این سبک کالسیک  زاروپا و کمدی فرانس ۀآن که سبک همان دور ازدهند، غافل 

زیرا قرن نوزده هم تا اوایل قرن بیستم بازیگران قدرتمند تئاتر و اپرا  ،بازیگری ما چندان دور نبود

سالن های بدون میکروفن کار کنند و هم می بایست تماشاگرانی که در انتهای هم می بایست در 

برگردیم و سری به آغاز تئاتر در  کهاز طرفی از این دوران  .سالن نشسته اند را در نظر بگیرند
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 بین دهان بازیگر تا اییونان بزنیم می بینیم که بازیگران با ماسک های بزرگ که فاصله 

نهایتاً تئاتر و  .چیزی مانند شیپورک داشتش آن ها بود تعبیه شده بود صورتک که گویای نق

« سبک واقع گرایانه»  تئاتری  بازیگری محصول سبکی می شود که ما آن را در بیان حرفه ای

می نامیم، زیرا هر چند بازی های دست و پا و حرکت ها بزرگ است به همان نسبت بیان ها 

اما از درون سالن و از دید تماشاگران این حرکات واقعی به ، است بلندتر از معمول و غلوآمیز

 ،نمایشمعماری خاص سالن  رواجالبته با آمدن میکروفن در اطراف صحنه و  .نظر می رسیدند

صحنه ها،  ۀدر کنار نمایشامروزه با پخش همزمان ویدیویی  .حرکات و بیان هم طبیعی تر شد

م بیان ها طبیعی تر شده، ولی در هر صورت بازیگران بازی ها به صورت بیشتر عادی برگشته و ه

سبک شکسپیر هنوز با صدای تعلیم یافته و حرکات باله مانند کار می کنند و بازیگران ایرانی نیز 

حرکات ظریف و نشست و در ارائه نمایش های خود هم تعلیم صدا می بینند و هم تعلیم 

 .برخاست مناسب

 «تئاتر»تازه متولد شده بین سینما و  ۀبچ :رادیو

از پدیده های دوران پهلوی بود و در  و «تئاتر»تازه متولد شده بین سینما و  ۀو اما رادیو نیز که بچ

ال قبل از خروج رضاشاه تاسیس شد، پدیده ای که به سرعت یعنی یک س ۱۳۱۹اردیبهشت ماه 

توانست از یک ایستگاه فرستنده به سراسر ایران کشیده شود و با توجه و استقبال مردمی که حاال 

بحی را گوش بدهند و هم خود هم موسیقی بشنوند و هم قصه های آقای ص ۀمی توانستند در خان

مه مهمتر از ورود وسایل جدید به بازار توسط تبلیغات مطلع اخبار را همراه تفسیر بشنود و از ه

خود یک رادیو  ۀبه طوری که هر خانه ای در سر طاقچ ،گردند، جای بسیار خاصی پیدا کرد

 .داشت که از اهمیت بسیار ویژه ای برخوردار بود و بچه ها اجازه ی دست زدن به آن را نداشتند

قدیمی و یا کمدی انتقادی های شاد و پر از موسیقی و  حاال دیگر داستان های مهیج افسانه های

همین حسن اقبال بود که هنرپیشه های الله زار را به پای میکروفن  .ضرب وارد خانه شان می شد

های رادیو کشانید و باز هم مجید محسنی و پرویز خطیبی که از شاگردان جوان مدرسه 

خانه  بهخود  ۀشدند و با صدای شاد و تازخورشیدی بودند وارد کار رادیو  ۱۳۱۷هنرپیشگی 



               ۱۷شماره                                                      آرمان                                                                

 

153 

 

 

حمید قنبری و علی تابش، بهمنیار و مرتضی  .گذاشتند پای آنهاحریم خصوصی و های مردم 

دوران باشکوهی را به وجود آوردند  ،احمدی و نوذری و عبدالعلی همایون، همراه ساز و ضرب

اندوخته ای از بهترین  ،غیرهو  صحراییهای  و جناب پیرنیا نیز با ایجاد گل های رنگارنگ و گل

 ترانه ها و ترانه سراها و نوازندگان ایران را ثبت تاریخ کرد. 

ما در ساعات مختلف برای افرادی ارزش خاصی داشت. مثالً برنامه صبحگاهی و  ۀرادیو در خان

وص پدر و بحی و بعدها خانم عاطفی برای بچه ها بود، ظهرها با ساز تنها مخصقصه های آقای ص

، مخصوص مادرم می شد و البته "با هم دنیای بهتری بسازیم"با برنامه های بنی احمد با عنوان 

که قابل حمل بود و با باطری « توپاز»گرامافون  ۀوقتی رادیو ترانزیستوری آمد و همراه آن صفح

رفیق  ،رادیو .پر کردلحظات و شادی های مردم را  ۀهم ،دور ۴۵کار می کرد به همراه صفحه 

