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  : توضيحِ الزم ، پيش از آوردن اصلِ مطلب چند

  تارنما گرفته و در البالیِ مطلب ، افزوده شده اند ؛همين  »  ِ گالریِ عکس«  عکسها  از – ۱

  :برای ديدن عکسهایِ ديگر به نشانی ها مراجعه کنيد  - ۲

  

  مشاهير
html.index/mashahir-aks/tabriz/com.tabrizinfo.www://http  

  

  مشروطيت در تبريز
html.xinde/mashrotiyat-aks/tabriz/com.tabrizinfo.www://http  

  

  فرقه دموکرات
html.index/ferghe-aks/tabriz/com.tabrizinfo.www://http  

  

  عکسهای يادگاری
html.index/yadegari-aks/tabriz/com.nfotabrizi.www://http  
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  امير عليزادگان

 

   تئاتر در تبريز تاريخچه
 
 

  زمينه
 

  طلبي  اروپا، توسعه  رسيدة قدرت  به  تازه  دولتهاي  استعماري  و نفوذ سياستهاي گسترش
  تر به  سريع  هرچه يابي دست  براي  خطرناك اي  مسابقه  صورت  به  ايران  درشمال  روسيه تزارهاي

   تزاري روسية  و همچنين  اروپائي  استعمارگران  توسط  آه جنگهائي. بود  هند درآمده  گرم هاي آب
 ازبروز   پيش  جدا شده بخشهاي.  گرديد  از ايران بخشهائي  جدائي  بود، منجر به  شده افروخته
   نظامي  از شكستهاي آمد، پس شمار مي  به  ايران  از سرزمين  جزئي  و روس  ايران جنگهاي
   حاصل  خارجي  و ديگرآشورهاي  انگليس  مشترك  و نقشة  دستياري  به  آه ايران  قشون سنگين
   درترآمانچاي  منعقده-  ، و ترآمانچاي باغ  قره  در گلستان منعقده-   گلستان دو معاهدة. شد

  آذربايجان  مردم  ويژه ، به  ايران  و ملت  وقت  بر دولت بزرگ  امپراطوريهاي  توسط-   ايران آذربايجان
  اولين  موجب  به  گرديد آه تحميل

 
  

 
 

 مرز   معاهده  دومين  شد وبراساس  ملحق  روسيه  قفقاز به  از سرزمين  بزرگي ،بخش معاهده
 دو   مردمان جدائي  عامل  نتوانست  دو عهدنامه  اين ، اما نتايج  گشت تعيين  و شوروري  ايران فعلي
   و ارمنستان  و گرجستان هر دو آذربايجان  ساآن مردمان.  باشد د ارس رو سوي
   تاريخ اند، همواره  داشته  سالهاهمجواري  در طول  با هم  آه آميزي  تحريك برخوردهاي عليرغم
   مسائل  در زمينة مشترآي هاي  ريشه  و گرجيان ، ارامنه آذربايجانيان.  خودرا دارند  ديرينة مشترك
  قدرت  بهيچوجه  سياسي  جدائي  يكديگر داشتند آه  وقومي ، فرهنگي ، خانوادگي عاطفي

   علت  به  ياد دارند آه  به  آذربايجاني  وپيرزنان هنوز پيرمردان. ها را ندارد  ريشه  اين خشكاندن
  ت زيار  باآو،زوار را به  از راه  ساله ، همه  مسافران  و غارت  و قتل خراسان  راه ناامني
  مرآز علمي  همواره  و ايروان ، باآو، تفليس  در گرجستان اروپائي  شيوة  به مدارس. فرستادند مي

 بسياربودند  و چه. آردند  ديار مي  آن  خود را روانة فرزندان  ايران  آذربايجانيان  بودند آه و فرهنگي
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  بيشتر شهرهاي. گشتند باز مي   با افكارنو و مترقي  همراه  وطن  به  بازگشت  هنگام  آه آساني
   بودند و ايرانيان  و تنگدستي  زير فشار وبيكاري  بود آه  مردمي  قفقاز پناهگاه خيز وصنعتي نفت

   به  از پيش آردند، بيش  جديد احساس  از مرزبندي  را پس  مرآزي  دولت ستم  آه آذربايجاني
   نابسامان وضع. دادند  نشان  آنجا رغبت تي صنع ها و تأسيسات  وآارخانه قفقاز و آار در معادن

  قاجار در  دولت

 
 

   مردم  آه مضاعفي  ستم  ويژه  و به  در واليات حد حكام  بي  و ستم ،ظلم  منطقه  امنيت مرآز، عدم
  ، ودربدري ، تنگدستي  بيكاري  روزافزون  صورتي شد، به مي  وليعهد متحمل  يمن  به آذربايجان
   چاره  گروهها نيز آخرين و اين. آرد را آشكار مي  شهري  تهيدست پاي  خرده و طبقات  روستائيان
. دانستند  مي  دومشان  دروطن  قولي  و يا به  ارس  سوي  آن  به  در مهاجرت  ماندن زنده را براي
 و   ژرف جريان قفقاز بودند،  و ماوراي  ايران  و آمد بين  در رفت دائم  افراد آه  اين  پيداست ناگفته

   اگرتوجه بخصوص. آوردند  خود پديد مي  دنبال  را باخود و به  و فكري  فرهنگي  از مبادلة عظيمي
  ، ارمنستان  روسيه آذربايجان.  از اروپا بود پذيري  فرهنگ  خود در جريان  روسيه  آه  باشيم داشته

   زندگي  آنرا در مظاهر مختلف تازة هاي  و پديده  دور نمانده  به  تأثيري  نيز از چنين وگرجستان
  شده  مي  نيزمنتقل  و مسافران  مهاجران  به  آه  است آرد و طبيعي مي  خود نمايان مردمان
  آردند، همه  يار و ديار مي ، آهنگ  پول  ازاندوختن  پس  آه  مسافراني و مهمتر از اين.  است

