نگاهی به زندگانیو آثار و نمایشنامههای عبدالرحیم
همایونفرخ و رکنالدین همایونفرخ
*

نیایش پورحسن

چکیده:
عبدالرحیم همایونفرخ و رکنالدین همایونفرخ دو نویسنده و ادیبی هستند که برای جامعۀ
ادبی ایران در قرن اخیر چهرههای چندان شناختهشۀدهای نیسۀتند مقالۀ پۀیش روو واکۀاوی
کوتاهی دربارۀ شرح زندگانیو آثار و نمایشنامههای این دو نادرهکار کاشۀانی اتۀک کۀه در
مسند پدر و پسرو نهتنها در حوزههای ادبی ایران آثار فراوانی را در قالب تحقیق و نگارش و
تصحیح متون ادبی از خود بر جای گذاشتهاندو بلکه هر دو این درگذشۀتگان نیۀز در حۀوزۀ
نمایشنامهنویسی وارد شده و در ژانرهای مختلفِ چند نمایشنامه طبعآزمایی کردهاند
در مقال پیش روو ابتدا مقدمهای دربارۀ وضعیک نمایشۀنامهنویسۀی ایۀران در روزگۀاری
آوردهایم که این پدر و پسر در آن به فعالیک پرداختهاند تپس به زندگانی آنها به صۀور
مستقل و گذرا پرداختهایم و درنهایکو بدون هرگونه جانبداریو آثار نمایشی هریک از ایۀن
دو ادیب را بررتی کردهایم
پژوهشنامه کاشان * پژوهشگر حوزۀ تاریخ ،هنر و ادبیات .از اعضای انجمن نویسندگان و منتقدان خانۀ تئاتر ایران .این مقاله بهه راهنمهای
شمارۀ پنجم (پیاپی  )۱۳و مشاورت دوست عزیز و دانشمندم دکتر مهرداد مزین (عضو هیئت علم دانشگاه زاید امهارات کهه دیهدای تئهاتر در
پاییز و زمستان  ۱۳9۳ایران مرهون کوششهای ددربزرگ ایشان (میرزا عل اکبرخان مزینالدوله نقاشباش
pourhassanniayesh@gmail.com
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م باشد ،صورت گرفتهه اسهت/.
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دو ادیب ،دو کاشانی ،دو
نمایشنامهنویس ،دو همایونفرخ
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پیش از ورود به مبحث اصلیو ذکر این نکته الزم اتک که این مقاله با رویکردی تاریخی
و به روش مطالعا

کتابخانه ای نگارش شده و تأکید اصلی آن بیشتر بر معرفی این دو ادیب

یادشده و تحلیل آثار نمایشی آنها که امروزه متأتفانه به دتک فراموشی تپرده شده اتک
کلیدواژهها :عبدالرحیم همایونفرخو رکنالدین همایونفرخو اپر نویسیو نمایشنامهنویسی

مقدمه
در مقطع زمانی دو سه دهۀ اول قرن حاضر بیگمان با صرف نظر از نمایشهای سنتی
و تبلیغاتیـ شعاری ،سه گونۀ ( )Genreنمایشنامهنویسی از طرفداری و استقبال شایانی
در جامعۀ نمایشی ایران برخوردار بوده است :گونۀ نخست ،انواع کمدی (مشـتم بـر
کمدیهای اجتماعی ،تربیتیـ اخالقی یا اقتباسهای مولیروار) که بیتردید از مهمترین
چهرههای این نوع آثار ،سید علیخان نصـر ،حسـن مقـد و حسـن ناصـر برشـمرده
میشوند؛ گونۀ دو  ،انواع نمایشنامههای موزیکـال (اعـم از اپـر و اپـرا و ) کـه از
سرشناسترین چهرههای این گونۀ نمایشی میبایست به رضا کمال شـهرزاد ،میـرزاد
عشقی ،علینقی وزیری و حبیباهلل شهردار اشاره نمود؛ گونـۀ سـو  ،نمایشـنامههـای
تاریخی و اساطیری که از مهمتـرین درا نویسـان آن مـیبایسـت گریگـور یقیکیـان و
صادق هدایت را برشمرد
در این مقطع زمانی که دامنۀ فعالیتهای نمایشی در حوز ترجمه در سطح بسـیار
باال بود و به لحاظ درا نویسی در مرحلۀ تجربیا و آزمـون و خطـا و تیثیرپـییری از
درا های دوران نئوکالسیک و رمانتیک و حتی اپراهای قفقـازی قـرار داشـت ،اگرچـه
نویسندگان زیادی پا به میدان نهاده که یا از روی تفنن یا در جهـت شـهر و مقـا و
حتی دالی دیگر آثار زیادی را به جامعۀ نمایشی ایران عرضه کردند ،از لحـاظ فنـی و
جنبههای نمایشی جز معدود نفراتی که بتوان به آنها عنوان نمایشنامهنـوی حرفـهای
را اطالق کرد ،ظهور نیافتند که آنها هم متیسفانه بـه دالیـ متعـدد ،نظیـر مـداخال
فراوان ،کارشکنیهای هـم صـنفان ،رکـود اقتصـادی
اجتماعی جامعۀ نمایشی ،دست از کار کشیده و پ
ناکامی به لقایش بخشیدند و ره دیگر در پیش گرفتند

و مسـمومیت ففـای فرهنگـی ـ دو ادیبو دو کاشانی
از چندی عطای این عرصه را بـا دو نمایشنامهنویس
دو همایونفرخ

48









نفیسی ،غالمرضا رشید یاسمی ،صادق رضازاد شفق ،مسعود فرزاد ،ذبیح بهروز و پا
به عرصۀ نمایشنامهنویسی نهادند و نه از روی دغدغۀ صرف ،بلکه برای کسب تجربـه
و نگرشهای تاریخی و همینطور رویکردهای آموزشی دست به نگـارش نمایشـنامه
زده و چند اثر نمایشی به فراخور شرایط آن زمان از خود بر جای گیاشتند ،عبار انـد
از :عبدالرحیم همایونفرخ و رکنالدین همـایونفـرخ کـه اینـک بـه شـرد زنـدگانی،
خدما

و آثار نمایشی آنها میپردازیم

 .1استاد میرزا عبدالرحیمخان همایونفرخ کاشانی
وای بر من که پدر رفت و بماند تنهـا
رفتی ای مرد سخنسنج که بودی یکتـا
(رکنالدین همایونفرخ)

عبــدالرحیم همــایونفــرخ در حــدود ســالهــای 0521-0521ش 0در یکــی از
خاندانهای معروف کاشانی در شهر کاشان دیده به جهان گشود خاندان پدریاش تـا
شش نس همه از اهالی علم و دانش و دین بـودهانـد جـدش حـا مـال آقاجـان از
مجتهدان معروف کاشان بوده است پدرش حا محمدحسین طبیب از پزشکان حاذق
عصر قاجار بود که در کار تجار دست داشت و سالهای زیادی را نیـز در سـیاحت

به هند و چین و ترکستان و روسیه و قفقاز گیرانده بود  5مادرش از خاندان سرشناس
شیبانی بوده است که همگـی غالبـ دا در زمـر ادبـا ،شـعرا و نویسـندگان عصـر خـود

محسوب میشدند
عبدالرحیمخان در دوران طفولیت پدرش را از دست داد و بـدین لحـاظ از همـان
دوران تحت سرپرستی و تربیت دایی دانشمندش ،یعنی میرزا علیمحمـد مجیرالدولـه
شیبانی (معاون وزار انطباعا عصر ناصری و ) قرار گرفت
عبدالرحیمخان تحصیال مقدماتی را در کاشـان گیرانـد و سـب
نظار

بـا حمایـت و

شادروان مجیرالدوله شیبانی در تهران نزد اسـاتید آن زمـان بـه تکمیـ علـو

پرداخت و مدتی هم در مدرسۀ دارالفنون نزد دکتر بازی به فراگیـری زبـان انگلیسـی
پژوهشنامه کاشان پرداخت و آن را در مدرسۀ آمریکاییها تکمی نمود

شمارۀ پنجم (پیاپی )۱۳
پاییز و زمستان ۱۳9۳
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وی همچنین در دوران مشروطه به راهنمایی میرزا جهانگیرخـان صوراسـرافی دو
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دو تن از این افراد که بهسان ادبای دیگر آن عصر ،نظیر ملکالشعرای بهـار ،سـعید
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سالی را در محفر عالمه محمد قزوینی به تحصـی و تکمیـ زبـان و ادبیـا عـرب
همت گماشت و از محفر آن فقید استفاضۀ فراوان نمود وی در 50سالگی ،زمانی که
مرحو میرزا محمد آخوند ندیمالسلطان سمت وزار انطباعا دربار مظفرالدینشـاه
را عهدهدار بود ،در سمت مترجم رسمی زبان انگلیسی وزار انطباعا استخدا شد؛
در سالنامههای آن زمان نا ایشان جزو مترجمان رسمی به ثبت رسیده است چنانکـه

در صفحۀ  52سالنامۀ 0150ق که ضمیمۀ چـا سـنگی جلـد پـنجم نامـۀ دانشـوران
ناصری است منتشر شده است ،نا ایشان با عنـوان معتمدالسـلطان میـرزا عبـدالرحیم،
مترجم زبان انگلیسی ،در زمر اعفای دارالترجمۀ مبارکۀ دولتی به ثبت رسیده است
عبدالرحیمخان در دورانی که دکتر میلسبو برای نخستینبار به تـاری 0110ش بـه
ایران آمد ،با سمت مترجم انگلیسی ادار ک عایدا شروع به فعالیت نمود و پـ از
چندی نیز به ریاست ادار ک حسابداری سروی حم و نق دولتی انتخاب گردید
ایشان همچنین چندی نیز میمور رسیدگی به حساب کمبانی مختلط آلمانی و انگلیسی
که عهدهدار ساختن راهآهن سراسری ایران بودند ،شد و در اثر حسن نیت و خـدما ،
به دریافت پاداش مفتخر گردید
وی چندی نیز در حوالی سالهای  0101تا 0105ش به آذربایجان رفت و در آنجا
با استقبال و اصرار ادیبالسلطنه سمیعی ،ادیب و شاعر فقید ،چندی را در انجمن ادبی
تبریز که گویا در «روزهای سهشنبه در منزل خود شادروان ادیبالسلطنه سمیعی که در
آن زمان استاندار آذربایجان بودند» برگزار میشد ،به ادامۀ فعالیتهای ادبـی و تکمیـ
آثار خود پرداخت (تفریظ دستور جامع زبان فارسی ،شماره )522
گفتنی است در این انجمن ،بزرگانی نظیر مرحو فیلسوفالدوله (پزشک دانشـمند)،
مرحو محمود غنیزاده (نویسنده و مدیر روزنامۀ سهند) ،مرحـو اسـماعی امیرخیـزی
(رئی

دبیرستان فردوسی تبریز) ،باقر حکمت (شاعر و اسـتاد دانشـمند علـو طبیعـی)،

مرحو برهان (قاضی دادگستری) مشارکت داشتند استاد همایونفرخ نیز در این سالهـا
که مشغول نگارش کتاب دستور زبان خود بود ،هرازگاهی در این انجمن شرکت میکرد

