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مقالۀ پژوهشی

چکیده
بیاِن مسئله: ارزیابی جامعه شناختی آثارِ ادبی و هنری، از طریق نیل به بیشینۀ آگاهِی ممکن و جهان نگری 
گروهی، ساختارهای فکرِی طبقات اجتماعِی جامعه ای را که هنرمند عضو آن است روشن می سازد. »حکام جدید« 
از آثاری است که در محیط پرتب وتاِب دورۀ مشروطه نگاشته شده و این متن نه تنها دربرگیرندۀ نوشته ها و 

اندیشه های نویسندۀ آن، بلکه بازتاب دهندۀ جهان نگرِی طبقۀ اجتماعِی خاصی است. 
هدف پژوهش: این پژوهش بنا دارد با بررسی نمایشنامۀ »حکام جدید« به نوع جهان نگری در دوران مشروطه و 
در پِی آن به نظام فکری و اجتماعی غالب در آن زمان راه ببرد، و از این طریق خوِد انقالب را نیز ژرف تر از هرگونه 
بررسِی صرفاً تاریخی بنگرد؛ این گونه می توان اندیشه های فراگیری را که در آن روزگار، دوره های پس از آن، و تا 

امروز سبب سازِ دگرگونی های تاریخ ساز و آفرینِش آثار هنری برجسته شده اند، دریافت.
روش پژوهش: این پژوهش در نگاه جامعه شناختی خود از روش کتابخانه ای بهره گرفته و متِن نمایشنامه را در 
چارچوب نظریه های اساسِی نقد جامعه شناختی، با نگاه به نوشته های »لوسین گلدمن« و در نظر گرفتِن نظام های 

طبقاتی و اقتصادِی دورۀ مشروطه، بازخوانی کرده است.
نتیجه گیری: جهان نگری و شیوۀ معنادهی در دیدگاه طبقۀ روشنفکر ایراْن دیدِن نقایص و بیماری های بسیارِ ایران، 
و راه نجات، از نظر ایشان، اتحاد و آگاهِی همگان است. با توصیف و دریافِت ساختار نمایشنامۀ فوق، به ازای هر 
یک از طبقه ها نماینده ای یافته شد؛ در مبارزۀ این نماینده ها در بطن داستانی برساخته، هریک از گروه های رودررو 
کنش و واکنش های خود را انجام می دهند، اما سرانجام کفۀ ترازو به سود پشتیباناِن قانون سنگین نمی شود و از 
این رو خطِر پایان مشروطه و پایان طبقۀ روشن فکر هشدار داده می شود. در این اثر، مفاهیم، واژگان و سازه های 
معنایِی نوآیین مانند آزادی یا تئاتر از اندیشه ها و نوشته های روشنفکران قبلی وام گرفته شده، ولی هنوز در تاریخ 
اجتماعِی ایران نهادینه نشده اند و در نمایی شکننده، همچون خوِد طبقه روشنفکر که رو به انزوا رفته، به زودی در 
آستانۀ نابودی قرار می گیرند. در پایان این پژوهش، دیگر پژوهشگراِن ارزیابی آثار ادبی و هنری را به بازاندیشی 
در بنیان های فرهنگی و تاریخی ایراِن معاصر فراخوانده ایم تا، در بررسی آثار هنری مختلف، ساختارهای اندیشۀ 

اجتماعِی دوره های بعدی تا امروز آشکار شوند.
واژگان کلیدی: تئاتر مشروطه، نقد جامعه شناختی، نقِد نمایش، نقد هنری، حکام جدید، مؤیدالممالک فکری ارشاد.

* این مقاله برگرفته از رسالۀ دکتری »حامد شکوری« تحت عنوان »داد و 
ستد انقالب و تئاتر در دورۀ مشروطه« است که به راهنمایی دکتر »مهدی 

پوررضائیان« در دانشکدۀ هنر دانشگاه شاهد نوشته شده است.
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بیان مسئله
»حکام جدید« از نمایشنامه های ارزندۀ دورۀ مشروطۀ ایران 
مؤیدالممالِک فکری  را  آن  است که  )1285-1304 ه.ش.( 
نوشته  دوران،  آن  نمایشنامه نویِس  شایسته ترین  ارشاد، 
است؛ کسی که خود سال ها در انقالب مشروطه هم مبارزی 
سیاسی بود، هم دارندۀ روزنامه و هم سازندۀ تئاتر. »حکام 
است  متنی سیاسی-اجتماعی  درون مایه،  از حیث  جدید«، 
بزرِگ سیاسی-اجتماعِی  در دل گسل  تاریخی،  از حیث  و، 
رویکرد  و  نگاشته شده  مشروطه،  دورۀ  یعنی  ایران،  تاریخ 
است.  معطوف  انقالب  به  یعنی  ویژه  زمانی  به  آن  بنیادیِن 
در انقالب ها همواره اندیشه و روایتی از انسجامی فراگیر مد 
نظر گروه های انقالبی است. باآنکه سالیان درازی از انقالب 
مشروطه می گذرد و به تبع مستندات به جامانده وجوه عینِی 
آن ثبت و تحلیل شده، اما ساختارهای ذهنی ویژه ای که به 
این انقالب انجامید بررسی نشده است. یکی از موقعیت های 
آن  در  می تواند  جهان نگری  و  فراگیر  انسجام  که  مهمی 
بر  عالوه  است؛  دوران  یک  هنری  برجستۀ  آثار  یابد  ظهور 
اجتماعی  اثر هنری، می توان کیفیت  کاوشگری در ساختاِر 
ذهنِی  ساختارهای  و  کرد  بررسی  و  تحلیل  هم  را  اثر  آن 
گروه های کنشگِر اجتماعی را روشن ساخت. در این راستا، 

پرسش های بنیادین این پژوهش عبارت است از:
1. نمایشنامۀ »حکام جدید« چه پیوندی با پیرامون و بستر 
اجتماعی و تاریخی ای که در آن نوشته شده دارد و چگونه 
پاسخ  خود  زماِن  اجتماعی  شرایط  و  پیرامون  محیِط  به 

می دهد؟
روزگار  آن  از شرایط  برگرفته  بنیان های جامعه شناختِی   .2
بیشینۀ  و  طبقاتی  آگاهی  فرافردی،  فاعل  مانند  ایران، 

آگاهی ممکن، چگونه در این نمایشنامه نمایان می شوند؟
اهداف پژوهش نیز به شرح زیر است:

یکم،  مرحلۀ  در  جامعه شناختی،  نقد  روش  به  توجه  با   .1
»حکام  مستقِل  ساختارِی  مؤلفه های  توصیف  و  دریافت 
با  نمایشنامه  این  تشریح  دوم،  مرحلۀ  در  و  جدید«؛ 
گذاشتن ساختار کلِی آن در ساختارهای بزرگ تر جامعه و 

اندیشه های اجتماعی آن دوران.
2. تشریح و تفسیِر کلمات، گفتارها، سازه ها و دستگاه های 
خواست های  و  شخصیت ها  گفتگوها،  خالِل  در  معنایی 
مختلِف  گروهای  اجتماعِی  نیروهای  و  اندیشه ها  طبقاتی، 

درگیر در کشمکش های اجتماعی.