   خو آرده  و يا بدان ، شناخته  درآنسو، ديده ند آه بود  و جديدي  نوين  فرهنگ  حامالن دربازگشت
 در   اجتماعي و تغيير و تحوالت  بنيادي هاي  ضرورت  و درك  پذيرش  را براي  زمينه و اينهاهمه. بودند

پديدار شود و نيز   و فكري ، هنري  فرهنگي  غني  تا ارتباطات ساخت مي  آماده  ايران آذربايجان
 بودند   نهاده  آگاهي  به  تشنه  مردمان  آموزش ميدان  پا به  آه يشمندان اند  را براي زمينه
  توان  مي  و بعد از آن  ايران  ازمشروطيت  در قبل  مسافران  آمد و شدهاي  به با توجه. سازد آماده

از    بزرگي گروههاي  عادي  انتقاالت  دليل  به  آه فكري  و جريانهاي بر حرآات  عالوه ذآر آرد آه
 در   چشمگيري  نقش  مطبوعات زنان  قلم  ويژه  وبه نويسندگان.  گرفت  مي  انجام مردم
   ايفا آردند و اين  مردم  و آگاهي  وبيداري  اجتماعي  رهگذر ضرورتهاي  جديد و از آن فرهنگ انتقال
  ها چندان يت وبرخورد مل  نظير زبان  از آن  ناشي  و مسائل  ملي  ستم  درنظر گرفتن  بدون نقش

 و  سياستمداران  قاجار مورد توجه  سلطنت  از اوان وليعهدنشين آذربايجان.  نخواهد بود برجسته
و   فرهنگي  در داد و ستد و مبادالت  منطقه اين.   است  دياربوده  اين  مردم  و مدافعين روشنفكران
   به  خود، نسبت و تاريخي  ، قومي جغرافيائي  خاص  موقعيت  علت ، به  و اخذ آگاهي سياسي
 )١.(  است  داشته  بيشتري  امكانات ايران ديگر نقاط

 
   حرآت ، و حتي  است  حرآت  اين  تبريزاوج  دليرانة  و مقاومت  و قيام  ايران  مشروطين جنبش

  بعد از  و چه مشروطيت  نهضت  در اوج ، چه  جنوبي  آذربايجان  به  ارس سوي  آن  ساآن روشنفكران
،آتابها،  نشريات.  بود  فرهنگي  تحولي  براي  مناسب زمينة  تأثير بسيار در پديدآوردن آن

   فرهنگ ، اشاعة  و تهييجي ، تبليغي ،سياسي ، اشعار، مقاالت  فرهنگي ها، گروههاي شبنامه
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ود  وج  را به  فرهنگي  تبريزجرياني  بخصوص  جنوبي  آذربايجان  مردم  به رساندن جديد و ياري
  هاي  و اعالميه مالنصرالدين  از جمله  زمان  آن  معروف هاي را در روزنامه  بارز آن هاي نمونه. آورد مي
  هاي برنامه  اجراي  و تئاتر، جهت ، موسيقي  فرهنگي  گروههاي  وگسيل  عاميون  اجتماعيون فرقة
 .  يافت توان  مي صًا آذربايجانيان مخصو  ايرانيان  واروپا به  روسي  آثار نويسندگان  و معرفي متنوع

 
 

 
 ظهـور

 
 و   تئاتر تبريز بيرون  فعاليتهاي  ريشة شود آه مي  روشن  وضوح  به  مسأله  اين  آلي  بررسي در يك
   طرف  با آن  ايران  آذربايجان  وهمجواري  و قومي  فرهنگي  و نزديكي  از آشور قرار داشت درخارج

   شمالي تئاتر آذربايجان  هنرمندان آرد آه ظهور تئاتر تبريز مساعد مي   رابراي  زمينه رود ارس
   ازاجراي آيد حكايت  در زير مي  آه يادداشتي.  اجرا آنند ارس  سوي  در اين هائي نمايشنامه
 ديگر   اجرا و اجراهاي  اين  است بديهي. آند  شكسپير در تبريزمي  ويليام  اتللو نوشتة نمايشنامة

   باشد آه  در ايران  ازمشروطيت  قبل  دوران  و فرهنگي ، تاريخي  سياسي  عوامل معلولتواند مي
 . گرفت  را در تبريز جدي  نمايشنامه  اين  اجراي  علت توان نمي  عوامل  آن  شناخت بدون

 
   زبان  اتللو به  نمايشنامة  نيز همراه آمدي  يك شود آه  مي  ديده  همچنين  شده  ارائه در يادداشت

 از  قسمتي. شود  نمي  ديده  دريادداشت  از آمدي اما نامي.   است  اجرا شده آذربايجاني ترآي
 .  بپردازيم  آن  وتحليل  تجزيه  تا به آنيم  مي نقل» آاغذ از تبريز «  مزبور را باعنوان يادداشت

 
   شاهنشاه مايون ه  اقدس اعليحضرت  مرحمت  در زير ساية  است  چند سال  ارامنه جماعت«

   اختيار مملكت  واال وليعهدصاحب  امجد ارفع  اشرف  مستطاب بلند حضرت  و از توجهات ايران
 دو   و هرسال  آرده  درست  مخصوصي  سالن  قلعه ، توي ارامنه  ملتي  مكتب  در حياط آذربايجان

  امسال. رسانند  مذآور مي  مكتب ج مخار  را به آن ، منابع  آورده  تياتر فراهم  بار در آنجا اسباب سه
 خود و ديگر   با زن  است  تمام  مهارت  تياترداراي  و در عمل  ارامنه  از ملت  نامي نيزمسيو صفرازيان

