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«تاریخهای تئاتر ،یک مقدمه»
مهدی نصرالهزاده

تفاوت این تاریخ تئاتر با تاریخ تئاترهای شبیه آن شاید بیش از هر چیز در خودآگاهی
نظری و جانبداری سیاسی نهفته در آن باشدــ «خودآگاهی نظری روشن» و «جانبداری
سیاسی آشکار» نه بهعنوان دو رشتهی مجزا که گهگاه در البهالی اثر خودنمایی میکنند،
بلکه بهعنوان کالفی محکم که تار و پود کل کتاب در مقام یک بافته با آن تنیده شده است.
خو ِد عنوان کتاب و نحوهی تدوین آن حکایت از یک برنامهی منسجم نظریـ سیاسی دارد،
برنامهای که بر طبق آن نه فقط تنها یک تاریخ تئاتر رسمی و معتبر وجود ندارد ،بلکه آنچه
از آن به «تاریخها»ی تئاتر تعبیر شده اص ً
ال هنوز نوشته نشده است و این تاریخها میباید
به تدریج با مشارکت و همکاری همهی کسانی که در گوشه و کنار جهان ،با هویتها و
عالیق مختلف ،سرگرم کار تئاتر هستند نوشته شود .بدین ترتیب ،به نظر میرسد هم عنوان
«تاریخها» و هم عنوان «مقدمه» بیش از آنکه تمهیدی خطابی باشد کاشف از مشی نظری و
سیاسی نویسندگان کتاب است.
کتـاب «تـاریخهای تئاتـر» ،مانند هر کتاب تاریخنگارانهی دیگری سرشار از جزئیات است.
اما همین کتاب بیش از آنکـه ،در ظاهر ،شیوه و لـحنـی صـراحتـاً روایـی یا قصهگویانه داشته
باشد کتابی نظریهبنیاد است .نویسندگان کتاب همهجا اظهارات و دعاوی خود را مستظهر به
این یا آن نظریهی خرد یا کالن کردهاند و به جای تکرار یا بسط انگارههای رایج در تاریخهای
رسمی ،دربارهی اشخاص و آثار و جریانها و واژگان کلیدیِ تئاتر تنها در چهارچوب نظریههای
کالنتر و انتزاعیتر سخن گفتهاند .برای مثال ،بخشبندی کالن چهارگانهی کتاب مبتنی بر
نظریهی ارتباطات یا شیوههای ارتباطی مختلف (شفاهی ،نوشتاری ،چاپی ،الکترونیکی) در
ادوار تاریخی مختلف است و در این میان تلقی از خود تئاتر هم ب ِسان یک شیوهی ارتباطی
ویژه است که در گذار تاریخی از این شیوههای ارتباطی هر بار شکلهای متفاوتی به خود
شناختی ویژهی این کتاب از
گرفته است .از سوی دیگر ،بر طبق برداشت قومشناختی و جامعه
ِ
نظریهي تکامل ،شکلگیری و رشد «اجرا» ،در مقام عنوانی که جامع انواع و اقسام کردارهای
نمایشگرانه است ،در متن شکلگیری و رشد زبانها و فرهنگها و ملتـ دولتهای مختلف
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بررسی شده است .به بیان دیگر ،نویسندگان ،بطور ضمنی یا صریح ،یک چهارچوب تاریخـ
جهانی خاص را الگوی فهم و نگارش تاریخ تئاتر در همهی ابعاد آن قرار دادهاند و به تکوین و
ِ
تکامل تئاتر در متن تاریخ جهان ،بر طبق نگرش ماتریالیستی مختار خود (نگرشی کمابیش
مارکسیـ داروینی) ،پرداختهاند.