پیشینۀ پژوهش
و  ادبی  آثار  بررسِی  به  که  کتاب هایی  نخستین  از  یکی 
پایان  در  ادبی  انقالب  و چشم انداِز  مشروطه،  دورۀ  هنرِی 
است  نیما«  تا  صبا  »از  کتاِب  پرداخته  سیزدهم،  قرن 

)آریان پور، 1387(. پس از آن در کتاب سه جلدِی »ادبیات 
نمایشی در ایران« )ملک پور، 1385( صرفاً تاریخ نمایش و 
ایران به میان می آید. امجد )1378(،  نمایشنامه نویسی در 
سه  آثاِر  و  زندگی  به  سیزدهم«،  قرن  »تیاتر  کتاِب  در 
تبریزی«،  »میرزاآقا  قرن،  این  برجستۀ  نمایشنامه نویِس 
محمودی«،  »کمال الوزارۀ  و  ارشاد  فکری  مؤیدالممالک 
جدید:  حکام  قدیم،  »حکام  کتاِب  امجد سپس  می پردازد. 
سه تیاتر« )فکری ارشاد، 1379( را آماده و منتشر می کند 
زندگِی  چگونگی  دربارۀ  خود  یافته های  آن  مقدمۀ  در  و 
به ویژه  او  نمایشنامه های  نسخه های  نیز  و  ارشاد  فکری 
با   )1388( سپهران  می دهد.  گزارش  را  جدید«  »حکام 
نخستین  برای  مشروطه«  عصر  در  »تئاترکراسی  انتشاِر 
در  و  ویژه  نگاهی  از  را  مشروطه  دوره  نمایشِی  آثار  بار 
نوین  پژوهش های  شیوۀ  به  روشن  نظرِی  چارچوب  نوعی 
و  ساختاری  بررسی  آثار  این  از  هیچ کدام  ولی  می کاود. 
نمی گیرند.  پی  را  متن  روی  جزءبه جزء  و  موشکافانه 
بسیاری از آثاِر گلدمن در سال های مختلف ترجمه و چاپ 
نظریات  پیرامون  نیز  بسیاری  کتاب های  و  مقاالت  و  شده 
»جامعه،  این جمله اند:  از  است؛  ترجمه شده  یا  نگاشته  او 
ترجمۀ   )1376 )گلدمن،  گلدمن«  لوسین  ادبیات:  و  هنر 
زنده یاد »پوینده«، »نقِد تکوینی« )گلدمن، 1382( ترجمۀ 
»م.ت. غیاثی« و »نقِد جامعه شناختی و لوسی ین گلدمن« 
)کهنموئی پور، 1390( و ... که هر یک به بخش های مهمی 
که  پژوهش،  این  در  پرداخته اند.  گلدمن  اندیشه های  از 
گامی  بررسی  در  است،  پیشین  آثار  همۀ  وامداِر  بالطبع 
حیث  از  مشخصاً  را  نمایشنامه  یک  و  می گذاریم  پیش تر 

می کنیم. ارزیابی  جامعه شناختی 

روش پژوهش
شیوۀ  و  تحلیلی-توصیفی  پژوهش  روش  نوشتار،  این  در 
بزرگ ترین  و  است؛  نه ای  کتابخا اطالعات  گردآورِی 
نبود  از  بود:  مکتوب  منابع  کمبوِد  کار  این  محدودیِت 
رفتِن  میان  از  تا  گرفته  مؤلف  زندگانِی  از  مکفی  اطالعات 
این  به  تحلیلی  نمونه هایی  کمبوِد  همچنین  او،  آثار  دیگر 
وجوه  پژوهش  این  در  همه،  این  با  فارسی؛  زبان  در  شیوه 
اندیشه های  چارچوب  در  جدید«  »حکام  نمایِش  گوناگون 
هنری  منتقدان  دیگر  و  گلدمن  لوسین  جامعه شناختی 
ساماندهی شده تا جنبه های گوناگون این آثار روشن شوند.

نظری مبانی 
مقدمه   

را  آثار  نقد و بررسی جامعه شناختی  اولیۀ  رویکرِد سنتی و 
»جامعه شناسی  یا  هنر«  تجربِی  »جامعه شناسی  می توان 
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با  جامعه شناختی  بررسی  ِز  آغا نامید.  هنر«  یِی  محتوا
قعیت های  وا کاوِش  و  اجتماعی  جدیِد  علوم  جنبِش 
بیستم،  قرن  آغاز  با  دارد.  پیوند  فرهنگی  و  اجتماعی 
رویکرد جامعه شناختی به نقد و بررسِی هنری روی آورد و 
وجه غالِب این حرکت متأثر از مارکسیسم بود. مارکسیسم 
عمدۀ  جریان  جامعه،  و  تاریخ  قوانین ِ  آشکارسازی  خواهاِن 
خود  که  »مارکس«  بود.  بشریت  آیندۀ  و  اجتماعی،  تضاد 
هر  همچون  هنر،  که  داشت  اعتقاد  بود  هگلی  فیلسوفی 
اقتصاد  اساسِی  ساختار  از  بازتابی  دیگری،  فرهنگِی  پدیدۀ 
به  را  اجتماعی  طبقات  که  نیروهایی  همان  است؛  جامعه 
نمایش  و  شعر  حماسی،  آثار  خلِق  باعث  می آورند،  وجود 
آثار  نیروها  این  آوردِن  نظر  در  بدون  نمی توان  و  می شوند 
هنری را شناخت. اندیشمنداِن این مکتب آثار هنری را نه 
الهامی آسمانی، بلکه محصول »تولید« و مانند  از  پرداخته 

دیگر انواِع کارها می دانند )رامین، 1390، 116(.
پژوهشگِر  برجسته ترین   ،1 »لوکاچ« مارکس،  ز  ا پس 
است  معتقد  بیستم،  سدۀ  در  ادبیات  و  هنر  جامعه شناسی 
این  بر  می آفریند؛  را  خود  ویژۀ  هنری  جهاِن  فردی  هر 
که  می شود  باعث  افراد  زندگی  گوناگوِن  شیوه های  اساس، 
آن ها درون مایه های هنرِی خاص خود را خلق کنند و بین 
دیالکتیکی  رابطۀ  آن  خالِق  ذهنِی  ساختار  و  اثر  ساختاِر 

وجود دارد.
روِش   ،2 گلدمن لوسین  لوکاچ،  شاگرد  برجسته ترین 
آن  و  کرد  پایه گذاری  نقد  در  را  تکوینی«  »ساخت گرایِی 
را بر این فرض بنا نهاد که »هر رفتاِر انسانی تالشی است 
رو  این  از  و  خاص،  وضعیتی  به  معنادار  پاسخگویِی  برای 
گرایش به آن دارد تا میاِن فاعِل عمل و موضوعی که عمل 
برقرار  تعادل  آدمی(  پیراموِن  )جهاِن  می شود  مربوط  بدان 
کند« )آدورنو، 1377، 311(. از همین راه گلدمن توانست 
منسجم  نظام  لوکاچ  و  »هگل«  آموزه های  از  بهره گیری  با 
ادامه  در  که  نهد  بنا  جامعه شناختی  نقد  برای  منظمی  و 
تحلیل  به  طریق  آن  از  سپس  و  آن  تحلیل  و  معرفی  به 
دورۀ  در  ایران  بر  حاکم  اقتصادی  اجتماعی-  وضعیِت 
آثار  تشریِح  و  دریافت  برای  سپس،  می پردازیم؛  مشروطه 
امکان های  و  اجتماعی  و طبقات  گروه ها  دوران،  آن  هنری 
اندیشه ورزی و رسیدن به آگاهی در گروه ها و طبقاِت ایران 

را بررسی می کنیم.
بنیان های نقد جامعه شناختی در هنر   

به  رسیدن  ثر  ا هدِف  یا  معنا  جامعه شناسی،  نقد  در 
گرایِش  این  است؛  معنادار  کلیتی  یا  منسجم  ساختاری 
انسانی به تحقِق »انسجامی فراگیر« در مجموعۀ بخش های 
افراد  همۀ  نزد  در  بزرگ تر  بخش های  تا  جزئی ساختارمند 
تنها  را  منسجم  ساختار  این  گرچه  دارد،  وجود  گروه ها  و 

بیشینۀ  به  رسیدن  لحظۀ  در  بزرگ  هنرمندی  یا  فیلسوف 
اکثریت  برای  امر  این  دهد.  ارائه  می تواند  ممکن  آگاهی 
قابل دسترسی نیست، مگر به هنگام جنگ در مورد آگاهی 
زیرا  طبقاتی؛  آگاهی  مورد  در  انقالب  هنگام  به  و  ملی، 
آگاهی،  که  است  و شدن  آفرینش  تکوین،  هنگام  در  تنها 
انسجام و ساختارمندی ذهنی به کران بیشینه اش می رسد 
را  تحلیل  نوع  این  گلدمن  لوسین  که  است  همین  )برای 