   در نهايت  تياتري مجلس االولي  ربيع  ماه  ششم  شب  وارد تبريز شده  روس  ازمملكت عملجات
   با مزه آوميدي  و يك  مشهور است  از درامهاي پير را آهاوتيللو شكس درام.   آورده  فراهم خوبي
 خاطر حضار با   انبساط  موجب  تصور است  برآنچه  زياده  شد آه  داده  ترآي  لغت نيز به
   آه العالي  مدظله  امير نظام آقاي  اآرم  اجل  مستطاب  حضرت  تياتر بندگان شب. گرديد احترام
 با   است مملكت)٢(  و سيويلزاسيون  و معارف  تمدن  ترقي ر بهمستحض  بلندشان  همت پيوسته
تياتر   مجلس  آوردن  از فراهم  تياتر شده فرماي  تشريف واليت  معظمه  و خوانين  از بزرگان بسياري

   به  انعام  رسم  به  هفتاد تومان  مبلغ داشته  تياتر را مورد نوازش  و مباشرين اظهار خوشنودي
 مباشر تياتر   به  هم شال  طاقه  و يك  و زنش  مسيو صفرازيان  نيز به  شال  ودو طاقه مذآور مكتب

 . فرمودند مرحمت
 

 تماشا بگذارد و در   موقع  ديگردر تياتر مذآور به  بازي  دو سه  دارد آه  خيال  مسيو صفرازيان باري
  ، خواه  بازي  مجالس گفتگوي داشت  مذآور مي  آه از قراري.   است  آن  اسباب آوردن  فراهم پي
   تمامي  خواهدبود آه  است  آذربايجان  مادرزاد اهالي  زبان  آه  ترآي لغت  به  آوميدي  و خواه درام

 )٣(». باشد  حاصل  آگاهي مطلب  و محمول  را از موضوع حضار محترم
  

  خدا  از بندگان  يكي-   نامه  نويسنده امضاي
 

  ميالدي١٨٨٨ دسامبر ٢۶ برابر ١٣٠۶االخر   ربيع٢٣  تاريخ
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 :  است و تعمق  تأمل  زير قابل  مطالب  يادداشت  اين  و تحليل در تجزيه

 
   ميالدي١٨٨٨  اتللو در سال  نمايشنامة  از اجراي آند قبل  مي  تعيين ـ يادداشت١

   اجراي  وآيف  آم ما از  آه  است شده  در تبريز اجرا مي  ارامنه  نيزتوسط  ديگري هاي نمايشنامه
 تئاتر   م١٨٨٨ از   قبل شود آه  مي  معلوم يادداشت  از محتواي  ولي  هستيم اطالع آنها بي
   آه  است  شده  سبب  وهنري  فرهنگي  پشتوانة  و همين  در تبريز وجود داشته ارامنه توسط

 . اتللو درتبريز اجرا شود  چون اي نمايشنامه
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  امكان) ۴(» قلعه «  در سالن  اينكه و آن. آند مي  را نيز بر ما معلوم رد ديگري مو  فوق ـ يادداشت٢
   اتللو در آن  نمايشنامة  آه  است  وجودداشته  با تعداد زياد بازيگران  سنگين هاي نمايشنامه اجراي
 .شود  اجرا مي سالن

 
   هيچ  به  زنان  و بازي ازيگر زن ب  درتبريز بدون  مسيو صفرازيان  اتللو توسط  نمايشنامة ـ اجراي٣

 در شهر تبريز اجرا  قفقازي  هنرمندان  توسط  آه  اجرا و ديگر آثاري اين.  نداشت  امكان وجه
   آه دوره  آن  اجتماعي  سنن  عليه  زن  هنرمندان سازد آه  مي  راروشهن  مهم ، اين  است شده مي

 و   تصورات  برخي  و عليه  داده  نشان عت را نداشتند،شجا  آنان  رفتن  صحنه  به پذيرش
 و   دوره  را در اين  زنان  نقش  آه  نبايدگذاشت  ناگفته البته.   است  برخاسته  مبارزه ايستا به تفكرات
 .اند نموده  ايفا مي  ارامنه  و هنرمندان  بعد،عمدتًا بازيگران هاي دوره

 
   محلي اندرآاران  دست شدند، آگاهي واردتبريز مي از قفقاز   آه  تئاتري  هنرمندان  شك ـ بدون۴

 تئاتر   طوريكه بردند، به  باال مي  نمايش بردن  صحنه  به  تئاتر را از نظر محتوا و تكنيك  به وعالقمندان
 نيز تئاتر  ، همانگونه  يافت انتقال  تئاتر تفليس  تأثير به  و آن  تأثير پذيرفت  ازتئاتر اروپائي روسيه
 .متأثر گرديد از تئاتر تفليستبريز 

 
 و در   ارامنه  از ملت  نامي  نيزمسيو صفرازيان امسال...  «  است  آمده  از يادداشت ـ در قسمتي۵

   لغت به...  اوتللو درام...   وارد تبريزشده  روس از مملكت...   است  تمام  مهارت  تياترداراي عمل
  نمايشنامة اجراي» ... شد  داده  ترآي  لغت  به ار با مزه بسي ،آوميدي  درام و در ختام...  ارمني
اند و منظور   داشته  آشنائي  ترآي  زبان  به بازيگران  آه  است  بيانگر آن  ترآي  زبان  به آمدي
   همانا ترآي  آه  ترآي  زبان  به بازيگران  آه  و قفقاز است  ارمنستان  نواحي  همان  روس ازآلمة
 .اند  داشته  آامل ائيآشن  است آذري

 
   جشن  مناسبت به «  عنوان  تحت اي صفحه  بيست  آتابچة  تئاتر تبريز يك  سند تاريخ دومين