  .ناپذیر و دوست خانواده ها شدفنا

مردم را جلب می کرد، عمالً آنها را از نمایش های  ۀهر پدیده ای جدیدی که می آمد و عام

سنتی ایران دور می کرد، و حاال شما تئاتر را دارید، سینما را دارید و رادیو هم که با استقبال 

 -ولی به زودی هر سه پدیده راه خود را می .هم از تئاتر گرفته است مردم دور را هم از سینما و

زیرا هر سه پدیده  .یابند و کار خود را توسعه می دهند و برای پیشرفت از هم کمک می گیرند

در این زمان بود که  .ریشه در خاک فرنگ داشتند و در آن سوی جهان کلی قدمت داشتند

بر بال های این امواج صوتی رادیو و پرده  .و هم به سینما بازیگران تئاتر هم به رادیو می رفتند

 سینما بود که به کل ایران سفر می کردند و از شهرت بسیار برخوردار می شدند.

به بعد ما شاهد رقابت بین تئاتر و سینما و رادیو هستیم و البته می توان  ۱۳۳۰پس از سال های 

گذاران و سینماسازان و تولید کنندگان فیلم حدس زد که با گسترش سینما که برای سرمایه 

سینمایی بازگشت مالی بهتری داشت هر روز بر موفقیت و گسترش افزوده می شد و تئاتر و 

هنرمندان به سختی می توانستند با این غول وارد رقابت بشوند، هر چند آنها که عاشق هنر تئاتر 

آگاهی دهنده با احترام و جدیت نگاه داشته  روشنگری و ۀبودند این پدیده را به عنوان یک وسیل
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عمالً دولتی بود و یا در دانشگاه ها به عنوان رشته ی  ۱۳۴۲اما کار نمایش پس از  ،بودند

 تحصیلی به اجرا در می آمد. 

  ثابت حبیب توسط «تلویزیون»احداث 

در حالی که سینما و درآمد  ،توسط مردم روشن نمی شد نمایشمانند گذشته، چراغ  دیگر

باالخره در این رقابت سه گانه تئاتر و سینما و رادیو  .کردندشگفت آور آن را مردم تامین می 

 راه به فرنگ در کهچیزی  .شود می «تلویزیون»احداث  کار به دستبود که مردی شگفت انگیز 

. پدیده ای غیر قابل تصور بسیار دور از ذهن، چیزی نمود می بسیار بعید ما برای وی بود افتاده

شود و شما به راحتی در مقابل  که در آن جمع سینما و تئاتر و رادیو یک جا وارد خانه شما می

هم خبر، هم  :وایج سرگرم کننده روزگار دست می یابیدح ۀآن می نشینید و بدون خرج به هم

قصه، هم برنامه های کمدی، هم برنامه های تاریخی و از همه مهمتر آوازها و ترانه های زنده 

 انگیز...  توسط زن و مرد و با آن لباس های رنگارنگ و آن همه صحنه های دل

 جالباین چه پدیده ی جادوئی است؟! در این زمینه شنیدن داستان مردی به نام حبیب ثابت 

می شناختند که عالوه بر « مردی خود ساخته و ثابت قدم»که صاحبان صنایع و بازار او را  است

واگن و ماشین آالت و « فولکس» کردنایجاد کارخانه های متعدد از جمله پپسی کوال و وارد 

 پدیده جدیدی را در ایران پایه گذاری کند. تصمیم گرفته بود محلی بسازد و  ،هغیر

ایجاد تلویزیون و ایجاد شبکه های تصویری و اجازه گرفتن و آموزش دادن به دولت مردان آن 

بدیعی آسان نبود، اما حبیب ثابت که پایه گذار و گرداننده ی بسیار  ۀروزگار برای چنین پدید

در این زمینه  ،در زمینه های صنعتی و تولیدی بود و در نیویورک نیز دفتر بازرگانی داشت یموفق

نیز با صبر و حوصله و همتی شایسته از تمام مشکالت گذشت و اقدام به تاسیس اولین ایستگاه 

دومین ایستگاه تلویزیونی را در آبادان پایه گذاری کرد  ،و چندی بعد تلویزیون در تهران نمود

بکه پخش آن کلیه شیخ نشین های خلیج فارس را در برمی گرفت. حبیب ثابت برای آن که ش

اقدام به تاسیس  ،مردم بتوانند از این جعبه جادوئی یعنی تلویزیون بهره مند شوند ۀکه هم
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به تولید و تکثیر « آر. سی.آ»تلویزیون سازی در ایران نمود و با همکاری شرکت  ۀکارخان

چشم از جهان  ۱۹۹۰و در سال  بود ۱۹۰۳متولد حبیب ثابت اقدام نمود...  دستگاه تلویزیون نیز

. مردی بسیار آگاه و تکنوکراتی بی نظیر که خدماتش به صنایع ایران در تاریخ قرن فرو بست

 بیستم ایران با احترام ثبت و همیشه ماندگار است... 