نام می نهد(. »ساخت گرایی تکوینی« 
اندیشه  حاصل  تنها  نمی تواند  منسجم  دیدگاه  این  اما 
همیشه  نگرگاِه  با  زیرا  باشد،  نویسنده  فردِی  ذهنیات  و 
دستگاه  ارائه دهندۀ  باید  و  دارد  تفاوت  فرد  تغییرپذیِر 
و  اقتصادی  اوضاع  در  که  باشد  انسان ها  از  گروهی  فکرِی 

اجتماعی واحدی به سر می برند.
دریافت و تشریح در نقد جامعه شناختی   

معنای  به  که  می کوشد  مرحله  دو  در  جامعه شناختی  نقد 
که  ترتیب  این  به  است،  دریافت  یکم  مرحلۀ  برسد؛  اثر 
مؤلف  نوشته شدۀ  ندیشۀ  ا یا  هنری  ثر  ا خود  ساختار 
این  یعنی  است،  تشریح  دوم  مرحلۀ  کنیم؛  توصیف  را 
مثال،  برای  بگنجانیم.  بزرگ تر  ساختاری  در  را  ساختار 
گویای  را  جدید«  »حکام  نمایشنامۀ  کل  محتوای  اگر 
کنیم،  دریافت  و مشروطه خواهانه  تجددگرایانه  اندیشه های 
تک تک اندیشه های جزئِی مطرح در صفحات گوناگون این 
و  دریافت  را جداگانه  یک  هر  می توانیم  )که  را  نمایشنامه 

توصیف کنیم( تشریح کرده ایم.
جهان نگری   

نوعی  بیاِن  نهایت  در  هنری  یا  ادبی  بزرگ  ثر  ا هر 
»جهان نگری« است. جهان نگری پدیده ای از جنس آگاهی 
یا هنرمند به »بیشینۀ  اندیشه گر  جمعی است که در ذهن 
نمی تواند  گروهی  هر  است.  رسیده  مفهومی«  روشنایِی 
تا  باشد  خود  به  مخصوص  جهان نگری  یا  اندیشه  دارای 
و  تشریح  مرحلۀ  به  بتوانیم  آن  در  نویسنده  قراردادن  با 
گروِه  فقط  برسیم.  منسجم  ساختاری  و  کلیت  به  رسیدن 
دارندۀ آگاهی طبقاتی می تواند به مرحلۀ جهان بینی برسد، 
در  مشترک  گرایش  از  است  عبارت  طبقاتی«  »آگاهی  و 
گرایشی  طبقه،  اعضای  اندیشه های  و  تمایالت  احساسات، 
شکل  اجتماعی ای  و  اقتصادی  وضعیت  براساس  دقیقاً  که 
می گیرد که زایندۀ فعالیتی است که فاعِل جمعی اش جمِع 

واقعی یا بالقوه تشکیل شده از طبقۀ اجتماعی است.
کلیت منسجم و معناداری اثر در نقد جامعه شناختی   

هنر،  در  گلدمن  جامعه شناسِی  نظریه های  بهتِر  درک  برای 
و  هگل  نظام منِد  فلسفۀ  مفاهیِم  و  اصول  بعضی  به  باید 
همگی  از  گلدمن  که  کنیم  توجه  آن ها  از  لوکاچ  تفسیر 
فلسفۀ  اساسِی  اندیشه های  از  یکی  است.  گرفته  وام  آن ها 
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هگل این است که واقعیت را جز به صورت »کلی منسجم« 
هگل،  نظر  به  کرد.  درک  نمی توان  معنادار«  »کلیتی  و 
معناداِر  کل  نوعی  به صورت  جهان  درِک  فیلسوف  وظیفۀ 
گوهر  یا  »ذات«  کلیْت  است.  تاریخی  کلیتی  و  تحول پذیر 
نظر هگل  به  است که در شدن )صیرورت( تحقق می یابد. 
دارد  شناخت بخش  کارکردی  فلسفه،  هماننِد  درست  هنر، 
و باید درک بهتِر واقعیت را تضمین کند. اثر هنری، مانند 
با  سازد؛  آشکار  پدیدارها  پِس  در  را  »ذات«  باید  فلسفه، 
این تفاوت که اثر هنری قانون عام را که فلسفه با اندیشۀ 
آشکار  خاص  پدیده ای  در  می یابد  دست  بدان  مفهومی 
این  به  و  دارد  قرار  انسان  می سازد که در دسترِس حواس 
پیروی  فلسفه  مفهومِی  سخن  از  هنری  آفرینش  ترتیب 
و  منتقد  به عنوان  لوکاچ  رو،  این  از  )همان(.  می کند 
جزئْی  امر  که  هنگامی  فقط  است:  معتقد  هگلی  متفکری 
آشکار  را  ذاتیتی  و  می یابد  »ذاتی«  و  سرشت نما  خصلتی 
که  کلیتی  به عنوان  عینی(،  واقعیت  )یا  موضوع  می سازد، 
قرار  عقالنی  مناسبات  پایۀ  بر  و  دارد  عقالنی  ساختمانی 

گرفته است، به سطح امر خاص و نوعی ارتقا می یابد.
و  لوکاچ،  و  هگل  اندیشه های  تکمیل  راستای  در  گلدمن، 
نقد  اسلوب  به  رسیدن  راه  در  آن ها  سازمان مندی  برای 
ساختگرای تکوینی، همۀ رفتارهای انسانی را دارای »معنا« 
یا  دکارتی  عقالنیت  نه  عقالنیت  این  می داند.  عقالنیت  و 
همواره  انسانی  رفتاِر  که  است  آن  بر  دایر  بلکه  منطقی 
از محیِط پیراموِن آدمی است،  پاسخی به مسائِل برخاسته 
و معناداری و عقالنیِت پاسِخ انسانی موثرترین امکاِن »بقا« 

و پیشرفت را برای فرد یا گروه فراهم می آورد.
مفهوم فاعل فرافردی در نقد   

در مقایسۀ ساخت گرایی تکوینی با ساخت گرایی  غیرتکوینی 
در نسبت با مؤلف یا هنرمند، می توان گفت که ساخت گرایی  
رد می کند  را  اثر هنری  در  یا هنرمند  »فاعل«  غیرتکوینی 
را  آن ها  ماننِد  و  اجتماعی  ذهنی،  زبانی،  ساختارهای  و 
صرفاً  رفتارشان  و  انسان ها  برای  و  می سازد  آن  جایگزین 
باقی می گذارد  درون ساختارهایی  در  را  کارکردی  و  نقش 
ولی  به حساب می آیند.  تشریح  یا  پژوهش  نهایِی  نقطۀ  که 
غیرتکوینی ها  مانند  آنکه  وجود  با  تکوینی،  ساخت گرایی 
می کند،  رد  فرهنگ  و  تاریخ  عرصۀ  در  را  فردی  فاعِل 
»فاعل  مفهوم  بلکه  نمی کند،  حذف  را  فاعل  مفهوم  اما 
این مکتب،  از دیدگاِه  را جایگزیِن آن می سازد.  فرافردی« 
انسانی  »ساختارها« خصوصیت عاِم هر عمل و هر واقعیت 
ساختارمند  که  نیست  انسانی ای  پدیدۀ  »هیچ  هستند. 
یعنی  نباشد،  “معنادار”  که  نیست  و هیچ ساختاری  نباشد 
انجام  را  انساْن کارکردی  رفتاِر  به عنوان خصوصیِت روان و 

ندهد« )گلدمن، 1376،  273(.