 تبريز   فردوسي  و اپرت درام  هنرپيشگان  هيئت  از طرف  آه است»  در تبريز نمايش  سال چهلمين
  محتواي.  است  رسيده چاپ   به  ميالدي١٩۴٢   برابر با سال شمسي١٣٢١   سال در مهرماه
سند .   است  فردوسي  و اپرت  درام اندرآاران  ودست  بازيگران  حال  شرح  شامل  فوق آتابچه
   به  آه آند، سند دوم  ذآر مي ميالدي١٨٨٨   اتللو را سال  نمايشنامة اجراي) آاغذ از تبريز( اول

 را قيد  ميالدي١٩۴٢   سال سيده ر  چاپ  در تبريز به  نمايش  سال چهلمين  جشن مناسبت
 ١٩٠٢   سال  برگرديم  عقب  به  سال  چهل  درسند دوم  ذآر شده  از تاريخ اگر چنانچه. آند مي

 دو سند،  با مقايسة.   درتبريز دانست  نمايشي  آنرا آغاز فعاليتهاي توان  مي  آه را داريم ميالدي
   از چگونگي موثقي  اسناد و مدارك  گرچه، خالء در تئاتر تبريز هستيم  سال شاهد چهارده

 امابا   نداريم  در دست  ميالدي١٩٠٢ تا ١٨٨٨   از سال يعني  ساله  چهارده  نمايشي فعاليتهاي
شد، تئاتر در   وارد تبريز مي  ارس  سوي از آن هائيكه  و نمايشنامه  ارامنه  هنري  فعاليتهاي  به توجه
 تئاتر  نخستين«: نويسد مي اي  در مقاله  جعفر اخگري مچنينه.   است  داشته رونقي  مدت اين

   باغ  تابستاني در تبريز درسالن.  ايجاد شد  ميالدي١٩٠٩   در سال جنوبي  در آذربايجان اي حرفه
 )۶(». شد  داده  نمايش  مشروطه مجاهدان  و مبارزة  افتخار ستارخان به) ۵( ملي

 
 

 
   ميالدي١٩٠٩   تبريز در سال اي  تئاترحرفه آند آه  مي  روشن را  مساله  اين  جعفراوف مقالة
  اي  حرفه  آه  در تبريز وجودداشته  نيز فعاليتهايي  تاريخ  از اين  قبل پيداست.  است  گرفته شكل
،   وعثماني  شمالي  آذربايجان  تأثير اجراهاي  تحت اي غيرحرفه  صورت  به  محلي  و هنرمندان نبوده

 .بردند  مي  صحنه  به يهائ نمايش
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 افراد  ؛ اين  و روشنفكر هستيم  چند نفر از افرادبا ذوق  شاهد گردآمدن  شمسي١٢٩١  در سال
  را تأسيس»  خيريه« بنام) ٧(  آآتورال  هيئت  يك  اجتماعي  ضرورتهاي جهت  به  سال در همين

  نموده  آسب  تئاتر تجربياتي  نيز در زمينهقبًال»  آآتورال «  افراداين  است  يادآوري  به الزم. آنند مي
   قفقازي  هنرمندان  اجراي  دهند و در چندين  راتشكيل  خيريه  آآتورال  از اينكه  قبل بودند، حتي

   رسمًا با   آه است  گروهي  اولين  خيريه آآتورال.  بودند  آرده درتبريز شرآت
  

  
  

  آآتورال مؤسسين. آند  مي  فعاليت  و آغاز به يل تشك محلي  و روشنفكران  هنرمندان گردهمائي
 : عبارتند از خيريه

 
   چلبي  خان  حاجي-١
 
  زاده  شفيع  مهدي-٢
 
   مؤيدزاده  ابوالفضل-٣
 
   وآيلي  اسماعيل-۴
 
  زاده  وهاب-۵
 
  زاده  عظيم-۶
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 سينما   در محل ندان هنرم  اين  از سوي  طورمرتب ها به  نمايشنامه  خيريه  آآتورال  از تشكيل پس

 .شود مي  تماشا گذاشته  معرض  به  خيريه  تابستاني ياصحنة»  سولي«
 

   تشكيل  شمسي١٢٩۶   در سال  گروه اين.آيد  تبريز بوجود مي ، آآتورال  خيريه بعد از تشكيل
  تفعالي»  شرقلي «  به معروفه زاده  رضاقلي  و سرپرستي  نظارت  تبريز تحت آآتورال.شوند مي
  نيز از ارامنه  ديگري  بود آآتورال  مشغول  فعاليت  تبريز به آآتورال  سالهائيكه در خالل. آرد مي

همسر   از جمله  ساير ارامنه  و با همكاري  طاشچيان  مسيومگرديچ  و نظارت  سرپرستي تبريز به
  اند و مشكالت اشته د  و نزديك  صميمانه  با يكديگرهمكاري  دو گروه اغلب. شود  مي  تأسيس وي

   سال  تبريز تا پايان  تئاتري گروههاي  فعاليت در ادامه. آردند  مي  يكديگر حل  ياري خود را به زمانة
. اند  رسيده  چاپ به  آندوره هاي  در روزنامه  آگهي  عنوان  به هائيكه)٨(  ازاعالن  شمسي١٢٩٩
   تئاترتبريز مبتني  تاريخچة  و نگارش  نموده  خود را حفظ  سيرمنطقي  تا مطالبمان گيريم  مي آمك

   به  آندوره هاي  در روزنامه  آه  ديگر تئاتري مطالب ها و همچنين  اعالن اين. بر اسناد باشد
 .آنند  مي فراواني  تئاتر تبريز آمك  تاريخچة  در بررسي اند همگي رسيده چاپ