دو ادیبو دو کاشانی
و اوراقی از این تحقیق وسیع خود را برای حاضران انشاد مینمود (همانجا)
دو نمایشنامهنویس
به هر حال ،کتاب دستور جامع فرخ در سال 0105ش در شـش جلـد آمـاده و بـه دو همایونفرخ
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رسماد جهت اظهارنظر و مطالعه به شادروان ملکالشعرای بهـار سـبرد و بـا مطالعـه و
اظهارنظر ایشان که در حدود یک سال و نیم به طول انجامید ،سـرانجا بـا صـالحدید
ملکالشعرای بهار ،نهتنها استاد همایونفـرخ در پـاییز 0101ش بـه دریافـت نشـان از
وزار فرهنگ نائ آمد و مورد تجلی و تقدیر واقع گردید ،بلکه جلـد نخسـت ایـن
دستورنامه سرانجا پ

از وقفهای طـوالنیمـد  ،بـه سـال 0152ش بـه زیـور طبـع
1

آراسته شد (دربار دستور جامع زبان فارسی ،ص)051-055
وی در سال 0101ش در طی دعو نامهای از سوی علیاصغر حکمت به عفویت
فرهنگستان ایران انتخاب و دعو

به همکاری گردید (روزنامۀ اطالعا  05 ،فرورین

0111ش)
همچنین ایشان در حوالی سال 0101ش نیـز کـه در تهـران سـکونت داشـتند ،در
محاف ادبی تهران نیز حفور به هم میرسانید که از جملۀ این محاف مـیبایسـت بـه
«انجمن علم و ادب» اشاره نمود که در منزل آقای ضیاء شیبانی ،واقع در خیابان بوعلی
برگزار میشد (تفریظ دستور جامع زبان فارسی ،شمار )522
عبدالرحیمخان که از روزگار نوجوانی به ادبیا و زبان فارسی عشـق مـیورزیـد،
نهتنها اوقا فراغت خود را صرف مطالعه و تحقیق و تفحـ مـیکـرد ،بلکـه تمـا
سرمایه و هستی خود را در این راه گیاشت و چون جز کتاب و مطالعه به امور دیگـر
توجه نداشت ،تمامی اموال و سرمایهاش از سوی اطرافیانش به تارا رفت؛ چنـانکـه
پسرش در این باره چنین نوشته است« :بایـد بگـویم از ایـن رهگـیر پـدر بزرگـوار
زیانهای جبرانناپییر مالی دیدند و چـون بـه کارهـای خصوصـی و شخصـی خـود
نمیرسیدند ،میلیونها ریال ثرو و امالک خود را از دست دادند آری ،هم تندرستی
و عمر و هم مال و سرمایۀ خود را بر سـر ایـن اثـر گیاشـتند » (دسـتور جـامع زبـان
فارسی ،چ ،0ص نه)
خود استاد نیز در مقدمـۀ کتـاب دسـتور فـرخ در ایـن بـاره چنـین نوشـته اسـت:
پژوهشنامه کاشان «یکوقت به خود بازآمد که خویشتن را در بیابانی بـیپایـان یـافتم کـه هـیا آثـار و

شمارۀ پنجم (پیاپی )۱۳

پاییز و زمستان  ۱۳9۳دورنمای آبادانی در آن دیده نمیشد روزی در آینۀ کوچـک بغلـی نگریسـتم دیـد
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پیشنهاد ادیبالسلطنه سمیعی به وزار فرهنگ فرستاده شد و وزار خانۀ مزبـور نیـز
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موهایم همه سبید گشته و تازگی جوانی ،مبدل به تیرگی پیری شده و چون به کتابچـۀ
یادداشتها نظر افکند  ،به یاد آمد که بیش از سی سال است مـن در ایـن شـورهزار و
سنگالخ مشغول گوهریابی و زرشویی هستم تیملی کرده با خود گفتم که اینهمه رنج
برد و کیسهها از گوهر انباشتم اگر به شهر و خانه مراجعت نکنم ،باشد که زندگانیا
در این بیابان به سر آید و زحماتم به هدر رود آن به که آهنگ خانه نمایم و النۀ خود
را با حاص زحما

این مد

بیارایم چون بـه شـهر درآمـد  ،تغییـرا بسـیاری در

وضعیا شهر و اخالق و صفا مرد یافتم و با ذوق و شعف بسیار آمیخته به غـرور
و افتخار که اکنون با سرمایه و رهآوردی گرانبها به منزل خود میرسم ،میشتافتم تا به
در خانۀ خود رسید بیگانه در باز کرد و از ورود جلوگیری نمود معلو شد خانهای
که با زحما عمری و با خون جگر ساخته بود  ،یا آنکـه معمـار رسـمی ادار ثبـت
اسناد در سیصدوشصتهزار ارسال تقویم کرده ،خداناشناسی دور از وجدان در مقابـ
ششهزار تومان و نههزار ریال رشوه که به کارمندان ادار ثبت داده ،بـه نـا خـود بـه
ثبت رسانیده و تصاحب کرده اسـت در اولـین قـد ر مراجعـت دریـافتم کـه چگونـه
هممیهنان به رسم همیشه از خادمین کشور قدرشناسی میکنند » (دستور فرخ ،ص « »
و «ه»)
استاد همایونفرخ در طول حیا

خود چند اثر تیلیف و تدوین نموده است کـه از

میان آنها میبایست به کتب و رسائ ذی اشاره نمود:
 0سفر بختیاری (مندر در کتاب تاری بختیاری ،ص11ــ )22بـه همـتس سـردار
اسعد قلیخان بختیاری ،تهران ،مطبعۀ میرزا علیاصغر ،چـا سـنگی0151 ،ق (ایـن
سفرنامه که از تاری  52ذیقعـده  0151از راه اصـفهان بـه اهـواز و سـیاحت در دیـار
بختیاری در طـی پنجـاه روز صـور گرفتـه اسـت ،تنهـا بـا عنـوان نگـارش میـرزا
عبدالرحیمخان کاشانی مندر و منتشر شده است)
 5اتم ،کشفیا بزرگ دانشـمند ایرانـی ،تهـران ،انتشـارا اخگـر0102 ،ش (در
فهرست برخی از کتابشناسیها به اشتباه سال 0152ش ثبت شده است )
 1دستور فرخ (جلد اول) ،به همت محمد مشـیری ،تهـران ،بنگـاه آذر0152 ،ش
 501صفحه به انفما چند صفحه مقدمه در  5211نسخه

دو ادیبو دو کاشانی
دو نمایشنامهنویس
دو همایونفرخ
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تاریخی افشین که اص آن بیش از هفتصد صحیفه بود و نسخۀ خطـی آن بـه سـرقت
رفت ،تنها مختصری از آن به خواهش فرزندش نگارش و منتشر شد ) (دسـتور زبـان
فرخ ،ص چهارده)
 2سلسله مقاال

«هیئت جدید» ،تهران ،مجلۀ اخگر ،سال اول تا سـو  0155 ،تـا

0151ش
 5سلسله مقاال
تا 0151ش

«آیین نگارش فرخ» ،تهران ،مجلۀ اخگر ،سال اول تا سو 0155 ،

 1سلسله مقاال

«دستور زبان فارسی» ،مجلۀ اخگر ،سال اول تـا سـو  0155 ،تـا

0151ش
 1فرهنگ لغا

رشتهای انگلیسی به فارسی و فارسی به انگلیسی در علو مختلف

(چا نشده)
 9تاکستان (چا نشده) در باب این کتاب چنین نوشته شده است« :استاد در شعر
نیز دستی داشت و آثار منظومی هم دارد از جمله کتاب انتقادی است به نا تاکستان »
(دستور زبان فرخ ،ص چهارده)
 01تحقیقاتی در واقعۀ کربال که از انگلیسی ترجمه شده است (به نق از روزنامۀ
اطالعا 0111 ،ش)

 00اما مهمترین کتاب استاد همایونفرخ که قریب به  11تا  21سال عمر خـود 2را
از حوالی 52سالگی صرف آن نمود ،بیگمان کتاب دستور جامع زبان فارسی است که
در هفت مجلد نگارش یافته و برای نخستینبار در سال 0111ش ،در حالی که ایشـان
به واسطۀ کهولت سن و ضعف مزا بیمار و در بستر بیماری بودند ،به قطـع وزیـری

در حدود  0511صفحه و به اهتما فرزندش رکنالدین همایونفرخ منتشر گردید
این کتاب در اسفند  0111از طرف وزار دربار بهعنوان کتاب برتر شناخته شد و
استاد ،برنده و به جایز اول سلطنتی نائـ شـد و در روز اول عیـد سـال 0111ش از
پژوهشنامه کاشان استاد قدرشناسی و تقدیر و تشویق به عم آید و دو قطعه نشان علمی درجهیـک بـه

شمارۀ پنجم (پیاپی )۱۳

پاییز و زمستان  ۱۳9۳استاد اهدا گردد
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گفتنی است که ایـن کتـاب در سـال 0119ش مجـدداد بـا تصـحیحاتی و افـزایش
مثالهای شاهد بیشتری منتشر و برای بار سو نیز در سال 0152ش از سوی مؤسسـۀ
مطبوعاتی علمی در تهران در  0011صفحه با انفما  11صفحه پیوست و  52صـفحه
مقدمه منتشر گردید
ادیب برومند در قطعه شعری با عنوان «وثیقۀ ملی یا گنجینـۀ زبـان» از ایـن کتـاب
چنین تجلی نموده است:
درود ما بـه «همـایونفـرخ» ،آن اسـتاد
زهــی مؤلــف دســتور جامـــع فـــرخ
قواعد (سخن پارسی) مـدون سـاخت
به پاس گنج سخن رنج برد و مزد نــخواست
چو در طریق سخن سالها به جان کوشید

کزو به فرق سخن طرفه سایـبان داریم
کزو به نا ادب عرض امتــنان داریـم
بـه دفتری که از او بهره بیگمان داریم
ب ارجمندش از این سعی رایگان داریـم
سزد که پاس حقوقش بــه سـالیان داریـم
(دتتور زبان فرخو ص تیوپنج)

استاد عبدالرحیم همایونفرخ سرانجا پ از سـالهـا بیمـاری و زمـینگیـری ،در
تاری 01تیر 0111دچار عارضۀ سکتۀ مغزی گردید و علیرغم تما کوششهایی کـه
جهت مداوای وی به عم آمد ،معالجه مؤثر نیفتاد و ایشان در بعدازظهر روز شنبه 09
تیر  0111چشم از جهان فروبستند و در گورستان امامزاده عبداهلل شـهر ری بـه خـاک
سبرده شدند
مادهتاری وفا
چنین است:

وی که از سوی «احمد گلچین معانی» بر لود مزارش حک شـده،

چــو دل در غمــش نالــه بنیــاد کــرد
وزیــن تعـــمیه مــدعا شـــد پدیــد

طلـــب ســـال تاریـــ اســـتاد کــرد
«خداونـــد دســـتور» «د » درکشـــید
[ 0119هجری قمری]

فعالیتهای نمایـشی

آشنایی همایونفرخ با مقولۀ تئاتر و ادبیا نمایشی را بیگمـان مـیبایسـت در عصـر
دو ادیبو دو کاشانی
مشروطه و در دورانی جستجو کرد که وی در مدرسۀ آمریکاییها به تحقیق و تفح
در باب ادبیا