از     از زماِن پیش  ایران  اقتصادی  طبقات اجتماعی- 
مشروطه تا روزگار انقالب

بررسی جامعه شناختِی هنر ابتدا نیازمند تمرکز بر واقعیات 
و  اجتماعی-اقتصادی  ساختار  رابطه های  دربارۀ  تجربی 
سنجش  بر  »تمرکز  نیازمند  سپس  و  هنری  عاملیت 
زمینه ای  آن  محدودۀ  در  رابطه ها  این  که  است  گستره ای 
تجسم بخش  بتوانند  هنری  آثار  تا  می آوردند  وجود  به  را 
بررسِی  برای   .)116  ،1390 )رامین،  باشند«  “ایدئولوژی” 
ناگزیریم  مشروطه،  روزگار  در  هنری  آثار  جامعه شناختِی 
شناختی از ساماِن طبقاتی مردم ایران در آن زمان داشته 
سال های  یعنی  مشروطه،  از  پیش  روزگاراِن  در  باشیم. 
چهار  به  ایران  مردم  خورشیدی،  سیزدهم  سدۀ  آغازیِن 
ملوک الطوایف،  طبقۀ  یکم،  می شدند:  تقسیم  عمده  طبقۀ 
قاجار،  سلسلۀ  از  بودند  عبارت  که  مرکزی  نخبگاِن  شامِل 
 ، وزرا مستوفیان،  ران،  تیول دا درباریان،  شاهزادگان، 
فرمانفرمایان و مقامات و نخبگان محلی که بعدها به هیئت 
متوسِط  یا طبقۀ حاکمه معروف شدند. دوم،  طبقۀ  حاکمه 
مرفه، متشکل از تجار و پیشه وران. سوم، طبقۀ مزدبگیران 
اجیر، شاگردان،کارگران مزدور  به ویژه صنعت گراِن  شهری، 
و  ایالت  رعایا،  شامل  طبقه  چهارمین  سرانجام   .  .. . و 

دهقانان بود )آبراهامیان، 1388(.
بازاریان،  بازارها،  آنکه  وجود  با  غرب،  نفوذ  از  پیش 
اقتصادی- کارکردهای  دوم(  )طبقۀ  بازرگانان  و  پیشه وران 

چندانی  سیاسی  نفوِذ  داشتند  حساسی  و  مهم  اجتماعی 
بیشتِر  می شد  باعث  فیایی  جغرا عوامل  زیرا  نداشتند، 
روستاها، قبایل و شهرها کاماًل جداافتاده و از نظر اقتصادی 
کاالهای  و  دستی  صنایع  عمدۀ  بخش  و  باشند  مستقل 
نفوذ و  با  اما،  تولید و مصرف کنند.  را خودشان  کشاورزی 
فشاِر غرب در آغاز سدۀ 20 م.، این طبقه به نوعی نیروی 
هم بستۀ ملی تبدیل شد که برای نخستین بار از شخصیت 
و هویت سیاسِی مشترِک خود آگاهی داشت. ایجاد خطوط 
ایجاد  و  روزنامه  انتشار  جدید،  راه های  ساختِن  تلگراف، 
ارتباطات را آسان کرد،  نظام پستی در دهۀ 1250 ه.ش.، 
را  داخلی  تجارت  حجِم  کارخانه ای  محصوالت  وارداِت 
از  برد.  بین  از  را  بومی  جوامع  خودکفایِی  و  داد  افزایش 
تصمیمات  به  ایاالت  شهرهای  از  بسیاری  توجه  رو،  این 
یا  بیگانگان  به  امتیازفروشی  مانند  پایتخت،  اقتصادِی  مهِم 
تأسیس ضرابخانۀ مرکزی در سال 1256 ه.ش.، جلب شد.

آن  انقالب مشروطه می تواند  به  رویکردها  از  یکی  بنابراین 
حاکمه  طبقۀ  بر  متوسط  طبقۀ  اقتصادِی  برآشوبیدن  را 
از  باعث  که  باالتر  طبقۀ  امتیازفروشی های  با  زیرا  بداند، 
می شد  کشور  اقتصادی  منافع  و  منابع  انواِع  رفتِن  دست 

طبقۀ دوم بیش از همه آسیب می دید.
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تماس  به ویژه  غرب،  با  ارتباط  و  برخورد  دیگر،  سوی  از 
آموزشی،  نوین  نهادهای  طریق  از  ایدئولوژیکی  و  فکری 
فراهم  را  نوینی  مشاغل  و  جدید  اندیشه های  رواج  زمینۀ 
حرفه اِی  متوسِط  طبقۀ  آمدن  پدید  به  منجر  که  ساخت 
نویسندۀ  که  شدند  روشنفکر«  »طبقۀ  نام  به  جدیدی 
بود.  طبقه  این  از  مهمی  عضو  جدید«  »حکام  نمایشنامۀ 
بسیار  قدما  اندیشۀ  با  جدید  روشنفکران  این  جهان بینِی 
به  بلکه  پادشاهان  الهِی  حق  به  نه  آنان  داشت؛  تفاوت 
برابری،  اصول  بودند،  معتقد  فرد  واگذارناشدنِی  حقوق 
سیاسی  نوشته های  در  و  می ستودند  را  برادری  و  آزادی 
به  را  بسیاری  غربی  واژه های  تنها  نه  خود،  هنری  آثار  یا 
عبارات  بیشتِر  به  بلکه  کردند  وارد  جامعه  سیاسِی  فرهنگ 
تأثیر  تحت  »آنان  بخشیدند.  تازه ای  معانی  نیز  قدیمی 
پاره  صورت  در  را  بشری  پیشرفت  فرانسه،  در  روشنگری 
مذهبی  جزم اندیشی  سلطنتی،  استبداد  زنجیِر  سه  کردِن 
مشروطیت،  و  می دانستند  ممکن  خارجی،  امپریالیسم  و 
سکوالریسم و ناسیونالیسم را سه ابزار کلیدی برای ساختن 
جامعه ای نوین، قدرتمند و توسعه یافته به شمار می آوردند، 
و زمانی با شاه علیه علما، زمانی با علما علیه شاه، زمانی با 
شاه علیه قدرت های امپریالیست و زمانی نیز، مانند انقالب 
مشروطه، با علما علیه شاه و قدرت های امپریالیست متحد 

می شدند« )همان، 80-79(.
با بهره گیری از نظریه های نقد جامعه شناختی، و نیز آگاهی 
مشروطه،  روزگار  در  ایران  طبقاتِی  و  اجتماعی  سازمان  از 
و  کنش  روایت  را  جدید«  »حکام  نمایشنامۀ  می توان 
که  دانست  جامعه  گوناگوِن  اجتماعِی  طبقات  واکنش های 
طبقۀ  اعضای  از  نویسنده ای  نقادانۀ  نگاِه  روایت  این  خوِد 
چشمداشت های  و  پیش فرض ها  با  روزگار  آن  روشنفکر 

ویژۀ طبقۀ خود را نشان می دهد.

بحث و بررسی
»حکام     نمایشنامۀ  و  ارشاد  فکری  مؤیدالممالک 

جدید«
سال  در  ارشاد  فکری  مؤیدالممالک  خاِن  قلی  مرتضی 
1248 ه.ش. زاده شد، در دارالفنون حقوق و زبان فرانسه 
حاکم،  به عنوان  مرکزی،  دولت  سوی  از  سپس  و  آموخت 
گلپایگان،  و  )اراک(  عجم  عراق  مازندارن،  والیات  راهِی 
را  دولتی  کار  او  شد  صادر  مشروطیت  فرمان  وقتی  شد. 
با  را  برای همیشه رها و در تهران روزنامۀ »صبِح صادق« 
از مشروطه، آزادی و تجدد منتشر کرد  جانب دارِی آشکار 
بستند  توپ  به  را  مجلس  استبداد  قوای  که  روزی  تا  که 
گریخت  قفقاز  به  کودتا  از  پس  مؤیدالممالک  بود.  برجا 
اینکه  تا  بود  آواره  عثمانی  و  شام  قفقاز،  در  سال  یک  و 

از  را  روزنامه نگاری  و  بازگشت  تهران  به  ه.ش.   1288 در 
مظاهر  از  را  آن  خود  که  روزنامه،  کنار  در  او  گرفت.  سر 
اساسِی تمدن جدید می شمرد، به تئاتر نیز به عنوان »تالِی 
همۀ  در  تنها  نه  و  داشت  عالقه  مهم«  روزنامۀ  یک  تلِو 
بی سابقه  اقدامی  با  بلکه  می ستود،  را  دو  هر  نوشته هایش 
راه  به  ارشاد«  عالِی  نمایش  »گروه  نام  به  نمایشی  گروه 
و  تئاتر  میان  را  خود  عمِر  واپسیِن  سال های  و  انداخت 
روزنامه تقسیم کرد. او در سال 1295 ه.ش. بر اثر بیماری 