در ذیل همین دید کلی و کالن نظری ،و به پیروی از ایدهی کثرتگرایی تفسیری در
مقیاس خرد ،نویسندگان به پدیدههای مرتبط با حوزهی اجرا از چشمانداز راهبردهای تفسیری
مختلف نگریستهاند و بر طبق همین راهبردها ،پدیدههای مزبور را اصطالحاً تبیین یا تشریح
کردهاند .اینچنین ،نویسندگان کتاب همزمان با ارائهی تصویری کلی و نظریهبنیاد از تاریخ
تئاتر ،از آثار ،مقوالت و پدیدههای مرتبط با تئاتر ،بسیار شبیه آنچه در کتابهای حوزهی
نقد ادبی رایج است ،قرائتهای مختلف به دست دادهاند و هر قرائت را صراحتاً بر شالودهی
این یا آن نظریهی انتقادی بنا کردهاندــ نمونهی بارز چنین رویکردی را در موردپژوهیها و
بررسیهای جزءنگارانهـ تکنگارانهی
فراوان منتشر در البهالی کتاب میتوان دید .این امر
ِ
باعث شده است کتاب «تاریخهای تئاتر» ،بهعنوان متنی درسی ،متأثر از تحول عمیقی به
نظر برسد که در حوزهی نظریهپردازی در عرصهی علوم انسانی و نقد ادبیـ فرهنگی از دههی
شصت میالدی به وقوع پیوسته است ،تحول ژرفی که امروزه گاه خیلی ساده از آن به «نظریه»
تعبیر میکنند؛ و در این بین نظریهی گفتمان ،ماتریالیسم فرهنگی و نقد پسااستعماری تنها
سه جریان نظریـ انتقادی در بین مکاتب و گرایشهای دیگر هستند ،سه جریانی که البته ،در
حیاتی برگرفته از علوم شناختی ،بیشترین تأثیر را بر شکل
کنار برخی بصیرتهای پراکنده اما
ِ
و محتوای کتاب حاضر نهادهاند .بدین ترتیب ،نویسندگان کتاب کوشیدهاند با اتخاذ رویکردی
روشمند به کنش تاریخنگاری ،تصویری متفاوت از مقولهی تاریخ تئاتر ارائه کنند و «تاریخهای
تئاتر»شان را جامع نظریه ،تفسیر و نقد تئاتر در تمامیت آن بسازند.
اما رویکرد بظاهر خنثی و توصیفگرانهی تکاملیـ ارتباطیـ فناوریبنیاد حاکم بر ساختار
کلی کتاب ،بویژه در فصلهای ابتدایی آن ،و اتخاذ راهبرد کثرتگرایانهی تفسیری تنها یک
روی سکه است .روی دیگر سکه جانبداری سیاسی آشکار نویسندگان کتاب ،بویژه غیورترین
پرکارترین آنها یعنی بروس مککوناچی است .نقش این جانبداری سیاسی در تدوین و
و
ِ
نگارش کتاب وقتی مهمتر میشود که بدانیم در رویکرد «مطالعات فرهنگی» ،بهعنوان رویکرد
نظری اصلی و مختار کتاب ،آنچه بیش از همه برجسته است حساسیت نسبت به سلطه و
تالش برای بازنمایی یا پژواک بخشیدن به صدای همهی کسان و گروهها و هویتها و جوامع
حاشیهای /بهحاشیهرانده است .ازاینرو ،نویسندگان کتاب «تاریخهای تئاتر» همهجا به تئاتر نه
بمثابهی هنری فینفسه بلکه در نسبت با سایر شئون زندگیــ و جایگاه آن در اجتماعسازی،
روابط قدرت و نقش مقاومتگرانه یا منفعالنهی آن در برابر سلطهــ نگریستهاند .در نظر
نویسندگان کتاب ،تئاتر در آغاز نقشی اساسی در شکلگیری هویتها و مفصلبندیهای
مختلف اجتماعی داشته است و تنها در طول تاریخ و با رسیدن به دوران مدرن (یا ،آنگونه