ایران و انگلی

و فرانسه مشغول بود وی در این مدرسـه و در هنگـا

دو نمایشنامهنویس
دو همایونفرخ
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گردید ،بلکه با شعرا و درا نویسان غرب و باالخ انگلی آشنایی فراوانی نیز یافت
و معتقد بود به جای استفاده و ترجمۀ آثار غربی میبایست آثاری بـه همـان سـبک و
سیاق و به زبان ساد فارسی خلق نمود؛ چنانکـه وی در ایـن بـاب چنـین اظهـارنظر
نموده است« :شکسبیر و میلتن از شعرای انگلی هستند که کم در دنیا نظیـر دارنـد و
البته همهک

قدر و احترا آنها را میداند ما همانقدر که ادبیا فرانسه و انگلـی

را میخوانیم و تحسین میکنیم ،باید کوشش کنیم و زبان خود را تکمی  ،و تحصی
آن را آسان کنیم » (همان ،ص «بو»)
به هر حال ،وی که با این رویکرد ،قد در عرصۀ انواع نگارش متون ادبـی گیاشـت،
در سال 0102ش که در آذربایجان سبری مینمود ،دو نمایشنامه به رشتۀ تحریـر درآورد
که عبار است از 0 :هشت فرشته؛  5عمرولیث و سه یا عبداهلل و فاطمه
نمایشنامۀ هشت فرشته نمایشنامهای کوتاه براساس حکایا گلستان سعدی اسـت
که در سال 0102ش نگارش و اجرا شده است نسخهای دستنوی از این نمایشنامه
امروزه در دوازده صفحه در مرکز اسناد کتابخانۀ ملـی ایـران بـه شـمار 552 /09151
موجود است دومین اثر نمایشی استاد همایونفرخ که در همان تاری  0102در ارومیه
نگارش و خوشبختانه منتشر نیز گردیده است ،نمایشنامۀ عمرولیث و سه اسـت کـه
اینک بحث اصلی را بر روی آن متمرکز میکنیم
اپر عمرولیث و سه یا عبداهلل و فاطمه:
«اپر » یا «اپرای کوچک» گونهای از اقسا اپراست که از درهمآمیختگی نمـایش و
موسیقی و شعر در حجمی کوچـک و سـبک پدیـد آمـده و گفتارهـا در آن غالبـ دا بـه
صور آواز ،و موسیقی در آن با آهنگهای عامیانه تنظـیم و اجـرا مـیشـود در ایـن
اپرای کوچک که با عنوان «درا موزیکـال» هـم مطـرد اسـت ،جـدا از شـعر و آواز،
مکالما عادی هم وجود دارد که طی آن آواز و موسیقی قطع شده و بازی به صور
نمایش ادامه مییابد
پژوهشنامه کاشان
شمارۀ پنجم (پیاپی )۱۳
پاییز و زمستان ۱۳9۳
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در تاریخچۀ تئاتر و ادبیا

نمایشی ایران ،مراد از اپر

بیشتر نـوعی نمـایشهـای

غنایی یا آهنگین بوده که گاهاد با لفظ «تابلوی موزیکال» نیز خوانده میشده اسـت و از
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تحصی زبان انگلیسی ،نهتنها به هر نحوی با مقولۀ تئاتر و ادبیا

نمایشی غرب آشـنا
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لحاظ موضوعیت ،غالباد به دو دسته تقسیم میشدند :دستۀ نخست ،اپر های عشقی و
رمانتیک؛ دستۀ دو  ،اپر های تاریخی که هر دو با رویکردهایی تعلیمـی  -تربیتـی و
غالباد ملهم از منظومه های ادبی کالسیک یا حوادث تاریخی و سیاسی گیشته و معاصر
خلق میشد و در اکثر مواقع پرداختن به جیابیتهای ظاهری و زیباییشناسی ،مانع از
2
هرگونه تحلی و تفسیر ادبی و تاریخی میگردید
تاریخچۀ ظهور اپر

و اپر نویسـی در ایـران را بـیشـک مـیبایسـت از دوران

مشروطه به بعد و به دنبال فعالیتهـای گـروههـای نمایشـی سـیاری کـه از قفقـاز و
آذربایجان رهسبار کشور ما گردیدند ،دنبال نمود که تـا روزگـار پهلـوی اول و حتـی
مدتی پ

از آن با ذائقه و روحیا

مخاطبان و درا نویسان ایرانی موافق بود

حال اگر از اپر های قفقازی در عصر مشروطه ،نظیر آثار عبدالحسین حاجیبگف
و همینطور اپر های میرزاد عشقی ،رضا کمال شهرزاد ،علینقی وزیری و حبیباهلل
شهردار که در روزگار پهلوی اول مسبب ارتقا و او اپر نویسی در آن زمان گردیـد
صرف نظر کنیم ،یکی دیگر از کسانی که در روزگـار پهلـوی اول بـه نگـارش اپـر
دست یازید ،میبایست به عبدالرحیم همایونفرخ اشاره کرد
استاد همایونفرخ که دستی در عالم موسیقی داشـته و بنـا بـه نوشـتۀ پسـرش «بـه
موسیقی ایرانی احاطۀ کام داشت و ویولن و پیانو را شیرین مینواخت و در دسـتگاه
همایون پردهای ساخته بود و مثنوی مولوی را با آهنگ روداالرواد و ساقینامۀ حافظ
را با لحن دلکش و نوایی خوش میخواند» (دستور زبان فـرخ ،ص ،)1هماننـد سـایر
اپر نویسان آن روزگار که به موسیقی و نمایشنامهنویسـی احاطـۀ کـافی داشـتند ،بـه
عرصۀ اپر نویسی وارد شد و اپر عمرولیث و سه یا عبداهلل و فاطمـه را در سـال
0102ش در پنج پرده تصنیف ساخت این اثـر نمایشـی در همـان سـال بـه مناسـبت
هفتصدمین سال تیلیف بوستان و گلستان حفر

سعدی شیرازی در رضائیه (ارومیه)

به معرض نمایش درآمد و از آنجا که این نمایشنامه در میان سایر آثار نمایشـی عصـر
خود ممتاز شناخته شد ،در همان سال در  15صفحه در چاپخانۀ پاکتچی تهران منتشـر
گردید
آنطور که همایونفرخ در توضیحا

پایانی این نمایشنامه نوشته است« ،این اپر

دو ادیبو دو کاشانی
دو نمایشنامهنویس
دو همایونفرخ
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گردیده و تما ابیا و اشعاری که در آن به کار گرفتـه شـده اسـت ،بـدون اسـتثنا از
سعدی است » (اپر عمرولیث و سه  ،ص)15
به هر حال این نمایشنامه که با رویکرد اقتباس و نگاهی شبهتاریخی در ژانر اپـر
نگارش شده ،در زمر یکی از آثار متقدمی است که از آثار کالسـیک ادبیـا پارسـی
ملهم گردیده است
خالصۀ داستان این نمایشنامه چنین است:
پرد نخست« :خواجه سـه بـن همـدان» (وزیـر عمرولیـث صـفاری) پیرمـردی
هفتادساله با ریشی سفید است که علیرغم دارابودن سه همسر و یـک فـو فرزنـد و
نوه و در سن پیری عاشق دختری شـانزدهسـاله بـه نـا فاطمـه (دختـر حـارث بـن
ضحاک) شده است وی با ازدستدادن دل خود ،سرانجا به تنگ آمده و منشی خـود
را که فردی چاپلوس و متظاهر ،به نا ابوالعباس است ،احفار نموده و راز خود را بـه
او میگوید خواجه سه که از طریق منشی خود به نـامزدی دختـر بـا پسـرعمویش،
یعنی عبداهلل آگاه میگردد ،با این حال از عشق خود کوتاه نیامده و با وعدههای ملـک
و مقا و منصب برای پدر دختر ،ابوالعباس را محض خواسـتگاری نـزد پـدر و مـادر
دختر میفرستد؛
پرد دو  :عبداهلل که از بدو تولد نافش را به ناف دخترعمویش بسـته بودنـد و هـر
دو در این سن شدیداد عاشقپیشهاند ،پ از مسافرتی که به خار از شهر رفته بود ،در
این روز بازگشته و به منزل عموی خود آمده و با فاطمه مالقا میکند حارث (پـدر
دختر) که عبداهلل را همانند پسر خود دوست دارد ،در این میـان از راه رسـیده و قـرار
ازدوا این دو جوان را برای چند روز بعد در عید مبعث پیشنهاد میدهد
با رضایت هر دو جوان و رفـتن عبـداهلل از خانـه ،ناگهـان ابوالعبـاس و دو تـن از
مالزمانش سر رسیده و دختر را با اهدای تحفههایی ،از حارث خواستگاری مـیکننـد
حارث که در ابتدا غافلگیر شده ،در ادامه قفیۀ عشق هر دو جوان را تعریف نمـوده و
پژوهشنامه کاشان به ابوالعباس جواب رد میدهد و ابوالعباس و دو همـراهش کـه شـدیداد خشـمگین و

شمارۀ پنجم (پیاپی )۱۳

پاییز و زمستان  ۱۳9۳برافروخته شدهاند ،با اذعان تهدید ،خانه را ترک میکنند؛
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پرد سو  :ابوالعباس به سرای خواجه سه آمده و وقایع را برای او بازگو میسازد
و پیش از آنکه مسبب برافروختن خشم خواجه گردد ،نقشهای را که پیشتـر طراحـی
نموده بود ،برای وزیر شرد میدهد در طی این نقشه قرار است که عبداهلل به منصـب
نمایند سلطان ،به سرکشی و بازرسی جمعداران نیشابور که مدتی پیش مال دیـوان را
دزدیده بودند ،اعزا گردد تا شاید از این طریق عروسی وی با فاطمه به تـیخیر افتـد و
مسببا

قت وی در نیشابور از سوی دزدان فراهم گردد در گیرودار صحبتهای ایـن

دو است که ناگهان از پشت پرده ،سعید (غال سیاه حارث) که مـدتی را در آنجـا بـه
جای دوستش به دربانی سرای وزیر مشغول گردیده بود ،از وقایع خبردار شده و آنجـا
را با سرعت ترک میکند
ابوالعباس در این زمان حکمی برای اعزا عبداهلل بـه نیشـابور نوشـته و بـه مهـر و
امفای وزیر میرساند و نامه را به دست سربازی سبرده که به دست عبداهلل برساند؛
پرد چهار  :سعید (غال سیاه حارث) به منزل حارث آمده و اخبار را سریعاد بـرای
عبداهلل و سایر اعفای خانواده شرد میدهد
حارث پیش از رسیدن سربازان حکومتی فوراد نقشهای به ذهنش خطور میکند کـه
در طی آن فاطمه و عبداهلل را از بخارا بـا کـاروانی بـه معیـت پسـر یکـی از دوسـتان
بازرگانش به مقصد مازندران رهسبار سازد؛ ازاینرو ،عروس و داماد به همـراه سـعید
(غال سیاه) لباس مازندرانی به تن کرده و خانه را ترک میگویند؛
پرد پنجم :عمرولیث در روز مبعث در سـرای خـود بـر روی تختـی نشسـته کـه
«حمزه» (رئی خبرگیران و محتسب شهر) شـرفیاب شـده و قفـیۀ عبـداهلل را کـه از
سوی خواجه سه در بند شده ،گزارش میدهد در این اثنا ،خواجه سه و سایر امـرا
و بزرگان و علما محض تبریک و تهنیت این روز فرخنده ،بـه بارگـاه عمرولیـث وارد
میشوند
عمرولیث قفایا را از زبان خواجه سه به دروغ جویا شده و برای آنکـه حقیقـت
را بین عبداهلل و خواجه سه رودررو بشنود ،عبداهلل را نیز از بند فراخوانـده و پـ از
صحبتهای آن دو ،حقیقت امر را به وضود درمییابد
عمرولیث پ