حصبه در تهران درگذشت )فکری ارشاد، 1379، 7-6(.
م  حکا قدیم،  م  »حکا ی  مه ها یشنا نما لک  لمما ا ید مؤ
اجرای  و  نوشتن  از  ه.ش.، پس   1294 در سال  را  جدید« 
یک  »سرگذشت  نام های  به  دیگر  موفِق  نمایشنامۀ  دو 
داستان »حکام  نوشت.  پیری«،  در  و »عشق  روزنامه نگار« 
جدید« از این قرار است که حاکم جدیدی به شهر می آید 
همۀ  دارد،  قرار  قانونی  دورۀ حکومت  در  کشور  بااینکه  و، 
قانون  از  پیش  زماِن  به  را  شهر  فرمانروایِی  مناسباِت 
اموال  به  او  بازمی گرداند.  زورگویی  و  استبداد  مشروطه، 
و  ساده  رعایای  و  می کند،  دست اندازی  مردم  حقوِق  و 
مردمی که از طبقات پایین هستند هیچ توان و حقی برای 
مردِم همۀ  نمی یابند. کم کم  برابر ستمگر  در  از خود  دفاع 
طبقات، از رعیت های ساده گرفته تا طبقۀ متوسط بازاری 
برنمی تابند  را  رویه  این  شده  هم داستان  روشنفکران،  و 
آن گاه،  می کنند،  گزارش  پایتخت  به  را  حاکم  رفتاِر  و 
گله گزاری ها  و  گزارش ها  بسیارِی  از  مرکزی  حکومت 
پردۀ  فرامی خواند.  مرکز  به  و  می کند  برکنار  را  حاکم 
آگاه  به حقوِق خود  تاجری که  پایتخت می گذرد؛  در  دوم 
است و هویِت طبقۀ اجتماعی خود )طبقۀ متوسط سنتی( 
و  می گیرد  وکیل  قانون،  به  امیدواری  با  می شناسد،  را 
می کوشد حق خود را از حاکم بستاند، اما همان مناسبات 
همچنان  پرده،  پس  در  اما  ظاهر،  به  نه  گرچه  پیشین، 
باز  خود  حق  به  رسیدن  از  را  او  سرانجام  و  هستند  برپا 
می دارند. در نهایت حاکم با رشوه دادن به قاضی و وکیل 

از کیفِر کارهای خود می گریزد.
نقد     روش  با  نمایشنامه  ساختار  توصیف  و  دریافت 

جامعه شناختی
توصیِف شخصیت های »حکام جدید«  -

نمایندۀ  شهر،  »حاکِم«  نمایشنامه  این  اصلِی  شخصیِت 
طبقۀ حاکمه، با ایدۀ ستیز با قانون است:

نظمیه،  با  شهر  نظِم  می فرمایید  که  قرار  این  از  »حاکم: 
مالیه،  پیشکاِر  با  مالیات  عدلیه،  با  معروضی  و  عارضی 
آقایان  اگر  هم  آن  است،  اوقاف  این  با  یقیناً  هم  موقوفات 
ندارد  ربطی  ما  به  که  پستخانه هم  و  تلگراف خانه  بگذارند. 
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دیوان خانه.  و  هستیم  خودمان  خانۀ  حاکِم  شما  و  ما  پس 
به راستی پس برای چه ما را فرستاده اند؟! ما را فرستاده اند 
بنشینیم  تا شب  از صبح  باشیم  بوستان  خِر  سِر  که  اینجا 
این را بپاییم آن را بپاییم؟ خیر آقای معاون! حاکم گفتند 
سروکار  فلک  و  چوب  با  ببندد،  بگیرد،  شب  تا  صبح  که 
داشته باشد، با عارض و معروض سروکار داشته باشد. مردم 
قانون،  یک چیزی شنیده اند که گفته اند مشروطه، گفته اند 
دلشان  کار  هر  باشد  خودشان  سر  افسارشان  باید  یعنی 
چشمت  باالی  بگوید  نتواند  کس  هیچ  بکنند؟  می خواهد 
را  تکلیف خودم  بنده  نیست.  ابروست؟ خیر. همچو چیزی 

بهتر می دانم« )همان، 168(.

زِی  دست درا و  زورگویی  کهنه،  سامان  ِر  دا هوا حاکم 
طبقات  بازداشتِن  و  پایین تر  طبقات  امواِل  به  حکومت 
قانونِی  حقوق  از  بردن  بهره  و  صحنه  به  آمدن  از  دیگر 
معاون  او،  رویاروی  اصلِی  شخصیت  و  است؛  خودشان 
طبقۀ  از  خود  و  افراد،  قانون، حقوق  اجرای  هوادار  حاکم، 
با  از راه تحصیل در غرب  روشنفکران حقوق بگیر است که 

افکار آنان نزدیکی یافته است:

نمی توانم  وجه  هیچ  به  قانونی  مجاری  از  من   ... »معاون: 
بیرون زحمت کشیده، تحصیل  در  خارج شوم. من سال ها 
نموده، دکتر در حقوق شده، به ایران آمده ام که خدمتی به 
مداخله ای  نیست. من  از من ساخته  نمایم. دزدی  مملکت 
به کارهای حقوقی نمی کنم. به مالیه کار ندارم. در وظایف 
نظارت  فقط  تکلیف من  نمی کنم.  بلدیه مشارکت  و  نظمیه 
در اَعماِل دوایر دولتی و حفِظ انتظام شهر است و امضا در 

غیاب حکومت« )همان، 166(.

حاکمه  طبقۀ  رودرروی  و  روشنفکر  دیگر شخصیت های  و 
دو شخِص »فکلی« هستند.

او  است.  تاجر  محمِد«  »حاجی  دیگر  برجستۀ  شخصیت 
حاکم  با  رویارویی  در  ولی  سنتی  متوسِط  طبقۀ  نمایندۀ 

همراه روشنفکران است:

»حاکم: خوب آقایان باید از قبل دانسته باشید که شما را 
به طهران فراخوانده اند.

حاجی محمد: بنده را، بنده را به طهران فراخوانده اند! مگر 
چه خبر است؟  من دزدم؟  مگر ماِل کسی را خورده ام؟ چه 

گناهی کرده ام؟ من مردی هستم کاسب...
حاکم: فراش باشی این دو نفر را باید از اینجا اخراج کنی و 

بفرستی. پایتخت  به 
را  ما  که  نیستیم  کسی  ما  حاکم!  جناب  محمد:  حاجی 

ما  تاجریم.  داریم،  اعتبار  ما  فرستاد.  بتوان طهران  بی دلیل 
اگر اخراج شویم این شهر به هم می خورد...« )همان، 184(.

در  هستند،  چهارم  و  سوم  طبقه های  که  مردم،  توده های 
واقعِی  تاریخ  جای جای  در  که  )همان گونه  نمایشنامه  این 
گروه  دو  با  ستمگران  با  رویارویی  در  مشروطه(  انقالب 
باالتر هم پیمان می شوند تا بتوانند حقوق ازدست رفتۀ خود 

را به دست آورند:

را  دیوان  مالیات  سال به سال  بنده  اشرف  »حاجی: حضرت 
مالیاِت  جماعت  رعیت  نداشتم.  نگه  هم  سالی  هیچ  دادم، 
)ملک پور،  می داند...«  واجب تر  و  بد  قرض  از  را  دیوان 

.)334 ،1385

توصیف و تشریِح کنش های شخصیت ها در برابر طبقات   -
رودررو

به  رفتار  و  قانون ها  همۀ  شکستِن  حاکم  بنیادیِن  کنش 
کنش  این  است.  خود  سود  برای  کهنه  شیوه های  همۀ 
آن  در  او  طبقۀ  و  حاکم  که  است  ساختاری  از  برگرفته 
زیست می کنند، و ستیزشان با طبقات دیگْر پاسخ معناداِر 
آن ها به هنگامه ای است که در آن همۀ سودها و بهره های 
وجودشان  و چه بسا  می نماید  ازدست رفته  آن ها  بی کوشِش 