که هم رقیب سر داشتیم، تلویزیون نیز پدیده ای شده  تئاتر و سینما و رادیو کهما  برایو اما حاال 

به هر سه پدیده های قدیم، تئاتر و  دپیشین است و هم از طرفی می توان ۀسختی برای سه پدید

 یاری دهد و در حفظ و گسترش آنها موثر بیافتند. ،سینما و رادیو

رتر در سطح مملکت، با توجه به اهمیت و نفوذ شگفت آو« تلویزیون ثابت»خالصه آن که 

به سرعت  ،هآغاز به کار کرد« جام جم»توسط دولت وقت خریداری شد و به عنوان تلویزیون 

بخش بسیار مهم تحوالت  ،فعالیت ها و خالقیت های متنوع آن .در سطح کشور گسترده یافت

 اجتماعی آن روزگار را شامل می شود. 

نحوه ی ارائه و از هم مهم تر  تلویزیون و تئاتر و سینما و رادیو و حاال ۀمسئل سر براما بحث 

توسط هنرآفریننان بود. توجه داشته باشیم که صرفاً یک  یکسبک و شیوه ی اجرای هر 

ساختمان تئاتر یا وجود یک سینما و یک فرستنده و حاال یک شبکه تلویزیونی موجب جلب 

هنری که توسط بازیگران و  عملی که در آنها صورت می گیرد، بلکهتوجه مردم نمی شود، 

به این پدیده ها شخصیت می دهد و  ،برنامه سازان و کارگردانان و نویسندگان به وجود می آید

بازیگری و تحول نمایشنامه  ۀآن محتوی است که باید مورد تحلیل قرار گیرد. از جمله نحو

 ۀزنده در همین صد سالصوت و تصویر و اجرای  ۀئارااجراها و شیوه های مختلف در نویسی و 

 مورد نظر است. ۱۳۵۷تا  ۱۲۵۷

  سینما هنر و صنعت در بازیگری

چخوف باشد یا در سبک برتولد برشت، هنوز  آنتوانکارهای چه در سبک  بازیگری یروش ها

بازیگران تئاتر دارای حرکات و بیان تعلیم یافته هستند و وقتی روی صحنه می روند با لحظه ای 
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نیای دیگری د هاکه در زندگی عادی هستند، متفاوت هستند. اما سیما و شیوه ی بازیگری آن 

سال داشت و صنعت  ۱۵۰صنعت جدید قدمتی حدود سال سابقه داشت،  ۲۵۰۰اگر تئاتر  .بود

نهایتاً شگفتی مردم در دیدار نخستین  .سینما با هنر بازیگری و اجرای تئاتری اساساً کاری نداشت

میالدی( در فرانسه نشان داده بودند که حرکت یک قطار را  ۱۸۹۵« )برادران لومیر»فیلم هایی که 

و یکی هم سکته تعدادی غش کردند  که شد موجبد، نشان می داد که وارد سالن قطار می شو

داستان های کوتاه از وجود یک هنرمند بی نظیر و  ۀاین پدیده آرام آرام برای ارائ .کرده بود

با حرکات خنده دار  «نیتوباسترک»تکرار ناشدنی چون چارلی چاپلین بهره می گیرد و بعدها 

ل عمر خود را طی می کند تا سینمائی بیش از بیست سال او//// همراه موسیقی و موضوع های

و کوه و  ۀحیات آن دیگر در مسیر نشان دادن اشیا ۀادامیابند که آورندگان این صنعت در  پدید

 سینما یاهنر هفتم د و می شوهنر  ۀپس صنعت سینما اجباراً وارد جرگ .دشت و دریا میسر نیست

اال برای ارائه داستان هایش باید که هم هنری که ریشه اش صنعت است و ح  .گردد می متولد

داستان ها و بازیگری های  .قصه و هم تصاویر در دایره ی این هنر هفتم شکل بگیرندبازیگر و 

تا  ،نخستین هنوز با گریم ها غلیظ و با حرکات بزرگ و غلو آمیز تئاتری انجام می پذیرفت

پس به  .ذاری بی نظیر را روشی خاص الزم استتاثیرگباالخره متوجه شدند که این وسیله و این 

ارائه قصه ها از حالت تئاتری خارج می شود و به صورت تکه های جدا و سپس به هم زودی 

گفته می شد و اینکه قصه الزم نیست دو ساعت « سکانس»و « پالن»که به آنها  یدآپیوسته در می 

دو ساعت یک دنیا را از آغاز تا پایان به  جدید می توان در طی ۀبا این وسیل .پشت سر هم باشد

اند می توان به عقب برگشت، می توان جوان شد، می توان پیر شد، می تو !نمایش درآورد

ایجاد  ۀآفتاب درآید، می تواند شب و ماه و ستارها در همان لحظه خود نمایی کنند. این وسیل

  .معجزه است

فیلم بسیار تاثیرگذارند، قصه های عادی مردم گرفتار درگیرودار  ۀقص پس سرنوشت انسان ها در