از شماتت و سرزنش و برکنـاری خواجـه سـه از صـدار

دو ادیبو دو کاشانی
دو نمایشنامهنویس
 ،او را دو همایونفرخ
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مبعث با حفور شخ عمرولیث ترتیب دهد
بدین طریق درنهایت ،نهتنها عبداهلل و فاطمه به وصـال یکـدیگر مـیرسـند ،بلکـه
خواجه سه نیز با رسوایی در دربار به مجازا اشتباه خود میرسد
آنچه جنبۀ نمایشی 5این اپر را تشکی میدهد ،بیگمان مصرع «عشق پیـری گـر
بجنبد ،سر به رسوایی زند» است که هم به نحوی یادآور داستان شی صـنعان اسـت و
هم آنکه درنهایت ،بهسان سایر نمایشنامههای تربیتیـ اخالقی آن زمان ،با پایان خوش
به اتما میرسد
درمجموع ،این نمایشنامه که براساس گلستان سعدی با رویکردی تربیتیـ اخالقـی
نگارش یافته ،اگرچه اثری است که با شخصیتهای ایرانی و ففـای نمایشـی ایرانـی
کهن خلق شده و در زمر نخستین اپر هایی است که از سوی یک ادیب ،از سـعدی
ملهم گردیده ،از لحاظ تکنیکهای نمایشنامهنویسی ،شخصیتپردازی ،دیالوگنویسـی
و درمجموع پرداخت صحیح نمایشی ،در ردیـف نمایشـنامههـایی ضـعیف برشـمرده
میشود که در آن ساختارهای درا نویسی به درستی رعایت نشـده و تنهـا شـمهای از
ففای نمایشنامهنویسی را در دوران پهلوی اول مجسم میسازد
***
استاد همایونفرخ در طول حیا
فرزندان ایشان به وادی ادبیا
ایفا نمودند

خود صاحب چند فرزنـد گردیـد کـه دو تـن از

کشانیده شدند و سهم شایانی را در جامعۀ ادبیا

ایران

یکی از فرزندان ایشان ،سیفالدین همایونفرخ است که به احزاب چبـی پیوسـت و
از فعاالن سیاسی حزب تود ایران شد و با عنوان مستعار «گامایون» در زمینۀ ترجمۀ آثار
روسی در ایران به فعالیتهای ترجمه پرداخت و حجم کثیری از ترجمههای رمـانهـا و
داستانهای روسی را وارد ادبیا معاصر ایران ساخت؛ ولی با حجم بزرگی از آثاری کـه
ترجمه کرد ،همچنان با گمنامی تما به بوتۀ فراموشی سبرده شد  1اما پسـر دیگـر اسـتاد
پژوهشنامه کاشان همایونفرخ که به نحوی فرزند خلف و دانشمند ایشان محسوب میگـردد ،اسـتاد دکتـر

شمارۀ پنجم (پیاپی )۱۳

پاییز و زمستان  ۱۳9۳رکنالدین همایونفرخ میباشد که اینک به شرد زندگانی و آثار نمایشی وی میپردازیم
88









Downloaded from sh-kashan.kashanu.ac.ir at 1:12 +0330 on Wednesday October 24th 2018

ملز می سازد که مخار جشن و بساط عروسی دو جـوان را در همـان روز فرخنـد

Downloaded from sh-kashan.kashanu.ac.ir at 1:12 +0330 on Wednesday October 24th 2018

 .2دکتر رکنالدین همایونفرخ
رکنالدینخان فرزند عبدالرحیمخان همایونفـرخ در مهـر 0591در تهـران چشـم بـه
جهان گشود وی تحصیال ابتدایی را در مدرسۀ مظفری تهـران آغـاز و تحصـیال
متوسطه را در زمان اقامت پدرش در آذربایجان در دبیرستان پهلوی رضـائیه (ارومیـه)
به اتما رسانید
رکنالدین خان از ایا نوجوانی به نظم شعر و نگارش داستان پرداخت و سـب
حوالی بیست سالگی به بعد چند اثـر در حـوز ادبیـا

از

داسـتانی منتشـر سـاخت کـه

عبار اند از:
 0سوز دل یا عشق من (داستان) کـه در خـرداد 0101در  11صـفحه در چاپخانـۀ

علمی تهران منتشر گردید؛ 5 1شهریار (مجموعه داستان تاریخیـ ادبی و عشـقی) کـه
در آذر 0101در انتشارا کتـابفروشـی پـرورش تهـران منتشـر گردیـد؛  1عـروس
گورستان (مجموعه داستان) که در سال 0109ش در انتشارا بنگاه آیین تهران منتشـر
شد؛  2عاشق بینوا (داستان) در سال 0109ش انتشار یافت؛  2پری (داستان) در سـال
 0109منتشر شد و تبلیغ انتشار آن در مقدمۀ کتاب عروس گورستان داده شـده اسـت؛
 5خوئین خونین (داستانهای فارسی) که در سال 0151ش در چاپخانۀ داد تهران نشر
یافت؛  1بالکون (داستان فارسی) که در سال 0110ش با تخلـ
«رخ» در  52صفحه منتشر گردید

شـعری وی ،یعنـی

وی همچنن در مقدمۀ کتاب عروس گورستان مژد انتشـار کتـاب دیگـری را داده
بود تحت عنوان پیروزی بر مرگ که قرار بود به صور چا نفی منتشر گـردد کـه
گویا انتشار نیافته است
رکنالدینخان در حدود هجدهسالگی در رشتۀ ادبیا فارسی دانشـگاه تهـران بـه
ادامه تحصی پرداخت و در نیمۀ اول دهۀ 0151ش موفـق بـه اخـی فـوق لیسـان از
دانشکد مزبور شد (سندیکای نویسندگان و مطبوعا در یک نگاه ،ص)5
وی همچنین در همـین زمـان بـهسـان بـرادرش سـیفالـدین همـایونفـرخ وارد

دو ادیبو دو کاشانی
فعالیتهای حزبی و سیاسی شد و جدا از آنکه در لـژ فراماسـونری تهـران از اعفـای
دو نمایشنامهنویس
بلندپایــه بــود و لقــب اســتاد ارجمنــد را داشــت ،از ســال 0152ش مســئولیت ادار دو همایونفرخ
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به سمت اهداف فراماسونری هدایت میکرد؛ چنانکه در دوران حکومت قوا السـلطنه
به سازماندهی نانوایان آزادپز تهران پرداخت و از آنان در قفیۀ «بلوای نـان» در تهـران
بهرهبرداری نمود (نک :همانجا)
بیگمان همین فعالیتهای سیاسیر رکنالدینخان در همین زمان بود که وی را نیز
به فعالیتهای مطبوعاتی و ژورنالیستی سیاسی متمای نمود؛ به طوری که وی در ایـن
زمان جدا از تحصـی و فعالیـتهـای نویسـندگی ،مـد مدیـدی را نیـز در عرصـۀ
روزنامه نگاری سبری نمود و چندی روزنامۀ رخ را منتشر سـاخت (سـخنوران نـامی
معاصر ایران ،ص )0201این نشریه که هفتهنامـهای اجتمـاعی بـود ،در سـال 0151ش
منتشر میشد (شناسنامۀ مطبوعا ایران ،ص)511
وی همچنین مدتی نیز سردبیری روزنامههـای آرزو ،آزادی شـرق ،نیـروی ملـی و
نهفت کشاورزان را بر عهده داشت گفتنـی اسـت نشـریۀ آرزو بـا مـدیریت اسـداهلل
میرسباهی (متولد 0590ش) ،هفتهنامهای سیاسی و خبری وابسته به جبهـۀ اسـتقالل و
حزب آرمان ملی بود که سردبیر آن در سال 0155ش ،رکنالدینخان بوده است
همچنین نشریۀ نیروی ملی بـا مـدیریت محمـدعلی برهـان نوپرسـت از نشـریا
سیاسی وابسته به حزب اراد ملی بود که برای نخستینبار در تـاری 59آبـان 0155بـا
سردبیری رکنالدینخان و مهدی اسکندری در تهران منتشر گردید و تا اسفند 0152با
سابقۀ چند بار توقیف انتشار یافت (ادبیا نوین ایران ،ص)151
آزادی شرق نیز نشریۀ هفتگی سیاسی و فکاهی به مسئولیت عبداهلل رازی بـود کـه
شــمار اول آن در تــاری  5تیــر  0152در تهــران منتشــر شــد و ســردبیری آن را
رکنالدینخان بر عهده داشت (ادبیا نوین ایـران ،ص )522گفتنـی اسـت کـه ایـن
نشریه دیری نبایید که توقیف شد و جای خود را به نشریۀ آزادی خلق داد
و اما نهفت کشاورزان نیز هفتهنامهای سیاسی و اجتماعی تحـت حمایـت ارگـان
جمعیت خوئینیهای زنجان بود که در سال 0111ش بـا مـدیریت مهـدی اسـکندری
پژوهشنامه کاشان منتشر میشد (شناسنامۀ مطبوعا

شمارۀ پنجم (پیاپی )۱۳

ایران ،ص )201از قرار معلو  ،سردبیر ایـن نشـریه

پاییز و زمستان  ۱۳9۳نیز رکنالدینخان همایونفرخ بوده است (سخنوران نامی معاصر ایران ،ص)0201
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رکنالدینخان در همین دوران که فعالیتهای ژورنالیستی خود را سبری مینمود،
بهعنوان ناشر نیز دست به نشر کتب زد که مجموعۀ شعر سرود رهـایی در  29صـفحه
اثر عبدالعلی ادیب برومند در سال 0110ش از آن جمله برشمرده میشود گفتنی است
رکنالدینخان این اثر را با مقدمهای منتشر ساخت و در پشت جلد کتاب ،شاعر آن را
«شاعر ملی ایران» قلمداد نمود
ایشان جدا از فعالیتهای مطبوعاتی و داستاننویسی ،در زمینۀ شعر نیز طبعآزمـایی
نمود و با تخل «رخ» در انواع قالبهای سنتی ،قطعا فراوانی را سروده اسـت کـه
چند قطعه از اشعارش در جلد سو کتاب سخنوران نامی معاصر ایران ،مقدمـۀ کتـاب
داستان شهریار ،دستور جامع زبان فارسی و مندر گردیده است
رکنالدینخان پ از این دوران ،قصد کرد به تحصیال تکمیلی ببردازد؛ ازاینرو
در اوای دهـۀ 0111ش رهسـبار آمریکـا شـد و در رشـتۀ ایـرانشناسـی در دانشـگاه
نیوپور کالیفرنیا به تحصی پرداخت ،تا آنکه با دفـاع از رسـالۀ خـود تحـت عنـوان
هشتهزار سال شعر ایرانی ،به دریافت درجۀ دکترا نائ آمد (نک :دکتر همایونفـرخ
درگیشت ،ص)15
همایونفرخ پ از مراجعت به ایران ،نهتنها بهعنوان استاد دانشگاه تهـران مشـغول
به تدری گردید ،بلکه همچنان به فعالیتهای سیاسی و ادبی خود ادامه داد
از فعالیتهای سیاسی و مدیریتی وی پـ