که بعضی از نویسندگان کتاب بیشتر ترجیح میدهند ،عصر سرمایهداری) این نقش کمرنگ یا
حتی انکار شده است .بر این اساس ،هر چه به زمان حال نزدیکتر میشویم مرزهای دو نوع
تئاتر مشخصتر میشود :تئاتری که بیشتر مؤید روابط قدرت ،بازنماییکنندهی آن یا محصور
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در کارکرد زیباییشناسانهی تعیینشده برای آن است ،و تئاتری که با اتخاذ رویکرد انتقادی
بهعنوان تئاتر مقاومتکننده و هویتخواه در مقابل تئاتر تجاری ،متعارف یا جریاناصلی قرار
میگیردــ و مراد از «تئاتر متعارف» تئاتری است که بزعم نویسندگان کتاب ،و همساز با سایر
دیگریسازیها و مفروضات ارزشی آنان ،کارکردی اصطالحاً ایدئولوژیک پیدا کرده و به نوعی
سرگرمی محض بورژوایی تقلیل یافته است .از نیمهی دوم قرن بیستم ،با نمودار شدن تدریجی
جلوههای جهانی شدنی که پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی بهنحوی تمامعیار ظاهر
گشت ،تئاترهای دوگانهی مورد اشاره نیز هر چه بیشتر از هم متمایز و بر روی صحنه ظاهر
شدهاند .هرچند نویسندگان ،به پیروی از عالیق نظری و تعلقات سیاسی خود ،توجه و همدلی
بیشتری با تئاترهای نوع دوم (سلطهستیز و هویتخواه) نشان دادهاند ،اما در کتاب حاضر،
همساز با اصل بنیادی و فرض اساسی خو ِد نویسندگان ،هر گونه کردار اجراگرانه در هر برهه از
تاریخ ،صرفنظر از ارزشداوریهای ممکن دربارهی آن ،تنها در نسبتی پیچیده با سایر عوامل
و تحوالت خرد و کالن تاریخی ،و البته در ارتباط با انگارهای خاص از ّ
کل پویهی تاریخ ،قابل
تحقق ،قابل فهم و قابل بررسی دانسته شده است.
ً
بدین ترتیب ،در کتاب حاضر جانبداری سیاسی ،که خود اتفاقا متأثر از یک روایت
فلسف هیـ تاریخی سخت دراماتیک است ،نه فقط در عرض خودآگاهی نظری بلکه عموماً در
طول و حتی بر فراز آن ،به راهبرد اصلی در تدوین و نگارش کتاب تبدیل میشود ،بهنحوی
که شاید بتوان کتاب حاضر را نوعی تاریخ سیاسیـ اجتماعی تئاتر (یا تاریخ تئاتر از یک منظر
سیاسیـ اجتماعی خاص) دانست .روایتی که نویسندگان این کتاب از تاریخ تئاتر به دست
میدهند همچون هر روایت دیگری مبتنی بر گزینش و آرایش این یا آن فکت تاریخی بر
طبق برخی گرایشهای نظری و یک ایدئولوژی سیاسی خاص است .و مزیت نسبی این کتاب
هم شاید در خودآگاهی آن به این شیوهی عمل و بیان روشن بنیانهای نظری و سیاسی
خود باشد .نویسندگان کتاب ،دستکم در بخشهای عمدهی آن ،قصد داشتهاند از تئاترهایی
بنویسند که اگر هم در کتابهای رسمی تاریخ تئاتر از آنها گفته میشود بسیار کم و در
حاشیه گفته میشود؛ یا قصد داشتهاند از آثار و اشخاص و مکاتبی که در همهی تاریخهای
تئاتر یافت میشوند قرائتی متفاوت ،انتقادی و صراحتاً نظریهبنیاد ،یا منطبق با مشی نظریـ
سیاسی کلی کتاب ،به دست دهند .این رویکرد هر کاستی و محدودیتی داشته باشد یک مزیت