هم به سؤال گرفته شود.
با  ر  قانون مدا نان  هم پیما گروِه  رویارویِی  دوم  کنش 
او  برکنارِی  سرانجام  و  او  برابر  آنان  کوشش های  و  حاکم 
در  کنش  این  است.  روشنفکران  رهبرِی  به  حکومت  از 
است  آنان  آرزوی  نمایندۀ  کوشش گران  اندیشگِی  ساختار 
برای رسیدن به آن عدالِت همراه با آرامش که در روزهای 
هرچه  ولی  می نمود،  نزدیک  مشروطه  پیروزی  آغازیِن 
طبقۀ  این  که  آنجا  تا  می شد،  دورازدست تر  گویی  گذشت 
ماندن، کوشش  در  را  معناداِر خود  پاسخ  تأثیرگذار  و  تازه 

بی درنگ و ایستادن و نگه داشتن مشروطه می دید.
از  او  دادخواهی  و  تاجر  محمِد  حاجی  کنِش  سوم  کنش 
است.  به حق خود  برای رسیدن  پایتخت  دادگاه  در  حاکم 
او باز  و کنش چهارم کنِش حاکم و پیروزی او در دادگاه؛ 
کرداِر  کیفر  از  رشوه  دادِن  و  قانون شکنی  با  می تواند  هم 

خود بگریزد.
پایان  حاکم  دوِم  کنش  با  و  آغاز  حاکم  کنِش  با  ثر  ا
چیرگی  برای  و  »کنشی«  حاکْم  نخست  کنش  می یابد. 
دوم  کنش  ولی  دیگران  حقوق  و  اموال  به  دست اندازی  و 

»واکنشی« و برای گریختن از کیفر است.
در  همگی  که  دیگر،  طبقه های  سوی  از  هم  کنش  دو 
می بینیم؛  ند،  ستان ا هم دا حاکمه  طبقۀ  با  رویی  یا رو



..............................................................................

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
..

نشریۀ علمی باغ نظر، 17)93(، 83-92 / اسفند 1399

89 نشریۀ علمی پژوهشکدۀ هنر، معماری و شهرسازی نظر

با  سنتی  متوسط  طبقۀ  جامعه،  میانی  طبقۀ  دو  آشتِی 
روشنفکران، توده های مردم را هم با ایشان همراه می کند، 
بنامیم.  »هم پیمانان«  را  بزرگ  گروه  این  می توانیم  پس 
بار  یک  می آشوبند،  حاکمه  طبقۀ  بر  بار  دو  هم پیمانان 
پایتخت  به  به تنهایی  که  تاجر  از طریق  بار  یک  و  همگانی 
است  پیروز  بار  یک  دو کنش خود،  در  حاکم،  است.  رفته 
بایستد  همگان  رویاروی  باید  که  آن گاه  بازنده؛  بار  یک  و 
می شود، پس  برنده  تاجر  روبه روی  ولی  می خورد،  شکست 

هیچ کدام از دو سویۀ پیکار چیرگِی کامل نمی یابد.
در     متن/مرجع  و  روساخت/زیرساخت  تشریِح 

»حکام جدید«
یعنی  ثر  ا تشریح  جامعه شناختی  نقد  در  دوم  مرحلۀ 
رسیدن  برای  بزرگ تر  ساختاری  در  اثر  ساختار  گنجاندن 
تحلیل  و  تجزیه  به  باید  کار  این  برای  است.  آن  معنای  به 
و  بیان  شبکۀ  یا  نظام  که  معنی  این  به  پرداخت،  کالم 
زمان  با  آن ها  رابطۀ  و  پنهان،  چه  و  آشکار  چه  گفته ها، 
در  کرد.  را کشف  می دهد  رخ  آن  در  که حوادث  مکانی  و 
حرکات  تمام  در  فرد  ایدئولوژی  جامعه شناختی،  رویکرد 
رفتارهای  سیاسی،  و  اقتصادی  کارهای  ندیشه ها،  ا و 
کلی  مفهوم  از  او  برداشت  دیگران،  با  مواجهه  خانوادگی، 
رفتار  است.  نمایان  او  اعتقادات  و  فرهنگ  در  و  زندگی 
می کنند.  عمل  یکسان  متفاوت  موقعیت های  در  کالم  و 
چنانکه  تشریح،  در  که  است  معتقد  جامعه شناختی  »نقد 
معنایِی  و حوزه های  واژگان  کاوش  امکاِن  اثر،  آفرینش  در 
ساختارهای بزرگ تِر اجتماعی و ارائۀ ترکیبی از روساخت/ 
... وجود  و  ناخودآگاه، متن/ مرجع  آگاه/  زیرساخت، ضمیر 

دارد« )کهنموئی پور، 1390، 24(.
در  را  خود  آثاْر  نهفتۀ  و  ناآشکار  مفاهیم  نیز  اینجا  در 
می دهند؛  نشان  مه  یشنا نما لوگ های  یا د و  ها  ر فتا ر
مؤیدالممالک، دانش آموختۀ دارالفنون، همراه و هم داستاِن 
نگاِه  از  بی گمان  مشروطه،  روزگار  در  روشنفکران  طبقۀ 
طبقۀ خود به رویدادها و کشمکش های آن زمان می نگرد. 
شخصیت هایی که در نمایشنامه نمایندۀ طبقۀ روشنفکرند، 
فکاهی  و  کمیک  مستبداْن  اندازۀ  به  روساخت  در  اگرچه 
ولی  می کنند،  جلب  خود  به  کمتر  را  مخاطب  و  نیستند 
قرار می گیرند و همۀ  اثر  بنیاِن  و  در ژرف ساخت در مرکز 
انتقادِی  نگاه  و  می شود  بیان  آن ها  دیِد  زاویۀ  از  مسائل 
و  طنز  سراسر  متِن  این  در  می یابد.  بازتاب  که  آن هاست 
جز  اثری هست،  کمتر  روشنفکران  گروه  به  نقد  از  انتقاد، 
آنجا که هوشمندانه ظاهر فکلِی دو جوان روشنفکر، به نام 
نمایشنامه  می شود.  ریشخند   ، ظاهرگرا مشروطه خواهی 
و  شده  نوشته  مشروطه  افراشتگِی  سال های  واپسین  در 
که  طبقه،  این  که  می دهد  نشانمان  فکلی ها  دستگیرِی 

روزگاری نیرومند بود، کم کم گرفتاِر انزوا شده و با نابودِی 
یک  تنها  می شود.  نزدیک  نابودی  به  خودبه خود  مشروطه 
سراغ  به  حصبه  که  است  جدید«  »حکام  از  پس  سال 
به  ترور  و  خودکشی  پراکندگی،  کم کم  و  می آید  ارشاد 
در  هست  ماندن  برای  امیدی  اگر  او.  هم داستانان  سراغ 
پاسخ معناداِر آنان است به آنچه دارد چیره می شود، یعنی 

خودکامگی. بازگشِت 
این نمایشنامه در نمایاندن واقعیت به جایی می رسد که به 
گفتۀ لوکاچ امر جزئی را سرشت نما می کند و کلیت و ذات 
اینجا کالن روایِت  در  که  کلیتی  نمودار می سازد،  آن  در  را 
روایت  در  خرد  به گونه ای  و  است  مشروطه  انقالب  تاریِخ 
و  دو سید  اتحاد  با  که  می یابد. مشروطه ای  بازتاب  اثر  این 
همراهی طبقات گوناگون در بستن بازارها و بست نشینی به 
توپ های  از  یاران  ترس  با  ه.ش.(،   1285( رسید  سرانجام 
یا  ه.ش.(   1287( آنان  پراکندگی  و  روس  لیاخوِف  قزاقاِن 
سستی در برابر التیماتوم روس )1290 ه.ش.(، پس نشست:

طهران  شهِر  کودتا شده  شد.  بسته  مجلس  اساساً  »حاکم: 
در  سرجنبانی  هر  دولت  هیئت  حکِم  به  و  است  نظامی 
گرفته،  فرق،  روسای  مجلس،  وکالی  مثِل  بود،  طهران 
کردند«  فرار  بودند  زرنگ  که  بعضی  کاشان،  قم،  بردند 

)فکری ارشاد، 1379،  182(.