از بازگشـت مـیبایسـت بـه ریاسـت

نخستین مجمع عمومی سندیکای نویسندگان و خبرنگاران مطبوعا ایران اشاره نمود
که عصر روز پنجشنبه 52آبان 0120در تاالر دبستان فیروزکوهی تهران تشکی گردید
(سندیکای نویسندگان و مطبوعا در یک نگاه ،ص)5
وی همچنین مدتی ریاست درمانگاه تراب را که با سرمایۀ باشگاه «الینـز» تشـکی
شده بود ،بر عهده داشت گفتنی است باشگاه «الینز» یکـی از زیرمجموعـههـای مهـم
فراماسونری و مح عفوگیری برای لژهای ماسونی آمریکایی بود (همانجا)
اما مهمترین فعالیت رکنالدینخان همایونفـرخ پـ از مـراجعتش از آمریکـا بـه

دو ادیبو دو کاشانی
ایران فعالیتهای برجستۀ ادبی و هنری در باب ایرانشناسـی اسـت کـه فعالیـتهـای
دو نمایشنامهنویس
دو همایونفرخ
اصلی وی را میتوان به چند شاخۀ ادبی و فرهنگی به قرار زیر تقسیم کرد:
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یکی از مهمترین فعالیتهای ادبی دکتر همایونفرخ کـه از نیمـۀ دو دهـۀ 0111ش
آغاز و قرین به چهار دهه به طول انجامید ،فعالیتهـای تصـحیح متـون کالسـیک ادب
پارسی است بیگمان در این راه همسر اولش خانم بهجت همایونفرخ که در یکی از دو
کتاب ،نظیر تصحیح دیوان اثیرالدین اخسیکتی همراه شوهرش بود ،بیتیثیر نبوده است
به هر حال کتبی که دکتر همایونفـرخ بـه تصـحیح و تحشـیه و تنقـیح آن همـت
گماشت ،عبار اند از 0 :تصحیح دیوان حکیم مختار غزنوی ،تهران ،علیاکبر علمـی،
0115ش؛  5تصــحیح دیــوان اثیرالــدین اخســیکتی ،تهــران ،کتــابفروشــی رودکــی،

0111ش چا مجدد :تهران ،اساطیر0119 ،ش؛  1دیوان امیرنظا الدین علیشیر نوایی
«فانی» ،تهران ،ابنسینا0125 ،ش چا مجدد :تهران ،اسـاطیر0112 ،ش؛  2تصـحیح
تیکر تحفۀ سامی ،تهران ،علمی ،بیتـا چـا مجـدد :تهـران ،اسـاطیر0112 ،ش؛ 2
تصحیح دیوان قصاید و غزلیا خواجه عمادالدین علیفقیه کرمانی ،معروف به عمـاد
کرمانی ،تهران ،ابنسینا0121 ،ش؛  5تصحیح همایوننامه تیلیف محمد بـن علـی بـن
جمالاالسال  ،ملقب بـه منشـی ،شـیراز ،دانشـگاه ملـی ایـران0125 ،ش؛  1تصـحیح
پنجگنج اثر خواجه عمادالدین علیفقیه کرمانی ،معروف به عمادفقیـه کرمـانی ،تهـران،
دانشگاه ملی ایران0125 ،ش؛  1تصحیح منشی االنشاء اثر نظا الدین عبدالواسع نظامی،
تیلیف ابوالقاسم شهابالدیناحمد خوافی ،متخل

بـه منشـی ،تهـران ،دانشـگاه ملـی

ایران0121 ،ش؛  9تصحیح طریقتنامـه اثـر خواجـه عمادالـدین علـیفقیـه کرمـانی،
معروف به عمادفقیه کرمانی ،تهران ،اساطیر0112 ،ش؛  01تصحیح تنگ لوشا یا صور

0121ش چا مجدد :تهران ،یـار روشـن0111 ،ش؛
در  ،تهران ،دانشگاه ملی ایران ،
 00تصحیح و انتشـار نسـخهای از دیـوان حـافظ شـیرازی بـه تـاری 112ق کـه بـا
درگیشت خواجه حافظ شیرازی ،تنها سیزده سال اختالف زمانی داشـت ایـن نسـخه
برای نخستینبار در نشر باورداران تهران به سال 0151ش منتشر شد و سب به طـور
مجدد در سال 0110ش از سوی انتشارا اساطیر به صور بازچا منتشر گردید
پژوهشنامه کاشان
شمارۀ پنجم (پیاپی )۱۳
پاییز و زمستان ۱۳9۳
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پرکار نیز بود که در شاخههای مختلف ادبی و هنری ،تحقیقا و پژوهشهـای فراوانـی
را به جامعۀ ادبی ایران عرضه نموده است پژوهشهای وی که غالبـاد در قالـب کتـاب و
مقاله ،جزو درسی و مقدمهنویسی فراوان منتشر شده است ،به طور عمده عبار اند از:
* کتب:
 0حافظ عارف ،تهران ،چاپخانۀ خرمی0155 ،ش
 5تاری هشتهزار سال شعر ایرانی (پارسی) ،تهران ،نشر علم ،دو جلـد0111 ،ش
چا مجدد :تهران ،اساطیر0112 ،ش
 1تاریخچۀ کتابخانههای ایران و کتابخانههای عمومی ،تهران ،سازمان کتابخانـههـای
عمومی شهرداری تهران0122 ،ش
 2حافظ خراباتی ،ده جلد ،تهران ،چاپخانه افق 0121 ،و  0122شمسـی و بازچـا
در انتشارا اساطیر 0159 ،و 0111ش
 2کتاب و کتابخانههای شاهنشاهی ایران ،تهـران 5 ،جلـد ،وزار فرهنـگ و هنـر،
0122ـ0121ش همچنین( :ترجمه به انگلیسی توسط ابوطالب صـارمی ،تهـران ،وزار
فرهنگ و هنر0121 ،ش)
 5سهم ایرانیان در پیدایش و آفرینش خط در جهان ،تهران ،هیئتامنای کتابخانههای
عمومی کشور0121 ،ش تجدید چا  :تهران ،اساطیر0112 ،ش

 1شاهنامه و فردوسی (پژوهشی نو پیرامـون حکـیم ابوالقاسـم فردوسـی و سـلطان
محمود غزنوی) ،تهران ،اساطیر0111 ،ش
 1هنر کتابسازی در ایران [جزوه] ،تهران ،بیجا ،بیتا 21 ،ورق
 9تاریکیها به روشنایی میگراید ،تهران ،وحیـد0121 ،ش دکتـر «همـایونفرخ» در
این رساله  51صفحهای ،به نقدی که ایر افشار در مجلۀ راهنمای کتاب بر کتاب تـاری
کتاب و کتابخانههای ایران مرقو داشته بودند ،پاسـ داده اسـت (نـک :تـاریکیهـا بـه
روشنایی میگراید ،ص)055
* مقدمهنویسی:

دو ادیبو دو کاشانی
الف مقدمه ،تحشیه و انتشار کتـاب دسـتور جـامع زبـان فارسـی اثـر عبـدالرحیم
دو نمایشنامهنویس
همایونفرخ ،تهران ،علمی0152 ،ش؛  5مقدمۀ کتاب برخورد اندیشههـا یـا مجموعـۀ دو همایونفرخ
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اطالعا
گسترش یک آیین ایرانی در اروپا ،تیلیف المار شورتهایم ،ترجمۀ نادرقلی درخشانی ،با
مقالۀ پیوستی از رکنالدین همـایونفـرخ ،تهـران ،ثالـث0111 ،ش؛  2مقدمـۀ کتـاب
گلبانگ عشق ،اثر محمدحسین کسرایی (کسری) ،تهران ،کسرایی0111 ،ش
* مقاال :
« 0دربار مالقا

خواجه حافظ با امیرتیمور گورکان» ،مجلۀ ارمغان ،خرداد،0125

سال پنجاهونهم ،شمار 1
« 5خالصۀ جواب آقای رکنالدین همایونفرخ بر نقد و بحث مقالۀ نفوذ فرهنـگ
و هنر ایران در چین» (نقد) ،مجلۀ گوهر ،مهر ،0125شمار 9
« 1نفوذ فرهنگ و هنر ایران در چین» ،مجلۀ گوهر ،بهمن ،0120شمار 0
« 2شرد مختصر زندگی شادروان سید محمدعلی اما شوشـتری» ،مجلـۀ وحیـد،
آبان ،0120شمار 011
« 2فرمانی از دوران ابوالمظفر جهانشاه قرهقویونلو» ،مجلۀ بررسـیهـای تـاریخی،
مرداد و شهریور ،0129شمار 51
« 5سیر تحول و تکام خط فارسی دری» ،مجلۀ بررسیهای تـاریخی ،شـمار 51
تا  ،52از مرداد تا اسفند 0121
« 1پژوهشی دربار عصـر زرتشـت» ،مجلـۀ بررسـیهـای تـاریخی ،آذر 0121تـا
اردیبهشت ،0121شمار  01تا 09
« 1ایران ،مهد تمدن جهان» ،مجلۀ بررسیهای تاریخی ،آبان تا اسفند ،0125شمار
 9تا 05
« 9نقدی بر کتاب شیخیگری  -بـابیگری از نظـر فلسـفه» (نقـد) ،مجلـۀ وحیـد،
مرداد ،0125شمار 22
« 01اسناد و مکاتبا تاریخی» ،مجلۀ بررسیهای تاریخی ،تیر ،0125شمار 1
« 00معرف ـی اثــری ناشــناخته و گمنــا در ادب و عرفــان از نویســندهای شــهیر و
پژوهشنامه کاشان عالیمقا » ،مجلۀ وحید ،اردیبهشت ،0125شمار 20

شمارۀ پنجم (پیاپی )۱۳
پاییز و زمستان ۱۳9۳
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« 05دستهگلی تقدیم به دوستداران کتاب» ،مجلۀ هنر و مرد  ،آبـان ،0122شـمار
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( 29معرفی هفده نسخۀ خطی از تاری و ادبیا ایران)
« 01توجه به نشر کتاب و ایجاد بنیاد کتابخانه در عصر پهلوی» ،مجلۀ هنر و مرد ،
بهمن ،0121شمار 15
« 02ریشهیابی در باورها و معتقدا
شمار  ،12ص2

آریـاها» ،نشـریۀ در آسـتانـۀ فردا ،آذر،0115

« 02هفتصد شاعر در نیم قرن» (نقد کتاب) ،کتاب هفته ،دور جدید ،شمار  51و
 ،55بهمن ،0112ص05
« 05مبارزه با تهاجم فرهنگی ،یک وظیفۀ دینی و ملی اسـت» ،نشـریۀ در آسـتانـۀ

فردا ،مهر ،0111شمار  ،25ص5ـ 9و بهمن ،0111شمار  ،21ص19-12

« 01جواب آقای همایونفرخ» ،مجلۀ بررسیهای تاریخی ،سال ششـم ،شـمار ،5
0121ش (جوابیه به نامۀ یکی از مخاطبان ،به نا آقای محمد حسینی جعفـری کـه در
باب مقالۀ «سیر تحول و تکام خط فارسی دری» انتقاد نموده بود )
« 01تاریخچۀ کتاب و کتابخانه در ایران» ،مجلۀ هنر و مرد  ،به صـور