 
 ١۶   پنجشنبه  تاريخ۴۵  ، شمارة آذربايجان ت دموآرا  حزب  تجدد ارگان  روزنامة  به با مراجعه
  به«: خورد  مي چشم  خبر به  اين  ميالدي١٩١٧ اآتبر   با چهارم  مطابق١٣٣۵ الحرام ذيحجة
  نمايش  تفليس  مسلمين هاي  آرتيست  اشتراك  به  آراميان  درصحنة  ارومي زدگان  حريق منفعت
   نمايش  اين  اشتراك  را به  همت ارباب.د شد خواه  تماشا گذاشته  موقع  آهنگر به آاوه

 .» نمائيم مي تشويق
 

 از   قبل ، چه  شمالي  آذريايجان تئاتري دهد، گروههاي  مي  نشان  آه  باال سند ديگريست اعالن
  ، فعاليت قفقازي  دمكراتهاي  سوسيال  با فعاليت ، همزمان  آن بعد از اعالم  و چه مشروطيت

 .اند داده در تبريز گسترش خود را  تئاتري
 

 )٩:( است  شده  چاپ  شرح  تجدد بدين  خبر از روزنامة دومين
 
   به نمايش.  شد  تشكيل١٣٣۶  االول ربيع١٩ با   مصادف١٩١٧ دآابر ١٢   شنبه۵  تياطر آراميان«

 .» شهر تبريز بود مسلمين  فقراي منفعت
 

 )١٠.(آند  مي  تئاتر تبريز حكايت اندآاران  بادست ازي قفق  از آارگردانان  يكي  از همكاري خبر پائين
 
 اوپرا   نواقص  رفع  براي  تازگي  به  آه خيريه  جمعيت  در صحنه  آه الكرم  شوال٢۶   جمعه شب«

   آقتورهاي  از طرف  عالم  وادبي  تاريخي  عاشقانه  نمايشهاي  بهترين  است  شده پوشيده سقفش
   اوپراي آرتيست  اهللا  روح  صدقي  قفقاز جناب ، رژيسور نامي رژيسوري  در تحت  خيريه دراماتيك

 ». خواهد شد  تماشاگذاشته  موقع  به  و مجنون مشهور ليلي
 

 :  است  آرده  چاپ  مضمون  ديگر بدين اعالني فوق  با اجراي  روز در ارتباط  تبريز بعد از سه روزنامة
 
   از عزيز حاجي  آن  موسيقي  آه فضولي عر شهيد ترك از شا  پرده  در شش  و مجنون ليلي«

   در تحت  خيريه آقتورهاي  هيئت  از طرف  خيريه  در صحنة  شوال٢۶  جمعه  شب  است بيكوف
 )١٢(». خواهد شد  تماشا گذاشته  موقع به) ١١( اهللا روح  صدقي  جناب رژيسوري
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 نشر  هيئت «  بنام  ديگري بوجود گروه پي تجدد   تئاتر از روزنامة  اعالن  پنجمين با نقل
 )١٣:( بريم مي» صنايع

 
   اوپراي  عالم  ادبي  نمايشهاي  بهترين آراميان  در صحنة١٣٣٧   ذيحجه١٠   شنبه  شب نمايش... «

  اولين.   باغ  آوچه  در محله اناثيه  جديدالتأسيس  مدرسه  منفعت  به  و آرم  اصلي مشهورعاشقانه
 از   آن موسيقي  آه  و چهار مجلس  پرده  در شش  عالي  اوپراي  در شهرتبريز اين  آه ايست دفعه

   بالباسهاي  موسيقي  و الحاق  نغمات ترين  و جاذب  بانيكوترين-باشد  مي  اوف بيك  حاجي عزيزبيك
تر شود بيش  مي  تماشا گذاشته  موقع  به نشر صنايع  آقتورهاي  از طرف  و قشنگ  شيك مخصوص
 ». خواهند آرد نفر اشتراك ز چهل

 
آرد   مي  تبريز فعاليت  قبًال با نام  آه آذربايجان  بنام  تئاتر تبريز بايد از آآتورالي  فعاليتهاي در ادامه

 تغيير  زاده  رضا قلي سرپرستي  تبريز به  آآتورال  شمسي١٢٩٨   و اوايل١٢٩٧  درسال.  برد نام
. پردازد ها مي  نمايشنامه اجراي  به  نخجواني  خان  بيوك و با همكاري»  يجانآذربا«  و با نام  داده نام

 )١۴:(آنند مي  را اعالم  گروه  اين  از سوي  اجرا شده هاي  ازنمايشنامه  زير يكي اعالن
 
   تقاضاي  بنابه  آذربايجان  دراماتيك آرتيستهاي  دسته  از سوي١٣٣٨  االول  ربيع١٨   جمعه شب«

 يا خود  مكافات «  نمايشنامه آراميان  تجدد در صحنه  روزنامه  منفعت  شهر به ز معاريفا جمعي
 » زاده  از رضا قلي در چهار پرده فاجعه»   عمل سزاي

 
 :آنند نظر مي  زير جلب  عناوين  تجدد رامرور آنيم  در روزنامة  شده  درج اگر مجددًا اعالهاي
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   منفعت  به نمايش«يا »  تجدد روزنامة  منفعت  به نمايش «،» زدگان  حريق  منفعت  به نمايش«

 .»  اناثيه  جديدالتأسيس  مدرسة  منفعت به«و»   مسلمين فقراي
 

 
 

 
 در   با جامعه  تئاتري  فعاالن سازد آه مي  ما روشن  را براي  مهم ها اين  از آگهي  شده  نقل عناوين
 .  است شده  مي  نيز خرج اه ر  ودرآمد تئاترها در همان  بوده ارتباط

 
نشر  «  نام  به  جديدالتأسيس خبر از جمعيت  آه آنيم  مي  تجدد را نقل  از روزنامة  ديگري گزارش
  همان. شد  مي  اداره زاده عبداهللا  نام  به  شخصي  سرپرستي  مذآور به جمعيت. آند مي» معارف
  تحليل « ، يك  آمده صحنه  روي  به  نشر معارف روه گ  توسط آه»  وطن « نمايشنامه  از اجراي روزنامه
 : پردازيم  مي  از آن  ذآر قسمتي  به  آه رسانده  چاپ به»   سطحي و تشريح