یک مرد یا یک زن را آنقدر جلو  ۀزندگی معمولی. و از طرفی وقتی دوربین می تواند چهر

 .بیاورد که شش متر در شش متر باشد، پس دیگر لزومی به بازی ها درشت و غلوآمیز نیز نیست
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 ،اگر قتلی رخ بدهد اژه ها و صحبت ها تاکید می گذارد،این حرکت دوربین است که بر روی و

دیگر لزومی ندارد که چیزی گفته شود و یا اگر  .دوربین می تواند خنجر خونین را نشان دهد

و بدل می شود نیازی به حرکات بزرگ و دراماتیک مانند  بوسه ای بین دو بازیگر مرد و زن رد

 ه را به وجود می آورد و به نمایش می گذارد.این دوربین است که این لحظ .رقص و باله نیست

حتی کوچکتر از طبیعی است، هر چه طبیعی « طبیعی»پس روش بازیگری در این هنر هفتم روش 

بردار و عکاس و نور و صدا حتی نفس شما را می توان . زیرا با هنر فیلمکوچکتر بهترتر و هر چه 

که تمام شش هنر دیگر را از رقص و مجسمه  این هنر هفتم است .به میلیون ها تماشاگر رسانید

بازیگر نیز  ،سازی و تئاتر و آواز و نقاشی و معماری در خود جای داده است و به این ترتیب

یعنی همه تئاتر که یک هنر دسته جمعی « مادر»برخالف هنر ی از آن مجموعه هست. نهایتاً ئجز

ساعت برای ادامه یک داستان تداخل می کنند،  عواما آن به طور زنده در طی دو است و تمام 

بر روی میز تدوین یا ادیت توسط ادیتور برای هنر هفتم یعنی سینما یک هنر تک نفره است که 

روش بازیگری در آن کامال مربوط به دوربین و حرکت های به جا و  .ارائه آماده می شود

 -ولی می .یک هنر حساب شده و کامالً ریاضی :فاصله ها و اندازه هاست ،نورپردازی ،شخصم

توانایی های  ،تئاتر گاه با درک و آشنایی با دوربین ۀتوان گفت که بازیگران زبده و کارکشت

کافی است از احساس ولی باز هم باید تاکید کرد که بازیگر سینما  .بیشتری به آن می بخشند

کار دوربین و استودیو و  ۀشد، بقیدرست، چهره ای مناسب و حرکاتی حساب شده برخوردار با

 صدابرداری و نورپردازی و باالخره ادیتور و دوبلور است. 

بازیگران تئاتر به سختی می توانستند در جلوی این دوربین بازی طبیعی ارائه  ،به همین جهت

شنایی با دوربین چیز دیگری. در ایران نیز مانند آزیرا روش آموزش آنها چیزی بود و  ،دهند

بازی در مقابل دوربین داشتیم تا کم کم  ۀدر ارائ ناموفقی ۀا و آمریکا ما هم تجربه های اولیاروپ

بازیگران سینما به وجود آمدند. بازیگرانی که اصال از کار تئاتر خبری نداشتند و تعلیمات 

دهند  د و کارگردان می خواست را ارائهیتوانستند آن چه داستان می طلببازیگری ندیده بودند، 

جالب است که تماشاگران هم در این زمینه  .بسیار دوستانه آن ها را ارائه می داد ،و دوربین
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با یک آگاهی  ولی آمدند می صحنه تئاتر، البته بودند بازیگرانی که از کردند می کسبتجربه 

 به های هنر تئاتر را بخصوص با دیدن آثار سینمایی فرنگی، توانستند هم جاذنسبی از دوربین و 

 
 مفید بهمن یاد زنده

ارائه دهند و هم از موهبت دوربین بهره بگیرند و به قول بچه های قدیم سینما، در واقع دوربین با 

آنها خوب کنار آمد، و چهره و حرکات و نگاه و طرز ارائه بازی زیر پوستی و بسیار طبیعی آنها 

 -ران درباره بهمن مفید میرا پذیرفت. سخنی که بهروز وثوقی، بازیگر بسیار خوب سینمای ای

 :می گوید .گوید، جالب است

بهمن جزو بازیگران تئاتری بود که وقتی وارد سینما شد، به زودی جای خود را باز کرد 

ی از سینما شد به طوری که بعد از همان سکانس کوچکش در فیلم قیصر، نظر ئو جز

 تهیه کنندگان را جلب کرد و شد آنچه باید بشود...