مسلسـ

در سالهای  0122تا 0121ش
« 09دربار دستور جامع زبان فارسی» ،مجلۀ راهنمـای کتـاب ،سـال دو  ،شـمار
اول ،بهار ( 0111جوابیه به نقد محمد پروین گنابادی که از کتاب مزبور انتقـاد نمـوده
بود )

« 51انتشار نسخۀ تحفة الفقرا اثر علیخان صفاءالسـلطنه نـائینی» ،نشـریۀ فرهنـگ
ایرانزمین0129-0121 ،ش
« 50معرفی چند نسخۀ کهن» ،تهران ،نخستین کنگر تحقیقا ایران0122 ،ش
« 55نکتهای چند دربار دو کتـاب لطـائف اشـرافی و مکتوبـا اشـرفی» ،نشـریۀ
حافظ شیراز0120 ،ش
« 51شرد غزلهای حافظ شیراز» ،مجلۀ رهآورد ،تابستان  0151تا بهار 0159
 « 52شرد بیتـی از غـزل حـافظ شـیراز و تحقیـق پیرامـون آب حیـا و خفـر
ذوالقرنین و جا جم و جا جهاننما و جا
« 52حافظ شیراز و شناخت ارزشهای

دو ادیبو دو کاشانی
گیتینما» ،مجلۀ رهآورد ،بهار 0151
دو نمایشنامهنویس
معنوی و اخالقی آثـار او» ،مجلـۀ رهآورد ،دو همایونفرخ
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« 55تصــوف و عرفــان ،دو مکتــب و دو نحــو اندیشــه و بــاور» ،مجلــۀ رهآورد،
0110ش و مجلۀ نامگانی 0111ش
« 51کارنامۀ هنری هنرمندان همنا  :رضا عباسی ،رضا مصورکاشی ،آقا رضا مصور
هروی (نکاتی تازه دربار این سه هنرمند که روشنگر زندگی و آثار آنان است)» ،مجلۀ
هنر و مرد  ،آذر ،0122شمار 021

« 51سیری در مینیاتور ایران (تیثیر نقاشی ایران بـر نقاشـی چـین)» ،مجلـۀ هنـر و
مرد  ،خرداد و تیر ،0121شمار  021و 020
« 59مهرها و نشانهای اسـتوانهای ایـران باسـتان» ،مجلـۀ بررسـیهـای تـاریخی،
فروردین و اردیبهشت ،0129شمار 52
« 11هنر دور تیموری و کمالالدین بهزاد» ،مجلۀ وحید ،مهر ،0121شمار 11
« 10خط و خوشنویسی» ،مجلۀ افراز (نامۀ درونی انجمن فرهنگـی ایـرانزمـین)،
شمار  ،1پاییز  0111تا بهار  ،0112صفحۀ  52تا  ،59به نق از کتاب چهـ گفتـار از

چه استاد در ایرانشناسی
« 15هنر کتابسازی در ایران» ،مجلۀ راهنمای کتاب ،دور  ،02شمار  2تا  ،5تیـر
و شهریور0121
« 11هنرهای زیبای ایران در دور اسال » ،تهران ،نشـریۀ ایـران امـروز ،دور دو ،
شمار  0و
ب ایجاد و تیسی

کتابخانه در کشور

جدا از تحقیقاتی که دکتر همایونفرخ در باب ایجاد و احداث و تاریخچۀ کتاب و
کتابخانه در ایران انجا داده اسـت ،یکـی از مهـمتـرین فعالیـتهـای ایشـان تیسـی
کتابخانههای عمومی به سبک و سیاق کتابخانههای پیشرفتۀ دنیا در ایران بوده است که
با کوششهای وی سرانجا قانون کتابخانههای عمـومی بـه تصـویب مجلـ
شورای ملی رسید (نک :دکتر همایونفرخ درگیشت ،ص)15
پژوهشنامه کاشان
شمارۀ پنجم (پیاپی )۱۳
پاییز و زمستان ۱۳9۳
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سـنا و

دکتر همایونفرخ نهتنها در تاری 01آبان 0121کتابخانۀ عمومی پارک شهر تهران را
با حفور مقاما

رسمی کشور تیسی

نمود (سندی به شمار  52-5959محفـوظ در
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کتابخانۀ ملی ایران) ،بلکه خـود نیـز بـرای مـد چنـد سـال ریاسـت کتابخانـههـای
پارکهای شهر را نیز بر عهده داشته است (آشنایی با یک کتاب ارزنده ،ص)515
درضمن ،وی نیز در این باره تحقیقا ارزندهای انجا داده است که از مهـمتـرین
آنها میبایست به این مقاال اشـاره نمـود« :توجـه بـه نشـر کتـب و ایجـاد و بنیـاد
کتابخانه» (مجلۀ هنر و مرد  ،شمار  21تا  ،22مـورخ 0122ش)« ،تاریخچـۀ کتـاب و
کتابخانه در ایران» (مجلۀ هنر و مرد  ،شمار  22تا  ،12مورخ 0125ش) ایـن سلسـله

مقاال در قالب دو جلد با عنوان کتاب و کتابخانههای شاهنشـاهی ایـران بـه قـرارر از
دوران هخامنشیان تا حملۀ عرب (  )0و از حملـۀ عـرب تـا عصـر حاضـر (  )5در
سالهای  0122تا 0121ش منتشر شده است این کتاب را در سال 0121ش ،ابوطالب
صارمی نیز ترجمه و منتشر کرد
درضمن ،وی همچنین تحقیق دیگری نیز تحت عنوان تاریخچۀ کتابخانههای ایران
و کتابخانههای عمومی نیز نگارش نموده که در سال 0122ش منتشر شده است ذکـر
این نکته الز است که در سال 0121ش که ایشان ریاست کتابخانـههـای پـارکهـای

شهر را عهدهدار بودند ،یکی از کتـب دیگـر خـود را تحـت عنـوان سـهم ایرانیـان در
پیدایش و آفرینش خط در جهان از طریق هیئتامنـای کتابخانـههـای عمـومی کشـور
منتشر ساختند که در باب این کتاب محققی به نا « اورنگ» اذعان نموده« :خواند و
خواند و جلو رفتم هرچند بیشتر میخواند  ،با گفتارهای برجسته و ارزنـده روبـهرو
میشد و به دریای دانش و موشکافی و بهرهگیری نویسند گرامی درود میفرستاد
[لیکن] باید خود کتاب را خواند و با شاهکارهای آن آشنا شد » (آشنایی با یک کتـاب
ارزنده ،ص 511و )512
ترانجام و وفا
دکتر همایونفرخ جدا از فعالیتهای ادبی و سیاسی که گاهی با حزب چپ در تعامـ
و همکاری بود و گاه با دستگاههای دولتی راستی فعالیت بـیشـائبه داشـت ،در سـال
0125ش بهعنوان یکی از اعفای هیئتامنای کتابخانههای ایران مسئول تشکی کمیتـۀ

دو ادیبو دو کاشانی
بررسی و تهیۀ کتاب برای جوانان شد که ایـن امـر در آن زمـان بـا همکـاری وزار
دو نمایشنامهنویس
فرهنگ و هنر و سازمان یونسکو برگزار شد (تشکی کمیتۀ بررسی و تهیۀ کتاب برای دو همایونفرخ
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وی همچنین در آغاز سال 0129ش با کاروانی از ادبای ایرانی ،نظیر «ایر افشـار»،
«دکتر فرهوشی»« ،دکتر زریاب خوئی»« ،سید حسین نصر» روانۀ ایتالیا شد و در دومین
کنگر ایرانشناسان جهان که در تاری سهشنبه 00فروردین در مرکز ایتالیا بـه ریاسـت
«چرولی» برگزار شد ،حفور به هم رسـانید (نـک :گزارشـی دربـار دومـین کنگـر
ایرانشناسان ،ص112ـ)115
وی پ از بازگشت همچنان اداره و هدایت انجمنهـا اعـم از فرهنگـی ،ادبـی و
صنفی و سندیکاهای مختلف را بر عهده داشت ،تا اینکه پ از مدتی که مطمئن شـد
فعالیت سندیکا روی روال افتاده است ،دیگر در جلسا

آن شرکت نکـرد و از پشـت

پرده و به صور پنهانی به هدایت آن پرداخت
رکنالدینخان همچنین در این سالها بهعنوان کارشناس رسـمی دادگسـتری نیـز در
تهران به فعالیت میپرداخت که این سمت در نامۀ یکصفحهای که راجع به مقالۀ «روا
بازار شهر شاعری» به «محمـدعلی جمـالزاده» نوشـته اسـت ،مشـهود مـیباشـد (نامـۀ
رکنالدین همایونفرخ ،کارشناس رسمی دادگستری ،محفـوظ در کتابخانـۀ اسـناد ملـی
ایران)
همایونفرخ در خرداد 0111که محاف انجمنهای فرهنگی و هنـری پـنجگانـه در
تهران اعال موجودیت کرد ،بهعنوان مشاور عالی ایـن انجمـنهـا و بـه بهانـۀ یـادبود
دومین همسرش ،از آمریکا به تهران مراجعت و شروع به فعالیت کرد که این امر دیری
نبایید و با افشاگری روزنامه و هفتهنامۀ کیهان ،هوایی و به صورتی شتابزده از ایـران
خار شد (نک :سندیکای نویسندگان و مطبوعا در یک نگاه ،ص)5
اما وی با این اوصاف چندی بعد مجدداد به ایران بازگشت و با جراید ایرانی مجدداد

فعالیتهای خود را آغاز نمود و چند مقاله را در نشریاتی نظیر رهآورد ،نامگـانی و در
آستانۀ فردا که این آخری زیر نظر کاظم سلطانی اداره میشد ،منتشر ساخت
وی که صاحب کلکسیونی نمونه از نس خطی و کتب ذیقیمت بود و کتابخانـۀ وی
پژوهشنامه کاشان بالغ بر پنجهزار جلد کتاب داشت که در میان آنها  0111نسـخۀ خطـی وجـود داشـت،

شمارۀ پنجم (پیاپی )۱۳
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بر پنجاه اثر تحقیقی ارزشمند ،در 15سالگی در بهمن 0119چشم از جهان فروبست
گفتنی است پـ از وفـاتش تنهـا یـک مقالـۀ تـکصـفحهای تحـت عنـوان «دکتـر
همایونفرخ درگیشت» در کتاب ماه ادبیا و فلسفه در باب وی منتشر شـد کـه همـان
مقاله نیز مجدداد در نشریۀ نامۀ بهارستان ،سال اول ،شمار دو  ،دفتر دو  ،پاییز و زمستان
 0119بازچا گردید همچنین در تاری دوشنبه 09بهمن 0111بـه مناسـبت چهـارمین
سال درگیشت وی ،مراسـم یـادبودی بـا حفـور همسـر و دوسـتداران و همکـارانش،
منجمله کاظم سلطانی ،مدیرمسئول مجلۀ در آستانۀ فردا در تهران برگزار شد
از وی چند جلد کتاب دیگر به صور چا نشده مطرد و بر جای مانده است که
عبار اند از :منوهر و دمالت (ازریا و اوریا) ،سعدی در مکتب آدمیت ،دیـوان اشـعار،
فرهنگ مصطلحا خاص در شعر شاعران (در این فرهنـگ سـههزاروسیصدوشـانزده
اصطالد خاص در شعر چهارصدوهفده تن از شاعران آمده و معرفی شده که در نـوع
خود در ادب فارسی بینظیر است) ،منظومۀ نقش بدیع اثر ملکالشعرای غزالی توسـی
(نک :دکتر همایونفرخ درگیشت ،ص)15
فعالیتهای نمایشی