 
.  داد  اعتناء و تقديري  قابل نمايش  يك  نشر معارف  جديدالتأسيس  جمعيت  جمعه شب«

 شاعر شهيد   اثراز آن اين.  گذاشتند تماشا  موقع  را به  وطن  فاجعه مذآوره  جمعيت صنعتكاران
   تماشاي  ادبية  قسمت  به  محترم  قارئين  جلب براي.باشد مي»  بيك  آمال نامق « عثماني
   را آه  زحماتي  بدينوسيله  اثرمذآور پرداخته  سطحي  و تشريح  تحليل  يك  به رويم  مي جمعه شب
 )١۵(»... اندتا مشكور نگذاريم  خود داده  به عارف نشر م  جوان اثر مذآور صنعتكاران  تمثيل براي
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 از وجود   حمايت  آه  برخورديم  ديگري اعالن  تبريز به  تئاتر تبريز در روزنامه  تاريخ در بررسي
  االول  ربيع  يكم شنبه  سه مورخه٨٩   در شمارة اعالن. آند مي»  اميد ترقي « ديگر با نام گروهي
 :  است  شده  زير چاپ  شرح  به١٢٩٨  قوس  دوم  مطابق١٣٣٨

 
 تماشا   موقع  به  فصل  در اين  دفعه  اولين آراميان  در صحنة  اميد ترقي  هيئت  از طرف  جمعه شب«

   مضحكه  پردة  و با يك در چهار پرده  فداآار حريت- يا خود -   پرويزبيگ خواهد شد، تراژدي گذاشته
 ۴   الي  قران٢٠تر از  پائين  تومان٢   الي  تومان۶، لوژ از  است   مناسب  خيلي بليط قيمت.  پرخنده
 ».  عليزاده ، رژيسور علي محمدزاده.  ح ، مدير مسئول قران

 
   ريال  شصت  آه  است  بليط خوردبهاي  مي  چشم  به فوق  در اعالن  آه اي  مسأله مهمترين
   دوره تئاتر در آن  بودن  و با ارزش  مردم  عالقه  بليط  و بهاي  فروش  زمان به شد؛ با توجه  مي فروخته

   وسيله  تئاتر از ابتدا در تبريز به هاي هزينه  تذآر است  به الزم. گردد  مي بر ما معلوم
   فرهنگ  وسيلة ، به قيمت گران هاي  اآثرًا بليط ، آه  بليط  فروش ها و از محل آآتورال گردانندگان
   شد و بودجه تئاتر دولتي ايكه گرديد و تنها دوره  مي شد، تامين  مي ريخريدا  آذربايجاني دوستان
 ١٣٢۵ تا١٣٢۴  اند، سالهاي  بوده بگير دولت  حقوق  آن  وبازيگران  خود را داشت  به مخصوص
 باز از   آه  آرده  زير درج  مضمون  به اعالني١٧٩   تجدد در شمارة روزنامة.   است  بوده شمسي
 :دهد تبريز در تئاتر خبر مي نة ارام فعاليت

 
 در   ارامنه  آآترهاي  محترم  هيئت  ازطرف١٣٣٨  المرجب  رجب۵   مطابق  حمل۶   جمعه شب«

،   ادانيانس  راك ، سه  آردانظربيكيانس ، شمس  ابراهيميانس ، ملك  آواك  بارون  ونظارت  اداره تحت
   شرف ،به  آراميان  در صحنة كساندر شروانزاده اثر ال در چهار پرده  شرف  براي  به  موسوم پيس
 ». خواهد شد  تماشا گذاشته موقوع  به  ارامنه  دمكرات  و فرقه  ايران  دمكرات فرقه

 
 تئاتر در   در بوجود آوردن ارامنه.   تبريز درتئاتر نيست  ارامنة  فعاليت  خبر دربارة ، اولين خبر فوق

 ما را از   آافي  و مدارك موثق  نبود منابع لكن. اند  داشته هده ع  به  بسيار مهمي شهر تبريزنقش
   در تئاترتبريز با فصل  ذآر شده  فعاليتهاي در ادامة. دارد  باز مي ارامنه  تئاتري  فعاليتهاي نوشتن
   ايالتي  آميتة  از سوي هائي  نمايشنامه  بااجراي  فصل اين.  شويم  روبرو مي جديدي
 قرار   رفعت  و تقي  محمد خياباني شيخ  چون  افراد مبارزي  آن  در رأس  آه ربايجان آذ دموآرات حزب

 در   سياسي تشكيالت  يك  آه ناميم  جديد مي  جهت  را بدان  فصل اين. گردد اند، آغازمي داشته
  رزاتيمبا  در عرصة  آذربايجان  دموآرات حزب.  دارد  نگاهي  تئاتر نيزنيم  خود به  مبارزاتي عرصة

 و  ، اعالميه  روزنامه  را تنها از طريق مردم  نمودن  تهييج  و همچنين  فعاليت خود، شكل
   دموآرات  حزب تئاتري  فعاليت حال.   است  داشته  تئاتر نيز نظري ، به  نديده سخنرانيهاآافي

 : آنيم  مي ، نقل  خود حزب تجدد، ارگان  را عينًا از روزنامه آذربايجان
 
،   ايران  دموآرات  فرقه  بود، تجدد، مجمع ملي  دارالشوري  با روز افتتاح  مصادف  آه  ماه١۴  شب«

 را   پارلمان  افتتاح  جشن پانزدهمين  از همه ، قبل  ملت  و حاآميت  آزادي  مرآز اجتماع ،آن آذربايجان
 در   حريت افزاي  و روح يفلط  نسيم  از آن پس.  آورد  عمل  به  با شكوهي بندي  وآئين تجديد آرده