دارد :کوشندگان تئاتر در همهی جوامع و فرهنگها را فرا میخواند که به جای نشستن و
امید بستن به مورخان رسمی تئاتر ،و اعتماد به توان و تعهد فرضی آنها برای بازنمایی کردن
اقدامات کوشندگان مزبور ،خود دست به کار شوند و «تاریخهای تئاتر»شان را ،بر حسب
ارزشها و عالیق خودشان ،خودشان بنویسند و بازنمایی کنند .بدین ترتیب ،تاریخهای تئاتر
تکمیلکنندهی نقشی خواهد بود که تئاترها اص ً
ال در شکل بخشیدن ،بازنمایی کردن و نقد
نمودن هویتهای برساختهی اجتماعی دارندــ یا باید داشته باشند .اگر تئاتر در بهترین حالت،
بر روی «صحنه» ،برسازندهـ بازنمایندهـ نقدکنندهی هستی و هویت اجتماعی ویژهی این یا
انسانی خاص باشد ،تاریخ تئاتر نیز میتواند ،در بهترین حالت ،برسازندهـ بازنمایندهـ
آن اجتماع
ِ
نقدکنندهی اقدامات کوشندگان تئاتر در به انجام رساندن وظیفهی مزبور ،بر روی «صفحه»،
باشد .و اگر تئاترها نویددهندهی امکان مشارکت خالق در فرایند زیست اجتماعی ،گشودن

مالحظه ای درباره ی «تاریخ های تئاتر ،یک مقدمه»

   18

امکانات نهفتهی زندگانی ،و برسازی و واسازی و بازسازی مدام هویتهای فردی و گروهی
باشند ،تاریخهای تئاتر نیز میتوانند نویددهندهی امکان مشارکت خالق در بازنمایی اقدامات
چنینی تئاترها و کوشندگان تئاتری در طول اعصار و قرون باشندــ و صدالبته «تاریخهای
این
ِ
تئاتر» نیز کوشیده است از جملهی این تاریخهای تئاتر باشد.
				

•••

دوست عزیزم ،علیاکبر علیزاد ،مرا به انتشارات بیدگل معرفی کرد و هماو از طریق مدیریت نشر،
پیشنهاد ترجمهی این کتاب را به من داد .از او سپاسگزارم .بهطور طبیعی ،آمادهسازی و چاپ
چنین کتابی ،کار و زحمت فراوانی میبرد و افراد بسیاری را در حوزههای تخصصی مختلف و با
مهارتهای گوناگونــ خواه علمی ،خواه فنیــ مدتها درگیر میسازد .اما این کار در انتشارات
بیدگل بهصورت متمرکز و با تالش چند تن معدود انجام شده است .در بخش فنی ،گذشته از
زحمات عماد شاطریان در مقام مدیر انتشارات و مصطفی شریفی بهعنوان مدیر تولید ،این تیم
دونفرهی آال ش ِویز و سیاوش تصاعدیان بودند که یکتنه بار سنگین آمادهسازی کتاب را انجام دادند.
از این دوستان عزیزم بسیار سپاسگزارم ،بهویژه از آال ش ِویز که در مشاوره با سیاوش تصاعدیان،
بخش اصلی و پرزحمت کار را خود بهتنهایی و با حوصله ،دقت و کیفیتی ستودنی انجام داده
است .ترجمهی هر کتابی مسائل خاص خودش را دارد .ترجمهی این کتابِ فشرده و فرهنگمانند
هم ،با انبوه اسامی و اصطالحات آن ،مسائل و مشکالت خاص خودش را داشته است که طرح
آن مجال دیگری میطلبد .مخلص کالم ،در ترجمه کوشیدهام روانی نثر ،روشنی معنا و دقت در
جزئیات را با هر میزان امانتداریِ ممکن در یک جا جمع کنم .امیدوارم در این مسیر اگر چندان
کامیاب نبودهام به بیراهه هم نرفته باشم و امیدوارم کتاب بتواند برای خوانندگانش مفید باشد.
زمستان ۹۳