دکتر رکنالدینخان همایونفرخ نیز همانند پدرش در عرصۀ تئاتر و نمایشنامهنویسـی
تجربه کسب کـرد وی نـهتنهـا در سـالهـای  0151تـا 0152ش بـهعنـوان یکـی از
سها داران شرکت تماشاخانۀ هنر به فعالیتهای تئاتری مـیپرداخـت ،بلکـه از همـان
دوران جوانی نیز به نگارش چند متن نمایشی دست یازید کـه از سـه نمایشـنامۀ وی
مطلع هستیم این سه نمایشنامه همگی با موضوعا تاریخی نگـارش شـده و اساسـاد
مـیبایسـت رکـنالـدینخـان را ادیبـی قلمــداد نمـود کـه فقـط بـه سـمت و ســوی
نمایشنامههای تاریخی گرایش ورزید
نخســتین نمایشــنامۀ وی کــه در 09ســالگی و بــه تــاری 0105ش نگــارش شــد،
نمایشنامهای با ژانر تاریخی ،تحت عنوان گلچهـره اسـت کـه موضـوع آن «ایسـتادگی
مازیار بن قارن ،سردار بزرگ ایرانی در برابر خلیفۀ عباسی است که باالخره با نیرنگ و
دو ادیبو دو کاشانی
خدعۀ طاهر اسیر میشود؛ اما گلچهره ،خواهرش موفق میشـود تـا از دسـت اعـراب
گریخته و با شیراوژن به کوهستانها رفته تا در آنجا بـه مقاومـت خـود ادامـه دهنـد »

دو نمایشنامهنویس
دو همایونفرخ
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دومین نمایشنامۀ رکنالدین همایونفرخ نمایشنامهای تاریخی در چهار پرده ،تحت
عنوان ابومسلم خراسانی است که از تاری سهشنبه  05اردیبهشت  0151بـه مـد دو
هفته به اشتراک هفتاد نفر از هنرپیشگان جوان پایتخـت ،در تماشـاخانۀ هنـر بـه روی
صحنه رفت این نمایش به قیا های ابومسلم ،سردار خراسـان ،اشـاره دارد (روزنامـۀ
اطالعا  ،شمارههای اردیبهشت)0151
اما سومین نمایشنامۀ رکنالدین همایونفرخ که خوشبختانه به صور مسلسـ در
سالهای  0152و 0155ش در نشریۀ اخگر منتشر شده است ،درامـی تـاریخی تحـت
عنوان اسکندر و دارا است که با اسلوب نئوکالسیکها در پنج پرده نگارش شده است
این نمایشنامه به جنگهای «داریوش سو » و «اسـکندر کبیـر» ،مـنجملـه جنـگ
«کرانیکوس» که درنهایت به تصرف ایران و مرگ داریوش منجر شد ،اشـاره دارد و تـا
پایان زندگی اسکندر مقدونی را شرد میدهد
نمایشنامۀ اسکندر و دارا اگرچه ،هم از حیث نگارش و هم به لحاظ تجربـه ،از دو
نمایشنامۀ پیش از خود موفقتر است و از لحاظ موضوع و ساختار نمایشـی از برتـری
نسبی برخوردار است ،در قبال این اثر میبایست گفت که این موضوع و ژانر و عنـوان
از جمله نمایشنامههای عصر نئوکالسیک کشورهای اروپایی ،نظیر فرانسـه و آلمـان و
ایتالیا در طی قرن  05تا  09بوده که از نمونههای آن میبایست به اسکندر و دارا (اثـر

سینیور گویسیو ،9) 0151 ،تراژدی داریـوش سـو (اثـر آمـادی دو تیـزو،01) 0151 ،
اسکندر و داریوش (اثر بارون اوش ریتز ،00) 0151 ،داریوش کـدمان (اثـر دوینـو دو

رواری ،05) 0111 ،داریوش سـو (ژاک دو التـای ،01) 0212 ،مـرگ داریـوش سـو
(الکساندر هاردی ،02) 0509 ،داریوش سو (اثر توماس کورنی 02) 0529 ،و اسکندر
کبیر (نویسند ناشناس فرانسوی ،به سال  05) 0119اشاره کرد

حال بر این مبنا میتوان دریافت ففای نمایشنامهنویسی تاریخی ایران در روزگـار
پهلوی اول و اوای پهلوی دو که رکنالدین همایونفـرخ در آن بـه تجربـه و آزمـون
پژوهشنامه کاشان پرداخت ،اگرچه قرین به دستکم دویست سال ،از نمایشنامههـای هـمژانـر خـود در

شمارۀ پنجم (پیاپی )۱۳

پاییز و زمستان  ۱۳9۳اروپا عقب تر بود ،در زمر نخسـتین تجربیـا
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رویکرد نئوکالسیکها بود که با رعایت یکسری از قوانینر درا نویسیر آن عصر ،نظیـر
بخشبندی ففای نمایشنامه به پنج پرده ،تحریر شده است؛ هرچنـد بـا ایـن اوصـاف
نمیتوان از ضعفهای نمایشنامۀ اسکندر و دارا و تخطـی از قـوانین نئوکالسـیکهـا،
نظیر عد رعایت وحد های سهگانه و همینطور یکدستی و انسجا زبان و مالحظۀ
صحیح شخصیتپردازی به راحتی چشمپوشی کرد
نتیجهگیری
نمایشنامههای «همایونفرخ»ها بیگمان نمایشنامههایی میرا در تاری ادبیـا

نمایشـی

ایران قلمداد میگردد؛ چراکه  0این آثار صرفاد معطوف به دوران خـود بـوده اسـت و
نتوانست حتی ماندگاری و موفقیتی برای دستکم یک دهه بعد از خود کسب کند؛ 5
این آثار نه از روی دغدغۀ صرف یک نمایشنامهنـوی  ،بلکـه از روی تفـنن و شـاید
عالقه مندی نگارش شده که هدف تمامی این آثار ،یـا مقاصـد تعلیمـی  -تربیتـی ،یـا
معرفی گوشهای از تاری گیشتۀ ایرانیان بوده است؛  1همانند اکثر نمایشـنامهنویسـان
ایران تا به امروز ،هیا گونه نوآوری یـا ارائـۀ سـبک شخصـی کـه مبـین نگـرشهـای
دراماتیک و متودیک این عزیزان بوده باشد ،در ایـن آثـار دیـده نمـیشـود؛  2سـلیقۀ
دوران ،نداشتن مسائ و شاخصههای بینالمللی ،تکبعـدیبـودن ،انقفـای مفـامین،
گرایش سالیق جامعۀ تئاتری آن دوران به آثار غربی ،خصوصاد آثار انتقـادیـ سیاسـی،
بهدوربودن از مسائ و دغدغههای مردمی و نیازهای اجتماعی و از همه مهمتر ،فقدان
شناخت صحیح درا  ،از جمله مسائلی است که نمایشنامههای «همایونفرخ»هـا را بـه
میرایی و فراموشی کشانده است
در پایان« ،همایونفرخ»ها بهسان هزاران نفر از نمایشنامهنویسان ایرانی کـه قـد در
این عرصه نهاده و آثاری از خود بر جای گیاشتند قلمداد میشوند که اگرچه آگاهانـه
یا ناخواسته سعی نمودند که ادبیا ملی و کالسیک ایرانی را با مقولۀ نمایشنامهنویسی
پیوند دهند ،متیسفانه هیاکدامشان نتوانستند چنانکه باید و شاید درا هایی ملی پدیـد
آورند که رود ملی و دغدغهها و مسائ ایرانی را به صور

ملمـوس بـرای جهانیـان

دو ادیبو دو کاشانی
بازگو سازند؛ ازاینرو ،این آثار نهتنها نتوانست از دوران خـود فراتـر رود و دغدغـه و دو نمایشنامهنویس
موضوعیت آن مربوط به همۀ اعصار و دورانها باشد ،بلکه حداق نیز نتوانسـت ،چـه دو همایونفرخ
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دستکم چند بار در سالنهای تئاتر این مرزوبو به روی صحنه برود
درمجموع ،نمایشنامههای «همایونفرخ»هـا بـه دیـد امـروزی و از لحـاظ اسـلوب
تخصصی درا نویسی ،از ضعفها و معایب فراوانی برخوردار است و هرگز نمیتـوان
به آنها به دید نمایشنامهنوی حرفهای نگریست؛ اما از ایـن منظـر کـه ایـن عزیـزان،
بهسان دیگر ادبای ایرانی آن عصر که با توجه بـه فقـر فرهنگـی و اطالعـاتی مردمـان
دوران خود در عصر ناسیونالیسم ایرانی به قصد معرفی گیشـتۀ پرفرازونشـیب تـاری
این مرزوبو  ،دست به آزمون و خطا در ایـن شـاخۀ ادبـی زدهانـد ،بـه نحـوی مغتـنم
برشمرده میشوند؛ به همین جهت و نیز بنا به فقدان کتبی مدون راجع به درا نویسـان
و نــادرهکــاران نمایشــی ایــران ،در ایــن مقالــه ضــرور داشــت کــه ایــن دو ادیــب
نمایشنامهنوی معرفی و شناخته شوند تا حداق از گزند فراموشی در امان بمانند
پینوشتها:
 0در باب تاری تولد عبدالرحیم همایونفرخ ،گویا تـاری دقیـق و معتبـری در دسـت نیسـت پسـرش
رکنالدین همایونفرخ در مقدمهای که بر کتاب پدرش نوشت ،تاری تولـد وی را 0521-0521ش ذکـر
کرده است (دستور جامع زبان فارسی ،تهران ،چا علمـی0152 ،ش ،ص دوازده)؛ حـال آنکـه روزنامـۀ
اطالعا (مورخ دوشنبه 05فروردین )0111سن وی را در زمان وفا (سال 0111ش) هفتادوشش سـال
اعال نموده که بر این اساس ،تاری تولد وی تاری 0555ش حاصـ مـیگـردد در منـابع دیگـر ،نظیـر
شعری از احمد گلچین معانی که در تاری 0111ش برای سنگ مزار اسـتاد سـروده شـده ،سـن وی بـه
صراحت هفتادوهشت (به بز جهان ،دور هفتادوهشت رسیدش ،که پیمانـه لبریـز گشـت) قیـد نمـوده
است که بر این اساس ،تاری 0551ش حاص میگردد خودس استاد عبـدالرحیم همـایونفـرخ در مقدمـۀ
کتاب دستور فرخ ( 0152 ،0ش ،ص الف) سن خود را در سال 0512ش ،قرین به بیسـت سـال اعـال
کرده بودند و چنین نوشته بودند« :درست در چه سال پیش ،هنگامی که تازه بیستمین مرحلـۀ زنـدگانی
را پیموده » در کتاب تاری برگزیـدگان (امیرمسـعود سـبهر  ،تهـران ،زوار0120 ،ش ،ص )159تـاری
تولد همایونفرخ 0555ش آمده است همچنین در فرهنگ معین (  ،5ذیـ همـایونفـرخ) تـاری تولـد
همایونفرخ  0521تا 0521ش ذکر شده اسـت در کتـاب شـرد حـال رجـال ایـران (  ،5تهـران ،زوار،
پژوهشنامه کاشان 0111ش ،ص )019تاری تولد همایونفرخ 0110ق قید شده است
شمارۀ پنجم (پیاپی  5 )۱۳یک از معضالت که در ط سالهای اخیر شاهد آن بوده و هستیم معضل اطالعات فاقد اساس
پاییز و زمستان ۱۳9۳
سایتها و وبالگها و تارنماهای دیجیتال است که امروزه کثرت استفاده اشتباه از آنها نه تنها بخش
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از تحقیقات آکادمیک امروزی را تحتشعاع خود درآورده ،بلکه تا حد زیادی مسبب درج و ثبت
اشتباهات فراوان در روند تحقیقات ایران شده است .این نکته خود مباحث دامنهداری را م طلبد .لذا
در اینجا تنها به یک نمونه از این اشتباهات که م تواند در آینده باعث مخاطره و ثبت در دیگر
دژوهشها گردد و حت کس را یارای مقابله با آن نیست درج م کنیم .این اشتباه مربوط به وبسایت
«رسم بنیاد فرهنگ کاشان» ( www.kashanica.comاست .که در ذیل معرف تنها  8سطری
عبدالرحیم همایونفرخ ،سطر نخست آن که حاوی نام ددر ایشان بدین قرار« :عبدالرحیم همایونفرخ
فرزند حاج محمد حسین غفاری و نوه فرخ خان امین الدوله» است ،فاقد هرگونه سندیت و صحت
تاریخ است و برای یک ارگان کاشانشناس بسیار تأسفآور است که حت اطالعات کوچک که
در آن مندرج م شود همان هم به اشتباه باشد.
 1در باب این وقفۀ طوالنیمد و عد انتشار آن در زمان مشخ  ،در خاطرا خود استاد چنین
نق شده است« :پ از اینکه دستور جامع از طریق وزار فرهنگ در سال  0105به فقیـد سـعید،
شادروان ملکالشعرای بهار برای اظهارنظر سبرده شـد ،یـک سـال و نـیم کتـاب نـزد ایشـان بـود
شادروان استاد بهار به نویسند دستور جامع در اوای پاییز  0101پ