نظر حرفه ای بسیار مهم است، زیرا در حرفه بازیگری سینما، چهره هایی مانند ناصر این اظهار 

که تعلیمات  بودندایرج قادری، فروزان و بازیگرانی  ،بهروز وثوقی ،فردین ،ملک مطیعی

 با آنهابازیگری تئاتر را ندیده بودند و جلوی دوربین بازیگر شدند و در دل مردم جای گرفتند. 
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آشنایی یافته بودند و با  ،ه بین شیشه ای کوچک که به جهان وصل می شدبُرد و قدرت این ذر

دیدن دوباره و سه باره ی کارهای گذشته خود دریافته بودند که چگونه به دوربین نگاه کنند، 

 چگونه با یک حرکت کوچک بزرگترین فریاد را بزنند، با نشان دادن یک لبخند، خنده ای بلند 

صدایشان را کس دیگری می گفت، آوازشان را کسی دیگری می خواند و  .داشته باشند

صدا و  ۀهنوز ما از راز و رمز تئاتر و سینما و ارائ .موسیقی متن نیز احساساتشان را بیان می کرد

تلویزیون پیدا  ۀکه سر و کل بودیم و بهتر شدبازی در رادیو در حال آموختن روش بازیگری 

دیگی هست که هر چه هنر در آشپزخانه هنری  ،است یا نه« هنر هشتم»شد، خب این پدیده آیا 

اصالً تفاوت دوربین  .است« تصویری یرادیو»این یک  !یا اصال خیر .هست در آن جمع می شود

 می افتند یا بازیگران سینما...؟ تلویزیون با سینما چیست؟ بازیگران تئاتر در آن بهتر جا

  تلویزیون در بازیگری هنر

 ۀزیرا این پدید ،به رموز این پدیده همراه بودیم بییارهدر واقع حاال دیگر ما با جهان در 

ظاهراً هم به ضرر صنعت سینما و هم به ضرر  ،بود شدهجدیدی  دورانتلویزیون که تازه وارد 

 اید کرد؟! با آن چه ب کهسئوال این بود هنر تئاتر قد علم کرده بود. 

بود که پدرم از آن صحبت می کرد و یا « شوننجعبه ی بگیر و ب»به زودی دریافتیم که این همان 

همان شهر یا  !کیخسرو است که در شاهنامه از آن سخن رفته بود« جام جهان نمای»نه این همان 

عبه جادویی هست. به چیزهایی که در تصور می گنجید در این ج ۀ... همفرنگی دوران کودکی

مثل یک میز خوش  درپایه یک تلویزیون « گروتدیک پدرم» زودی جای رادیوی قشنگ

ولی  ،ترکیب در جایگاه مخصوص جای گرفت و چنان جا خوش کرد که خانه عوض شد

، هنر بیان و کم کم آموختیم که در مقابل این دوربین مهم ترین هنر !تلویزیون سر جایش ماند

البته باید خوش است و رقصیدن و داستان گفتن است و هیچ روش خاصی ندارد.  سخن گفتن

چیزی خاص آگاهی  ۀربیان بود و خوش ترکیب، خوش لباس و خوش خنده و حتماً در با
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بتوانند بیان و گفتار خودشان را داشته  باید تلویزیونبازیگران بر خالف سینما  .عمیقی داشت

 باشند و مانند تئاتر بازیگر باشند. 

 

 ،آزادی نوذر ،صیاد پرویز ،کاردان : پرویزتلویزیونی های سریال و شوها برآمد

  ... و باشی خیاط حسن

 
 آزادی نوذر یاد زنده

خبر را در  ۀاین جا بود که رادیو کم کم در این میدان رقابت، قدرت عمده ی پخش و ارائ در

مقابل این حریف توانا از دست می داد. برنامه های رادیویی شده بود برنامه های تصویری و 

برنامه و  ۀتلویزیون بود و نیاز به تهیآن کنترل روی هنرمندان و شاعران نبود، این جا  .صوتی

کردن نیاز روزافزون مشترکان. در این دوران هم تعدادی به زودی کشف کردند که  برطرف

 !خیر این پدیده نه سینما است و نه تئاتر، این خود زندگی است با تمام شیرینی ها و تلخی هایش

 ۀرفتن به تئاتر و یا حتی سینما شوند، در خان ۀمردم دیگر الزم نیست لباس بر تن کنند و آماد

همین تلویزیون  .مشغول چای خوردن هم می توانند از دیدن و شنیدن لذت ببرند پیژامهخود با 
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به وجود آورد و یک  Soap Opera »1»جدید به نام  ۀگونه که در آمریکا یک رشت همان

 نام بهو برنامه هایی که مخصوص تلویزیون « شوی زنده با نامی چون جانی کارلسون»مهم  ۀرشت

فریدون فرخزاد شومن  .ه می شد، دقیقاً الگوی کار ما در ایران شدساخت« روزهای زندگی»

پرویز کاردان و منصور پورمند پایه گذاران سریال های  یاد زندهمشهور ما شد، پرویز صیاد و 

 بازیگری  تصویربرداری و  هنر   با بود دائی جان ناپلئون نیز  در اوج آنها  .تلویزیون شدند

 
 آزادی نوذر یاد زنده کنار در اپیک مری و یادص پرویز ارجمند هنرمندان

هنر سینمایی و شکزاد و کارگردانی ناصر تقوایی و با پختگی ایرج پزهنر داستان سرایی  درکنار