اساسِی  قانون  متن  به  نمایشنامه  جای جای  دیگر  از سوی 
برجستۀ  مرجع  که  می دهد،  رجاع  ا ن  یرا ا مشروطۀ 

اجتماعی-سیاسی ای برای این متن است:

»حاکم: آقایان، دولت امر فرموده شما را به مرکز بفرستیم.
به حرکت و  را نمی توان محکوم و مجبور  فکلی:  هیچ کس 

سکون کرد مگر به حکم قانون.
حاکم: من در آن موضوع قانون نمی دانم، دولت به من امر 

کرده و ناچار از اطاعتم.
فکلی:  هیچ مقصری را نمی توان در حبس نگاه داشت مگر 
نمایند.  اعالم  او  به  را  گناه  ساعت  چهار  و  بیست  تا  اینکه 
تا  فرمایید  معین  را  ما  تقصیر  است  خوب  ترتیب  این  با 
شده ایم«  عقوبت  موجب  که  کرده ایم  خالفی  چه  بدانیم 

)همان، 186(.

تشریِح واژگان و حوزه های معنایِی فاعالن فرافردی در   -
»حکام جدید«

نفی  یکتا  نویسندۀ  تکوینی  ساخت گرایی  روش  در  گفتیم 
که  می گیرد  همفکران  از  طبقه ای  را  آن  جای  و  می شود 
ساختار  می گنجد.  ساختاری  در  می دهند  انجام  هرچه 



..............................................................................
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
...

90

حامد شکوری و مهدی پوررضائیان

نشریۀ علمی پژوهشکدۀ هنر، معماری و شهرسازی نظر 

آمد،  دست  به  آخوندزاده  میراِث  از  تئاتر  مانند  تازه ای 
مشروطه  نقالب  ا در  و  ا آرای  که  روشنگری  نویسندۀ 
به  را  نوآیین  مفاهیم  می کوشید  و  داشت  بسزایی  تأثیر 
نخستین  در  او  کند.  فارسی  واژگان  وارِد  اروپایی  زبان 
اصل  آوردِن  سبِب  در  کمال الدوله«  »مکتوبات  صفحاِت 
است  داده  توضیح  مهم  اصطالحات  برخی  فرانسه-روسِی 
دشوار  بسیار  اسالم  زبان  در  آن ها  مطابق  »ترجمۀ  که 
اصطالحات  همان  رساله  نویسندۀ  رو  این  از  می نمود«؛ 
دربارۀ  شرحی  ناچار  و  نموده«  نقل  اسالم  حروف  »با  را 
معنای   ».. . »مکتوبات  آغاِز  در  او  است.  افزوده  آن ها 
آورده  خود  رسالۀ  در  که  را  بیگانه  مهِم  ژۀ  وا نوزده 
دیسپوت  از:  است  عبارت  واژه ها  این  می دهد.  توضیح 
 ، متمدن شدن( ( سیون  ا یلز سیو  ، ) مه کا خود ه  دشا پا (
پروقره  )انقالب(،  رُوولُسیون  فیلوسوف،  )َسلَفی(،  فاناتیک 
 ، )وطن پرست( تریوت  پا  ، )شاعری( پوئیزی   ، )توسعه(
لیبرال  پروتستان تیزم،  پولیتیک،  رژیم(،  )تغییر  شانژمان 
شارالتان،  )فیلسوف(،  پنزور  لکتریسیت،  ا )روشنفکر(، 
شیمی  فرانسوی(،  )فیلسوف  ولتر  و  پطرارق  پارلمان، 

)آخوندزاده، 1357، 27-25(.
نیست  ارشاد  صرفاً  نویسنده  »حکام جدید«  نمایشنامۀ  در 
بلکه گویی آخوندزاده و روشنفکراِن پس از او در ناخودآگاِه 
به  را  نشانگان  و  مفاهیم  واژگان،  همین  و  دارند  او حضور 
را  واژگان  پیشین،  بخش های  همۀ  مانند  او،  می برند.  کار 
نیز در دوگانه ای دوقطبی در رویارویِی میان طبقۀ حاکمه 

و هم پیمانان، دیگرسان و مخالِف هم می آورد.
الف. واژگان پربسامِد هم پیمانان:

مجلس،  عدلیه،   حقوق،   انتظام،  آزادی،   قانون،  ملت،  ظلم، 
احزاب، مطبوعات، استبداد، رفرم

ب. واژگان و عبارت های پربسامِد طبقۀ حاکمه: 
خدمتانه،  تعارف،  رشوه،  مواجب،  رسوم،  َچرَچره،  دخل،  
و  است  پادشاه  مظهر  »حاکم  خریداری،  جریمۀ  جریمه، 

پادشاه مظهر خداست« و ...
از کلیدواژه های مهِم گروه هم پیمانان است  »آزادی« یکی 
که به متِن جامعه و متن اندیشۀ اجتماعی انقالب مشروطه 
می دهد  که حاکم دستور  آنجا  مثال،  برای  می دهد؛  ارجاع 

مقصراِن پلتیکی را تبعید کنند، معاون پاسخ می دهد:

»معاون: مواِد قانون اساسی مصرح اند بر اینکه اشخاص در 
نمی تواند  را  آن ها  چیز  هیچ  و  آزادند”   “ و حرکت  سکون 
مجبور به حرکت از محل کند، مگر قانون« )فکری ارشاد، 

.)181 ،1379

داده  نشان  خود  پژوهِش  در  روزنتال3  فرانس  که  آن طور 

است، به طور کلی، تا سدۀ نوزدهم میالدی، مفهوم »آزادی« 
مضمونی  اسالم ــ  دنیای  زبان های  در  آن  معادل های  ــ و 
حقوقی داشت. مفهوِم آزادی، نخست، در سدۀ نوزدهم و از 
اروپایی مضمونی  اجتماعی- سیاسِی  نوشته های  ترجمۀ  راه 
سیاسی پیدا کرد، اگرچه ابهامی بنیادین در کاربرد آن وجود 
داشت )طباطبایی، 1395، 106(. آخوندزاده، در »مکتوبات 
و  آورده  آن  معنای جدید  را در  آزادی  کمال الدوله«، کلمۀ 
به  را  »حریت«  یا  آزادی  فرنگستانیان«  »کتب  از  نقل  به 
“librte’ morale” و »حریت  »حریت روحانیه« در ترجمۀ 
جسمانیه« در ترجمۀ “liberte’ physique” تقسیم کرده و 
بر آن است که ایرانیان را در این هر دو ماده اختیاِر مداخله 
نیست: »ما در مادۀ حریت روحانیه بندۀ فرمان بردار اولیای 
ما  آزادی محرومیم و حریت جسمانیۀ  از نعمت  بوده،  دین 
را فرمانروایان دیسپوتی از دست ما گرفته اند« )آخوندزاده، 

.)59 ،1357
اثِر مد نظر  و به همین گونه است واژۀ »پولیتیک« که در 

ما آمده:

دیگری  مهم تر  موضوِع  حاال  معاون،  آقای  خوب  »حاکم: 
ما  به  نه  محرما آمدیم،  طهران  ز  ا که  روزی  هست؛ 
پولیتیکی  مقصِر  اشخاْص  بعضی  که  دادند  دستورالعمل 
بفرستیم.  مرکز  به  و  را دستگیر کرده  آن ها  باید  و  هستند 
نمایید  اقدام  باید  داده شده، شما  من  به  هم  آن ها  اسامی 

آن ها را به مرکز بفرستیم« )فکری ارشاد، 1379، 181(.