از تجلی و تقدیر از زحما

نویسند دستور جامع با روحی افسرده و سیمایی گرفته اظهـار داشـتند کـه در دماونـد بـا جریـانی
روبهرو شد که مرا بسیار متیثر ساخت و چون میخواهم کتاب دستور جامع را برای اظهـارنظر بـه
وزار فرهنگ بازگردانم ،خواستم شما را از وقفهای مطلع و هوشیار ساز که اگر پیشـامدی کـرد،
گناه آن دامنگیر من نشود سب اظهار داشتند :فالنی [؟] که در همین زمینهها کار میکند و بـه نـا

دستور ،دفترچه ای پرداخته ،به دیدن من آمد و پ از صحبت از هر دری ،سخن را به دستور جامع
کشانید و بدون شر و حیا گفت :این کتابی را کـه مشـغول مطالعـۀ آن هسـتی (اشـاره بـه دسـتور
جامع) ،مزاحم ماست و شنیدها که مشت ما را باز میکند و برای ما بدنامی بار مـیآورد وانگهـی،
معنی ندارد شخصی که این کار حرفۀ او نبوده است ،کار ما را بکند برای حفظ آبـروی یـک عـده
رفقا آن را در این درهها سنگقالب کن این کتاب نان ما را آجر میکند باید به هر طریقـی اسـت،
این سنگ را از پیش پای ما برداری!
گفتم :فالنی ،گیشته از اینکه من اه این کارها نیستم و نمیتوانم نتیجۀ سالیان دراز عمـر کسـی را
که به منظور خدمت به ادب و زبان فارسی رنج برده است ،از میان ببر  ،کتابهـا را در برابـر نامـۀ
رسمی که از دربار به وزار فرهنگ آمده و از وزار فرهنگ به من نوشتهانـد و رسـید دادها  ،از
میان ببر از من برنمی آید که به خاطر این و آن آبرویم را به خطر انداز [فالنی] با دلـی رنجیـده،
از نزد من رفت و پ از اینکه کتاب را به وزار فرهنگ پـ داد کـه بـرای نویسـنده بـازپ
بفرستند یا [به] چا برسانند ،متیسفانه کتاب مفقود شد مدتی نگیشت از چند تن دیگـر مطـالبی دو ادیبو دو کاشانی
در همین زمینه شنید و کوششهایی که برای عد انتشار کتاب میشد و بااینکه دو بار برای طبع دو نمایشنامهنویس
دو همایونفرخ
دستور جامع اعتبار در وزار فرهنگ معین کردند نگیاشتند کتاب به طبع برسد » (دسـتور زبـان
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 2پسرش در جایی زمان تیلیف این اثر را  11سال (ص نه از مقدمۀ چا

سو ) و در جایی دیگـر،

 21سال ذکر نموده است (ص سیزده از مقدمۀ چا سو )
 2در باب اطالعا بیشتر از اپر  ،نک :ملکپور ،جمشید« ،اپر نویسی در ایـران» ،مجلـۀ سـور
اندیشه ،دور اول ،اردیبهشت ،0110شمار دو و سو  ،شمار مسلس 11
6. Dramatic aspects of drama

 1برای معرفی زندگانی و آثار وی ،ر ک :رهبانی ،مجید« :گامایون و کارنامۀ پربارش» ،مجلۀ جهان
کتاب ،سال  ،01شمار  00و 0195 ،05
 1در برخی از منابع ،منجمله کتاب سخنوران نـامی معاصـر ایـران (  ،1تـیلیف سـید محمـدباقر
برقعی ،قم ،نشر خر 0111 ،ش) ،این اثر را به اشتباه منظـو ذکـر نمـودهانـد کـه همـایونفـرخ در
05سالگی آن را سروده است؛ درحالیکه این اثر در سال 0101ش ،یعنی در 50سالگی ایشان منتشر
گردیده و اثری داستانی و منثور نیز هست
9. Sr. Goiseau: Alexandre et Darius, 1723.
10. Amedee de Tissot: Darius, 1820.
11. Alexandre und Darius: Baron D’Uechtritz, 1827.
12. Devineau de Rouvray: Darius Codoman, 1803.
13. Jacques de la Taille: Daire ou Darius, 1574.
14. Alexandre Hardy: La Mort de Daire, 1619.
15. Thomas Corneille: Darius, 1659.
16. Anonymous: Alexandre le Grand, 1789.

منابع
ـ «آشنایی با یک کتاب ارزنده» ،اورنگ ،مجلۀ ارمغان ،سال  ،21شمار  ،9آذر0121
اپر عمرولیث و سه یا عبداهلل و فاطمه ،عبدالرحیم همایونفـرخ ،تهـران ،چاپخانـۀ پاکـتچـی،
0102ش
ـ «اپر نویسی در ایران» ،جمشید ملکپور ،تهران ،مجلۀ سور اندیشه ،دور اول ،اردیبهشت،0110
شمار دو و سو  ،شمار مسلس 11
ـ ادبیا نمایشی در ایران (  ،)1جمشید ملکبور ،تهران ،طوس0115 ،
ـ ادبیا نوین ایران (مقالۀ «مطبوعا ایران از سال  0151تا 0155ش» ،نوشتۀ الول ساتن) ،ترجمـۀ
یعقوب آژند ،تهران ،امیرکبیر0151 ،
ـ افتتاد کتابخانۀ عمومی پارک شهر تهران :سندی به شـمار  52-5959محفـوظ در کتابخانـۀ ملـی
ایران ،مورخ 01آبان0121
پژوهشنامه کاشان
ـ تاری بختیاری ،به همت سردار اسعد قلیخان بختیاری ،تهران ،مطبعـۀ میـرزا علـیاصـغر ،چـا
شمارۀ پنجم (پیاپی )۱۳
پاییز و زمستان  ۱۳9۳سنگی0151 ،ق
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ـ تاری برگزیدگان ،امیرمسعود سبهر  ،زوار ،تهران0120 ،
ـ تشکی کمیتۀ بررسی و تهیۀ کتاب برای جوانان ،سندی به شمار  ،552 /519محفوظ در کتابخانۀ
ملی ایران0125 ،
ـ «تفریظ دستور جامع زبان فارسی» ،کاظم رجوی ،مجلۀ سبید و سیاه ،شمار  ،522جمعه  51تیر 0111
ـ «دربار دستور جامع زبان فارسی» ،رکنالدین همایونفرخ ،مجلۀ راهنمای کتاب ،سـال  ،5شـمار
اول ،بهار 0111
ـ « درگیشت استاد احمد گلچین معانی ،استاد فخرالدین نصیری امینی ،اسـتاد یحیـی ذکـاء و دکتـر
رکنالدین همایونفرخ» ،نشریۀ نامۀ بهارستان ،سـال اول ،شـمار دو  ،دفتـر دو  ،پـاییز و زمسـتان
 ،0119ص011
ـ دستور جامع زبان فارسی ،عبدالرحیم همایونفرخ ،چ ،0تهران0111 ،
ـ دستور زبان فرخ ،مقدمه توسط رکنالدین همایونفرخ ،مؤسسۀ مطبوعاتی علمی تهران0152 ،
ـ دستور فرخ (  ،)0عبدالرحیم همایونفرخ ،به همت محمد مشیری ،بنگاه آذر ،تهران0152 ،ش

ـ «دکتر همایونفرخ درگیشت» ،کتاب ماه ادبیا
ـ روزنامۀ اطالعا  ،دوشنبه 05فروردین0111
ـ روزنامۀ اطالعا  ،شمارههای اردیبهشت0151
ـ «سندیکای نویسندگان و مطبوعا

و فلسفه ،شمار  ،21بهمن0119

در یک نگاه» ،مجلۀ کیهان فرهنگی ،شمار  ،025مهر0111

ـ سخنوران نامی معاصر ایران (  ،)1سید محمدباقر برقعی ،نشر خر  ،قم0111 ،
ـ شرد حال رجال ایران (  ،)5مهدی بامداد ،زوار ،تهران0111 ،
ـ شناسنامۀ مطبوعا ایران ،مسعود برزین ،بهجت ،تهران0110 ،
ـ فرهنگ معین (  ،)5دکتر محمد معین ،امیرکبیر ،تهران0111 ،
ـ «گامایون و کارنامۀ پربارش» ،مجید رهبانی ،مجلۀ جهان کتاب ،سال  ،01شمار  00و 0195 ،05
ـ «گزارشی دربار دومین کنگر ایرانشناسان» مجلۀ بررسیهای تـاریخی ،شـمار  ،52فـروردین و
اردیبهشت 0129
ـ نامۀ دانشوران ناصری (  ،)2سالنامۀ 0150ق ،چا

سنگی ،تهران

ـ نامۀ رکنالدین همایونفرخ ،کارشناس رسمی دادگستری ،به جمالزاده درمورد مقالـۀ «روا بـازار
شهر شاعری» ،سندی محفوظ در کتابخانۀ اسناد ملی ایران به شمار ( 511 /1201بیتا)

دو ادیبو دو کاشانی
دو نمایشنامهنویس
دو همایونفرخ
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