نتیجه آن شد  .زیبایی بازیگری تئاتری و نهایت بهره برداری از این پدیده جدید به نام تلویزیون

 دو بازی .در دوران خود به اوج شهرت و استقبال مردم دست یافتدائی جان ناپلئون  سریالکه 

فنی زاده که گویی با دوربین سینمایی و تلویزیونی  پرویزبازیگر اصلی این نمایش تلویزیونی، 

چنان آشناست که برای او تفاوتی بین صحنه تئاتر و تلویزیون و سینما و زندگی عادی نیست و 

 اوج دربسیار دلپذیر و بازی درخشان و تئاتری غالمحسین نقشینه در نقش دائی جان ناپلئون 

                                                 
۲

 راد خانه های خانم برای روز طی که بود این ها برنامه گونه این به paos یا صابون نام اطالق علت 

 .شد می گذاشته مخاطبان برای رخشویی پودرهای و صابون های آگهی آن خالل در و شد می پخش
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تئاتر است و دیگری آرام و زیرپوستی  ۀصحنی در یبا حرکات و اجرایی که گو . یکیندبود

بازی درخشان بازیگران بسیار مشهور تئاتر و سینما در همین  .خودش است ۀگویی در خان

 ملکوتی،  خانم پروین  نصرت اهلل کریمی،   مجموعه از جمله پرویز صیاد، محمد علی کشاورز،

 
 ملکوتی پروین یاد زنده

عید کنگرلو، نشان داد که هنر هشتم به راستی مرز سرگرمی و قصه اسماعیل داورفر و معرفی س

شیوه ی بازیگری  ،ئی و قصه پردازی قرن ماست )منظورم نیمه دوم قرن بیستم است(، بنابراینگو

اعضای خانواده برنامه ریزی شده بود، نه کامالً  ۀدر این شبکه ی گسترده که عمال برای هم

 توانمی  نگاه  این   با و هم قدری بزرگتر از واقعیت و ، هم واقعی نه کامالً سینمایی ،تئاتری بود

گیرایی خاصی به این گفت که استعداد و دانش بازیگری به همراه ایجاد لحظه ها و صحنه ها 

 پدیده می داد.

و به زودی مردم در خانه های خصوصی و در حریم خصوصی تر خود شاهد چهره های تازه 

در واقع این جعبه جادویی، هم فال بود و هم  .و برنامه های متنوع می شوندصحبت های زیبا 

شلوغ  یخیابان ها ،آندر شب های اجرای  که، پرویز کاردان مراد برقیتماشا... از جمله، 
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ی خود در دانشکده تئاترباید پذیرفت که پرویز کاردان با تحصیالت  .شدخالی می تهران 

و دیدن دوره تخصصی  تئاتر، بازی در نقش های متعدد تئاتره هنرهای دراماتیک و کار در ادار

رادیو و تلویزیون در اروپا بسیار هوشمندانه قبل از هر کس دیگری به ارزش و قدرت این جعبه 

، عبدالعلی خان همایون را در نقش سرکار سرکار استواراو بود که در سریال  .جادویی پی برد

و به خانه های هزاران ایرانی آورد و شهرتی عظیم برایش به استوار به روی این پرده کوچک 

او بود که اولین بار پرویز صیاد را در نقش صمد در یکی از همین برنامه ها آورد و  .وجود آورد

 کارگردان  و   نیز که در نویسندگی و بازیگر صمد صیاد دل های تماشاگرانش را برد و صیاد 

 
 باشی خیاط حسن ارجمند هنرمند

نوذر  ،خود هم مری آپیک اختاپوسران ما بود در برنامه ی یکی از پرکارترین چهره های دو

هنر هشتم کرد و منصور پورمند که تحصیالت  ۀرا وارد جرگ تئاترتعدادی بازیگران  وآزادی 

یکی از پر بیننده ترین برنامه های  «تلخ و شیرین»عالی سینمایی داشت با درک واژه ی 

و آگاهی از تاریخ ایران  تئاترگذشته ای درخشان در  تلویزیونی را ساخت و سیروس افهمی با

که در آن سریال هم بهمن مفید  پهلوان نایبپایه گذار سریال های پهلوانی شد و خود نیز شد 

پهلوان  ۀدت ها در نقش پهلوان اسد، برادر زادم [اردوان مفید]نگارنده این مقاله  ،من .بازی کرد

کردم و از آنجا جذب آوازهای زورخانه و ضرب مرشد و  نایب در کنار سیروس افهمی بازی
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« عضو ارشد ولی جوان» ،نکات بسیار ظریف این گونه داستان ها شدم. و به این ترتیب تلویزیون

 خانواده ها شد و در صدر مجلس جای گرفت...