ها و  الملك مكرم  فشار ظالمانة  در تحت  را، آه  اهالي  احساسات  اهتزازدرآمده سرتاسر شهر به
 و   قيام  بازار ودآاآين  چراغاني  به  بود، مجددًابيدار ساخته  شده  لشگرها افسرده جالل
 ». را برپا داشتند استقرار مشروطيت جشن

 
 : خوانيم مي  روزنامه  همان  دوم  در صفحة  مطلب در ادامة
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 تئاتر   تبريز در عالم  دمكراتهاي  جاري ماه  چهاردهم در شب) ١۶( تئاتر  اثر تجدد در عالم يك... «
 قيد و تذآار و   شايان موفقيت ، يك  دفعه  اولين ، در اين  گذاشته  را پيش تجددخواهانه  قدم اولين
، از   تازه  پيس  اثر جديد،يك  مذآور يك در شب.  گرديدند  را نائل  وتقديس تقدير  قابل  آاميابي يك

  صحنة  تجدد به  جريده  منفعت  به  آافي  و اهتمام  حديث ، بايك  قابل هاي  آآتور و آآتريس طرف
 و   دموآرات ، منحصرًا از افراد فرقة تماشاگران  عمومي  آه  شد در حالتي تماشا گذاشته

 و   صنعتي  نمايش  اين صميمي  محيط  و يك  خصوصي  محوطة بريز بودند، در يكت تشكيالت
   هم  آه  حادثه اين. شد  واقع  تأثرات ترين  و مولد عالي  تجسسات آميز موجدبهترين  عبرت تماشاي
 بود، در   و مفكور وي  اجتماعي  جهت  يك داراي  و هم  و ادبي  صنعتي  جنبة حائز يك
 يا افراد   خيريه سالون.   يافت  آمد وگذران  وقوع به»  خيريه «  محترمه  جمعيت مخصوص صحنه

   در اين  جسته همديگر سبقت ها به  تئاتر در حوزه  بليطهاي  در خريدن  آه دمكرات  فرقه تشكيالت
 ».بودند  بروز رسانيده  را به  و تمجيدي  تبريك  و شايسته  صادقيانه  وجديت  حرارت  نوع  يك زمينه

 
 :نويسد  خود مي  مطلب  در پايان  گزارش  اين نويسندة

 
   افراد فرقة  به  و فقط  داشت خصوصيتي  نمايش ، اين  آرديم  آن  به  سطرها اشاره  در اول چنانچه«

   اين  موافق  تجدد با بياناتي روزنامة  مدير محترم  دو پرده  در ميان بنابراين.  تنهامنحصر بود دموآرات
   تجددخواهانه تبليغات  ثالث  شكل  تئاتر، اين  ما دربارة دادند و مدير محترم  و بسط  را شرح نكته
.  نمايشها احرازنمود  اينگونه  و شرائط  آيفيت  به  را راجع فرقه  اساسية  آرد و نظريات اشاره
 با   بود آه دا و آغازي ابت  و يك  موفقانه نمايش  يك  از هر حيث  چهاردهم  شب  دمكراتيك نمايش

 )...١٧(داد  را نويد مي تري  آاملتر وشامل  موفقيت  بر يك  وصول  فوري آاميابي يك
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 : بريم  مي  پايان  ديگر به  اعالن  را بانقل  آذربايجان  دمكرات  حزب  تئاتري  فعاليت ادامة
 
   و مساعدت  نظارت تحت در   هجري١٣٣٨  شعبان٣   مطابق  شمسي١٢٩٩ ثور ٣   جمعه شب«

 مشهور   پيس آذربايجان  مشهور دراماتيك  آرتيستهاي  تبريز از طرف دموآرات  مقدسه فرقه
   منفعت  به نريمانف-   اثر نريمان  پرده هفت دراما چهار مجلسي»  نادرشاه«
   آزادي ان آقاي  براي افتخاري بليط.  خواهد شد  تماشا گذاشته  موقع به) ١٨(» برجيس روزنامة«

 تئاتر   وگروههاي اندرآاران  دست  سند ما از فعاليت  آخرين  اعالن اين». خواهد شد  فرستاده خواه
.   است  بوده  پهلوي  رضاشاه  از آودتاي  قبل چند ماه  يعني  شمسي١٢٩٩   سال تبريز تا پايان

   پايان  به  شمسي١٢٩٩تدا تا  موجوداز اب  تئاتر تبريز و گروههاي  فعاليت  تاريخ  ترتيب اين به
 ».رسد مي

 
 

 : پاورقي
 
   هنرمندان  رادر آشنا ساختن  عثماني هاي  و نمايشنامه  هنزمندان  تأثير و نقش  شك ـ بدون١

اما . ، نبايد از ياد برد  نمايش بردن  صحنه  به  تكنيك  وهمچنين  و اروپائي  عثماني تبريز با ادبيات
   بودن  همزبان  جهت به  در تئاتر تبريز گذاشتند و آن  شمالي  آذربايجان نتأثير را هنرمندا عمده
   براي  شمالي  آذربايجان  نمايشي  در ادبيات نمايشي  زبان  و آشنا بودن  هر دو آذربايجان مردمان
 . تمدن = Civilizationـ ٢،   است  تبريزبوده مردم

 
 .  ميالدي١٨٨٨ دسامبر ٢۶-١٣٠۶االخر  ربيع٢٣  خ تاري١۵   سال١۶   شمارة- اختر  ـ روزنامة٣
 
   بود بر ما معلوم شده  ساخته  امكاناتي  و با چه  آسي  چه  و توسط  آجا، آي  سالن ـ اين۴