پولیتیک  »یازدهم:  می نویسد:  واژه  این  دربارۀ  آخوندزاده 
سلطنت  به  که  است  علوم  و  امور  آن گونه  همۀ  از  عبارت 
و صالِح  و صرفه  باشد،  داشته  مدخلیت  و  تعلق  مملکت  و 
)آخوندزاده،  بشود«  منظور  آن  در  مملکت  و  سلطنت 

.)16 ،1357
همۀ  و  پولیتیک  آزادی،  تئاتر،  مشروطه،  سرنوشت  ولی 
آن  در  ارشاد  به  تا  دیگران  و  آخوندزاده  که  ساختارهایی 
خود  مانند  آنکه  جز  چیست؟  می زیستند  و  می اندیشیدند 
اندیشه های  تکوین  همگاِم  که  نوآیین،  پدیدۀ  این  تئاتر، 
بود  بسیار شکننده  می شد،  تکمیل  آخوندزاده  ذهن  در  نو 
جست وجوی  در  ارشاد  که  تئاتری  مستعجل؟  دولتش  و 
پدیدۀ  همان  یران  ا ساختارهای  برای  هنوز  است  آن 
تبعیِد  روزهای  در  آخوندزاده  که  است  دست نیافتنی ای 
درباره اش  رؤیابافی  حق  صرفاً  روسیه  در  خودخواسته 
طبقۀ  خود  سرنوشِت  این ها،  همۀ  از  بعد  و  داشت.  را 
ضعیف  بسیار  ابتدا  از  است:  تئاتر  همانند  نیز  روشنفکر 
روزگاِر  به سمت  به سرعت  و  بود  آمد  دنیا  به  شکننده  و 

رفت. پیش  نابودی خود 
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نتیجه گیری
بستر  در  که  است  هنرمندانه  نوشته ای  جدید«  »حکام 
با رسیدن  و  آمده  پدید  انقالب  یعنی  زمانۀ خود  اجتماعی 
دست  منسجم  ساختاری  به  ممکن  آگاهی  بیشینۀ  به 
نتیجۀ  معنادار  کلیت  یا  منسجم  ساختار  این  است.  یافته 
طبقاتی  آگاهی  به  که  انسان هاست  از  گروهی  جهان نگری 
که  نوپا  طبقه ای  یرانی،  ا روشنفکران  گروه  ند،  رسیده ا
خود،  هستی شناختی  وجوِد  هم  و  اجتماعی،  بقای  هم 
و  اداره  دیوان،  فردی،  حقوق  مشروطه،  بودِن  گرو  در  را 
انقالب  رفتن  دست  از  با  و  می داند  نو  فرهنگِی  نهادهای 
دروِن  منحل شدن  یا  نابودی  جز  سرنوشتی  نیز  طبقه  این 
دیدگاه  این  صاحباِن  جهان نگری  ندارد.  دیگر  طبقات 
اجتماعی  طبقات  و  جامعه  وضعیِت  از  گزارش  گونه ای 
دست  به  جز  انقالب  رهبرِی  آن  در  که  وضعیتی  است، 
ما،  نظر  مد  اثِر  در  باشد.  نمی تواند  روشنفکر  گروه های 
و  دیده  فکلی  جوان  دو  و  معاون  ذهِن  دریچۀ  از  جامعه 
دورنمای  به  که  هستند  کسانی  آن ها  زیرا  می شود،  نقد 
می کنند.  درک  را  منسجم  ساختار  و  یافته اند  دست  کلی 
این نظام ذهنْی واقعیت بیرونِی طبقات را این گونه تشریح 
به سبب  حاکمه،  طبقۀ  به جز  طبقات  همۀ  که  می کند 
لیکن  رسیده اند؛  انفجار  آستانۀ  به  کهنه،  نظام  در  نابرابری 
بسیار  نیروی  و  زخم خورده اند  گرچه  فرودست  طبقه های 
رویارویی  تواِن  اندیشمند،  رهبران  داشتِن  بدون  دارند، 
به رغم  نیز،  مذهبی  متوسِط  طبقۀ  ندارند؛  را  ستمکاران  با 
و  روشنفکران  با  همدلی  راه  از  جز  ناخشنودی هایش، 
و جامعه  کند  تمام  را  بی عدالتی  نمی تواند  آن ها  از  پیروی 
نمایشنامه  این  بنابراین  سازد.  رهنمون  جدید  نظام  به  را 
خود پاسخ معناداِر این گروه )روشنفکران( به گروه رویارو 
و  مشروطه  بودِن  با  که  همان ها  است،  )خودکامگان( 
سامانه های نویِن آن همۀ بهره ها و نیز وجوِد خود را رو به 
نابودی می بینند؛ از این رو، متْن کشمکشی بی پایان میان 
یعنی  پیرامون،  واقعیت  از  و  می کند  روایت  را  دسته  دو 
مردِم سایر طبقات، انتظار دارد که سنگِر او را یاری کنند 
وگرنه انزوا و نابودْی نسخۀ روشنفکران و انقالب را در هم 

پیچید. خواهد 
و  طبقه ای  نمایندگِی  برای  یک  هر  متن  شخصیت های 
اندیشه ای به میان می آیند و کنش و واکنش هایشان برای 
می شود.  انجام  خودشان  طبقۀ  خواست های  به  رسیدن 
اجتماعِی  انگیزه های  متن  که  شاهدیم  متن  تشریِح  در 
که  گونه  بدین  می دهد،  نشان  را  خود  زمانۀ  روشنفکران 
وام  متجدد  اندیشمندان  نشانگانِی  و  معنایی  نظام های  از 
فکری،  نظام  این  کردِن  درونی تر  با  می کوشد،  و  می گیرد 
وضعیت  از  را  بازنده  و  نادیده گرفته  طبقاِت  و  گروه ها 

در  را  اجتماعی شان  نیروهای  و  کند  آگاه  ناهنجارشان 
راهی که بدان باور دارد رهبری کند.

پیرنگ داستانِی »حکام جدید« همانندِی بسیاری با اساِس 
می توان  رو  این  از  و  دارد  مشروطه  انقالب  تاریخِی  روایت 
که  دانست  سرشت نما  جزئِی  امر  لوکاچ،  گفتۀ  به  را،  آن 
کلیت یا ذات، یعنی روح انقالب، در آن آشکار شده است. 
یک  ساختۀ  نه  روایت  این  شد،  گفته  که  همان گونه  ولی 
فرافردی  فاعل  یعنی  انسان ها  از  گروهی  آفریدۀ  بلکه  فرد 
است: طبقۀ روشنفکر ایرانی که از آخوندزاده آغاز می شود 
هرگز  ولی  داشت  را  ایران  در  تئاتر  ساختن  آرزوی  )که 
همگی  که  او  از  بعد  کوشندگاِن  تا  نیافت(  را  آن  فرصت 
سلسله  این  و  داشتند،  آخوندزاده  ماننِد  سرنوشت هایی 
تِر  تئا مانند  جدید«،  »حکام  می یابد.  دامه  ا ارشاد  تا 
دربردارندۀ  که  او  »کمال الدولۀ«  رسالۀ  یا  آخوندزاده 
واژگان و اندیشگان نوین است، ناکام می ماند و مانند خوِد 
بسیار  تعادلی  و  کوتاه  بس  حیاتی  ایرانی  روشنفکر  طبقۀ 
شکننده دارد. پس از »حکام جدید« هم روشنفکران و هم 
انقالب مشروطه به زودی به سوی مرگ می روند، و شایسته 
در  را  طبقه  این  بیشتِر  زواِل  دیگر  پژوهشگرانی  که  است 
این  شود  روشن  تا  کنند  بررسی  ایرانی  آیندۀ  هنری  آثار 
بازتاب دهندۀ  و  آمدند  پدید  اجتماعی ای  بستر  در چه  آثار 
از  بودند.  اجتماعی  طبقات  کدام  پیوندهای  و  پیکارها 
ارزیابی  و  بررسی  سوی دیگر، پژوهشگرانی که می خواهند 
از  است  بهتر  دهند  انجام  را  معاصر  هنری  و  ادبی  آثار 
بررسی  و  نورزند  غفلت  سرزمین  این  فرهنگی  گذشتۀ 
اکنون  شد  آغاز  مشروطه  روزگار  از  که  پیکاری  که  کنند 
یافته اند  سرنوشتی  چه  گروه ها  از  یک  هر  رسیده،  کجا  به 
برقرار  میانشان  تازه ای  رده بندی های  یا  اندیشه ها  چه  و 

شده است.
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