جدید با آن شکل مطبوع و تصاویر و صحبت های زیبا عمالً  ۀپس از مدت کوتاهی این پدید

دگی مردم را در خود چنین خالصه می کرد، خواسته ها و آرزوها و دردها و درمان ها تا زن

 امیدواری به روزهای بهتر پیش رو همه و همه در این جعبه جمع شده بود. 

 
 کاردان پرویز یاد زنده

بازیگران خاصی که اکثراً میهمانان هفتگی و یا هر شب مردم بودند و عضوی از  ،در این دوران

جایی که شرح زندگیشان زبان به زبان می گشت توانستند با ارائه ی خانواده تلقی می شدند تا آن

با آن حرکات  «مهندس بیلی»یک تیپ خاص مطبوع طبع تماشاگران خود شوند از جمله 

بود و یا در سریال  تئاتراین هنرمند خوب « حسن خیاط باشی»بامزه و طنز شیرینش که ابتکار 

ن زد مردم که تکیه کالمش زبا نوذر آزادی ،خر تو خر شو و ایتالیا ایتالیا واختاپوس  های

« یاقوت»گفتنش کلی معنا داشت و یا پرویز کاردان که با آن ماشین مشهورش « ای آخ»بود و 

شب های مردم را پر از قصه و گاه غصه می کرد و یا پرویز صیاد با ارائه ی شخصیت بامزه و تیز 

توانست در دل مردم آن چنان شوری بیافریند که ناگفتنی است و  «آقاصمد»هوش و ساده دل 

  .می در سریال پهلوانان یک تنه رستم زمان شده بودخیا پرویز اف
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های تئاتربا نمایش  هپر بینند ۀبا بهره گیری از قدرت نفوذ این پدید تئاتراز طرفی بازیگران 

 .را نیز روشن نگاه می داشتند تئاترچراغ تماشاخانه ها و صحنه های تلویزیونی خود در واقع 

و رادیو را در خود بگنجاند و انصافاً  تئاترتوانسته بود هنر سینما و  بدون هیچ شکی این پدیده

برنامه سازان و برنامه ریزان و برنامه گذاران با وجود بودجه ی بسیار خوبی که در اختیار آن ها 

 نهایت تالش خود را به کار می بردند. ،و تاثیرگذار اگذاشته شده بود، در ارائه کارهای بامحتو

بود که آوازه ی موفقیت و اقبال مردم  شهر قصهی تئاتراتفاقی افتاد و آن نمایش  ،در این میان

باعث شد که تلویزیون تصمیم بگیرد این کار را برای تلویزیون ملی ایران ضبط و پخش کند. 

 .که فردی تحصیل کرده در امور سینمایی بود داریوش هژیر کارگردانی تلویزیونی آن به عهده

 ما .که گروهی کامالً جوان بودیم بود «تئاتر»آتلیه یژن مفید و گروه کارگردان هنری آن ب

ضبط بسیار  ،و نورپردازی ها کامل شدچندین بار به استودیو رفتیم و تا زمانی که دکورها ساخته 

خود دل تماشاگران شگفتا که با اولین اجرای  .برای تلویزیون صورت گرفت شهر قصهخوبی از 

را چنان به دست آورد که برای پخش مجدد و مجدد آن تقاضاها و تلفن ها از سوی نه تنها مردم 

که شخصیت های صاحب منصب دولتی برای اجرای آن در تلویزیون منطقه ای و شبکه های 

مراد »حاال ما یک تلویزیون داشتیم که از سویی پرویزخان کاردان با  .شهرستان، روزافزون شد

که همه  داشتیمخود دوشنبه شب های تهران را خالی می کرد، و یک دائی جان ناپلئون « برقی

که گویی نویسنده توانسته بود گنج « شهر قصه»طبقات مردم را جلب خود کرده بود و اکنون 

قصه های دیرباز مردم را یک جا به آن ها هدیه دهد، و حاال این شهر قصه بود که در سراسر 

آگاه می کرد و با خاله « شتر نمدمال»و « خرس رمال»و « روباه مال»ردم را از وجود ایران همه م

 سوسکه ی مینی ژوپ پوش خود دل ساکنان همه شهرهای ایران را می ربود.

و یار خانواده ها، شب های عید و در لحظات سال تحویل،  ساین جعبه جادویی شده بود مون

و ولیعهد بودند، و برنامه سازان نیز در تدارک بهترین چشم ها در انتظار حضور شاه و شهبانو 

 ترانه ها و نمایش ها و بازی ها برای مردمی که در خانه ها گرد سفره ی هفت سین نشسته بودند. 
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 ۀبرنامه های خبری از خبرهای گوارا و ناگوارا می گفتند و مردم هر لحظه بیشتر به این جعب

با یک  .بود این تار تنیده و گسترده در سراسر ایرانجادویی جذب می شدند. نیروی شگفتی 

 ۀکه یک باره این شبک دریغا .اشاره مردم یک مملکت آگاه می شدند و با یک سخن همه شاد

 ۱۳۵۷سال  اسالمی انقالبپر قدرت از دست دوست بیرون رفت به چنگ دشمنان افتاد و 

 .ساخت متوقف را نوین هنر این دستاوردهای

و رادیو به عنوان یک بنگاه خبری « مادر»با آن که سینما در قالب هنر هفتم و تئاتر در قالب هنر 