   دارند ساخته  در آنجا سكونت  ارامنه  آه بيگي قلعه  را در محلة  قلعه ، احتماًال سالن نيست
 .اند بوده

 
 . آرد خواهيم  ديگر صحبت  فرصت اتر تبريز در يك تئ  سالنهاي ـ دربارة۵
 
   مقاله نويسندة.   است  شده برگردان  فارسي  به  آذري  از ترآي  صمد بهرنگي  توسط  مقاله ـ اين۶

 فشار   علت  به  صمد بهرنگي  آه  است  شوروي آذربايجان  از نويسندگان جعفر جعفروف
 . ست ا  را برگزيده  جعفر اخگري سانسورنام

 
 .بود»   تئاتري گروه«و »   تئاتري جمعيت «  مفهوم  به ـ اآتورال٧
 

   و تكنيك  فن  به  از همه  برخورداربود و بيش  خاصي  در روزگار خود از احترام  هنرمند آه  اين درباره
 :نويسد  مي چنين» از صبا تا نيما « پور در آتاب آرين ، يحيي  داشت تئاتر آگاهي

 
   فراوان  رنج  ايرانيان  به  آن  وشناساندن  نمايش  فن  پيشرفت  در راه  آه  آذربايجان اناز هنرمند«

و   آنها آارگردان  نخستين  برد آه  از چند نفر نام مردند بايد بخصوص  و بيچارگي  سختي بردند و به
  هاي مايشنامهآمد و سالها ن  ايران  به  از روسيه بود آه»   طاشچيان مگرديچ « بازيگر معروف

   در پنج  تئاتر درام در راه»  واتريو آابريل«اثر » آورادو«اثر شكسپير» اتللو« مانند  معروفي
   تأليف  نورمان هاي شواليه  زندگاني  از دو؟ تراژدي  يك ، آدام  فرانسوا آوپه  از رومان اقتباس پرده
   انگليس  زبان ، مترجم هزار و يكشب   از داستانهاي اقتباس  مكر زنان  بانكو، هزار و يك دوخ

 آنها   ترجمه  و هم  ارمني زبان  ديگر را به  تابلو و چند نمايشنامه  در يك ، افسانه  پرده در يك آمدي
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  هاي  نمايشنامه  است  يادآوري  به الزم» .  گذاشت نمايش  معرض  به  آذربايجاني  زبان را به
 در   تئاتري خود فعاليت پور آه  آرين  يحيي  بوسيله  طاشچيان  فعاليت  در زمان اجراء شده خارجي

   اين  به  رشدي  محمدعلي  مرحوم  دراسناد و مدارك آفيشي. شد  مي ، ترجمه تبريز داشت
 در -   ايوبي الدين صالح  محمد سلطان  از وقايع  تاريخي  از دو؟ فاجعه  يك آدام«: شد  يافت مضمون
 ٢١   جمعه شب.  ، طاشچيان م. رژيسور. پور  آرين-   ي-  مدير مسئول-پور  ن آري  ترجمة-  دو پرده

   به  از چهار سال پس آه ، طاشچيان  م ، رژيسور، مشهور و نامي  آرتيست  از طرف١٣١١ مرداد ماه
 ».  و آر آهارونيان-   طاشچيان مادام  با اشتراك  است  آرده شهر تبريز مراجعت

 
   به  آندوره هاي در روزنامه  آه است»  تئاتر آگهي«شود منظور   مي  ديده  اعالن  هرجا آلمة-٨

 .شد مي  تئاتر چاپ  ديدن  جهت  تبليغ عنوان
 
 .  ميالدي١٩١٧ دآابر٢٠ - ١٣٣۶  االول  ربيع١٨-۶٢   تجدد شمارة  روزنامة-٩
 
  ١٣٣٧. شوال٢۴  -١٢٩٨    سرطان - ١٣٧ تجدد شماره  روزنامة ١٠
 
   جمعه شب«:   شرح بدين.  آارگردان  از آار اين  برخورديم  ديگري  اعالن  به  روزنامه ن در هما-١١
   از طرف  پرخنده  مضحكه  پرده با يك»  برندا  ياخود هاتفدن جهالت« تئاتر   ذيقعده١١

  ريه خي  در صحنه  اهللا  روح  صدقي  قفقازآرتيست  رژيسور نامي  در تحت  خيريه  دراماتيك آآتورهاي
 ». خواهد شد  تماشا گذاشته موقع  به  صحنه  تسقيف براي

 
 ٢٨   مطابق١٣٣٧  الكرم شوال٢١   يكشنبه٢٠۴   مسلسل  نمرة۴۵   تبريز شماره  روزنامة-١٢

 .١٢٩٨  سرطان
 
 .  ميالدي١٩١٩   اوت٢٧ - ١٣٣٧  ذيقعدة٣٠ -١٢٩٨   سفيله١۴٧   تجدد شماره  روزنامه-١٣
 
 .  ميالدي١٩١٩ دسامبر ٣ - ١٣٣٧ االول  ربيع٩ - ١٢٩٨   قوس- ١۶۵  شمارة تجدد   روزنامة-١۴
 
 ١٩١٩دسامبر  ١١- ١٣٣٨  االول ربيع١٧ - ١٢٩٨   قوس١٨ - ١۶۶   تجدد شماره  روزنامة-١۵

 . ميالدي
 
 .بود»  دروغي ازدواج«يا »   ائولنمك ياالننان «  اپرت  اجرا شده ـ نمايشنامة١۶
 
 .  ميالدي١٩٢٠  مارس١١ - ١٢٩٨   حوت٢٠   چهارشنبه١٧٨  مارة تجدد ش ـ روزنامة١٧
 
  ، اسداهللا  مصورالسلطان آن  و مؤسس مدير مسئول. شد  در تبريز منتشر مي  برجيس ـ مجلة١٨

  بودند  رازي شريف
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