. بازیگران نقش های متعدد و برنامه سازان و شدولی تلویزیون یکه تاز میدان  ،فعال بودندهنوز 

، آن گونه که حتی امروز پس شدند عضوی از خانواده ی بزرگ ایرانی ها ،تلویزیونخبرگویان 

می آید، مردم گویی عضوی از خانواده ی خود را از « نوذر آزادی»سال وقتی خبر مرگ  ۴۲از 

از میان ما می رود درد عمیقی در دل مردم می نشیند و دست داده اند و یا وقتی بهمن مفید 

از دست دادن یکی از پایه گذاران شگفتا که امروز در خط های پایانی همین مقاله بودم که خبر 

 محبوب سریال های تلویزیونی پرویز کاردان را شنیدم. 

ک و رسانه های گروهی با شگفتی از رفتن نابهنگام دقایقی بعد، تلفن ها و گزارش های فیس بو

سال پیش او سرگردان بود و امروز نیز در غربت چشم  ۴۲پرویز کاردان اشک در چشم داشتند، 

به راستی او چه کرده بود که همیشه زنده تر از دیروز در دل مردم جای  .فرو می بستاز جهان 

من همیشه درباره اش می گفتم، آقای کاردان، آهسته و آرام ولی در خط مردم و  ؟گرفته بو

شنائی با آاو با  .ولی همیشه پیوسته و پویا ،آهسته بود !لهسربلندی مملکتش قدم برمی داشت. ب

ود که با مصاحبه های درست و نکته های ظریف طنزهایش توانسته بود شخصیت این پدیده ب

نسل های بعدی نیز ادامه بخشد،  برایچهل سال پیش را نه تنها در هم نسالن خود که  کاردان

دیروز را زنده نگاه می  شهمانگونه که پرویز صیاد با صمدش هنوز برای مردم خاطرات خو

 د مردم را امیدوار نگاه می دارد... دارند و با طنزهای ناب خاص خو
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 رسانه های مجازی با هنر مشکل

رفت رسانه های مجازی در شبکه های مجازی می با سرعت پیش بازیگری هنرو اما تا چه مدت 

 تواند میدان دار هنرهای شنیداری و دیداری باشد؟

شبکه های »نوظهور قرن بیست و یکم یعنی  ۀپدید ۀبه نظر می رسد پیشرفت های لحظه به لحظ

پدیده ای که دیگر  :هنر نهم را باال ببرد و دور را از تمام رسانه ها بگیرد پرچمی به زود« مجازی

احتیاج به جعبه ای در خانه ندارد، هم آهوی بیابان است و هم عروس خیابان، با تلفن های 

کوچک همراه دنیا را با خود به دنبال می کشد، و مانند چراغ جادوی افسانه ای یا شب چراغ و 

تلفن همراه نه تنها از اخبار و هنر و انه و یا شهر فرنگی و تلویزیون و رادیو با همین قصه های عامی

 .ورزشی که از کوره راههای دور افتاده باخبر می شود

 ،جهان .باید پذیرفت که جهان، جهان دیگری است و خواسته های مردم خواسته های دیگری

که هر فردی « نهم»بازیگری این هنر  ۀوجهان ارتباطات شده است و بعدها چه کسانی درباره نح

نهایت این پدیده ؟! گفت خواهند سخن ،از افراد بشر جلوی آن قرار می گیرد عمالً بازیگر است

اما باید پذیرفت هنوز یک فیلم خوب، یک  .آینده شاهد آن خواهد بود ؟تا به کجا خواهد رفت

محتوی رادیویی که در آن ها تئاتر ناب، یک موسیقی حساب شده و زیبا، یک برنامه ی پر

آموزش و هنر بازیگری و نویسندگی و کارگردانی وجود دارد، همچنان در تلطیف روح بشر 

منزلت هیچ  ،زیرا به اعتقاد من، غیر از هنر که تاج سر آفرینش استکارساز و موثر است. 

جلب ست برای باید پذیرفت که هر وسیله ای که با مردم در ارتباط ا .سلطنتی جاودانه نیست

 -نمیباشد.  گی های هنری برخوردار باشد تا بتواند تاثیرگذارهمین مردم باید از ظرایف و ویژ

باید حرفی برای گفتن داشت، به زبان دیگر نمی  .احساسات و ارتباط مردم بود ۀتوان صرفاً آین

و لذت بردن و ولی ساحلی برای اندیشیدن  ،توان دریایی از حوادث و سخن ها و داستان ها بود

 این نوزاد تازه پا راهی دشوار و دراز در پیش دارد... .احساس آرامش کردن نداشت

  ۲۰۲۱ جون ماه ،آنجلس لس ،مفید اردوان


