


مالحظه ای درباره ی »تاریخ های تئاتر، یک مقدمه«    15
19 پیش گفتار: تفسیر کردن اجراها و فرهنگ ها 
19 مالحظهینخست:دربارهیاینکتابوویراستدومآن

مالحظهیدوم:تئاتردرپیوندباتحوالتاساسِی
21  بهوجودآمدهدرارتباطانسانی
22 مالحظهیسوم:اجراهایفرهنگی،تئاترودرام
2۴ مالحظهیچهارم:دربارهیتاریخنگاری
28 هشداریدربارهیاستفادهازمنابعموجوددرشبکهیجهانیاینترنت
28 دربارهیوبسایتپشتیباناینکتاب

زیروِزبرها،تلفظها،اسامیونکتهیپایانیدربارهی
29 نویسندگانهربخشازکتاب

اجرا و تئاتر در فرهنگ های شفاهی و نوشتاری  بخش یکم 
31 پیش از سال 1700     

ویراستاربخش،فیلیپبی.زاریلی

32 زمان نگاره ی خطی بخش یکم 
35 مقدمه: گفتار، نوشتار و اجرا 
36 تکاملزبانوآگاهیانسانی
۴0 زبان،نوشتاروجامعهیانسانی
۴6 اجرا،ارتباطویادآوری

فهرست مطالب



49 1           اجرای شفاهی، آئینی و شمنی 
۵1 زیسِتشفاهیاولیه
۵2 اجرایشفاهی
۵6 متنهایشفاهیوانتقالآنهاتحتنشانمکتوب:ِوداخوانیدرهند
۵8 متخصصانآئینی:دسترسیبهقدرتمقدس
۵9 محوطههایآئینیوسفرزیارتیدرانگلستاِناواخردوراننوسنگی
62 اجراهایشفاهیوآئینیـجشنوارهایدرفرهنگهایسلتِیاولیه
6۴ تفسیرکردنوفهمیدنآئین
68 آئین،مراسموحیاتاجتماعیگروهی
73 قدرتهایشفابخشمتخصصانآئینی/شمنی
7۵ خالصهیکالم

77 موردپژوهی ها 
77 آئینیوروباییبمثابهی»بازی«ونقش»اتفاق«درفرایندآئینی
79 رویکردتفسیری:نظریههایبازیوبداههپردازی
82 شمنیسمکرهایوقدرتکالم
87 رویکردتفسیری:نظریهیکنشکالمی

91 2           جشنواره های مذهبی و مدنی: زمینه ی درام و تئاتر اولیه 
93 »درام«یادبودآئینیدراَبیدوسمصر
97 دراِممبتنیبردیالوگدردولتشهرآتن
107 اجراهایمربوطبهامریکایمرکزی
113 متوندرسایرسنتها
113 نیایشخوانیودراممسیحیدرقرونوسطا
12۵ »درامها«ییادبودعزادارانهیاسالمی:تعزیهدرایرانوخارجازایران
130 خالصهیکالم

133 موردپژوهی ها 
133 تئاترکالسیکیونان:نگاهیبهنمایشنامهیادیپشهریار
139 رویکردتفسیری:روابطفضایِیشناختی
1۴2 مسیحیانومسلمانان:اجرایقرونوسطاییدراسپانیاودنیایجدید
1۴۵ رویکردتفسیری:سلسلهمراتبفرهنگی

149 3           تئاتر اولیه در دربار، معبد و بازار: لذت، قدرت و زیبایی شناسی 
1۵0 درام،تئاترواجرادرجمهوریوامپراتوریروم
1۵8 دراموتئاترادبیویادبودِیهند
167 درامها،تئاترواجراهایاولیهیچینیوژاپنی
173 خالصهیکالم



176 موردپژوهی ها 
176 نمایشنامههایپلوتوس:چیستکهچنینبامزهاست؟
179 رویکردتفسیری،بخشیکم:نظریهیبرگسوندربارهیخنده
182 رویکردتفسیری،بخشدوم:نظریهیبرگسوندرچشماندازتاریخی

تئاترسانسکریتیکوتیاتتامدرهند:نظریهیزیباییشناختِی
18۴ مبتنیبرراساـبهاواومقولهایبهناممزه
186 رویکردتفسیری:نظریهیدریافت
19۴ رقصـدرامکاتاکالی:»بازی«الوهیورنجانسانیبررویصحنه
19۵ رویکردتفسیری:قومنگاریوتاریخ
211 زنگخاموش:دوجوجی،نمایشنُوژاپنی

رویکردتفسیری:نظریهیفمینیستیوجنسیتی،
212 تعدیلشدهبرایمطالعهیژاپنقرونوسطا

بخش دوم           تئاتر و اجرا در فرهنگ های چاپ، 
225 از 1500 تا 1900 

ویراستاربخش،بروسمککوناچی

226 زمان نگاره ی خطی بخش دوم 
229 مقدمه: چین و اروپای غربی 
232 پیداییتئاترهایحرفهایدراروپا
23۵ نهادینهشدندرامدراروپا

تئاترعصرطالییدراسپانیا:عمومی
239 ودرباری،از1۵90تا16۵0
2۴2 نوکالسیسمومقولهیچاپدراروپا
2۴۴ نمایشنامهیِلسیدومطلقگراییفرانسوی

پرسپکتیوصحنهای،بررویصفحهیکاغذ
2۴6 وبررویصحنهینمایش
2۵2 نمایشهایباروکدردربارشاهان
2۵۴ ازجشنوارههایبیرونیتانمایشهایمجللدرونی
2۵9 آنچهدرفصولبعدخواهیدخواند

263 4           تئاتر و دولت، 1600-1900 
26۴ تئاترودولتدرفرانسه،1630-167۵
26۵ ازحمایتتاکنترل،فرانسه،167۵-1789
267 جنگاورانساموراییدرمقابلبازیگرانکابوکی،1600-1670
270 کنترلومحدودسازیکابوکی،1670-1868
272 تئاترودولتدرانگلستان،1600-1660



273 حقوقانحصاری،سانسورونظماجتماعیدرانگلستان،1660-1790
276 تئاترودولتدرانگلستانوفرانسه،1790-1900

278 موردپژوهی ها 
278 مولیروخندهیکارناوالی
281 رویکردتفسیری:تلقیمیخائیلام.باختینازامرکارناوالی
288 کابوکیوبونراکو:محاکاتوبدندورگه
288 رویکردتفسیری:محاکات،دورگگیوبدن
297 جنسیتدرنمایشنامهیشبدوازدهمشکسپیر
298 رویکردتفسیری:نظریهیانحرافجنسی

307 5           تئاتر به منزله ی راهی برای شناخت از طریق احساس، 1700-1900 
308 دراماحساساتیدرانگلستان
311 موقعیتاحساساتدراروپایقارهای
313 بازیگریدرقرنهجدهم
31۵ نظریهپردازیدربارهیبازیگری
316 اجراگرانوعامهیمردم
317 تحوالتوچالشهادراحساساتیگری
319 انقالبفرانسهوملودرام
322 منظرهیملودراماتیک
323 ملودراممخاطبپیدامیکند
32۵ درامنویسانومطالبهیمرجعیتواقتدارمؤلفانه

328 موردپژوهی ها 
328 ـَریک شمایلشناسیتئاتروبازیگربمثابهیشمایل:دیویدگ
331 رویکردتفسیری:مطالعاتفرهنگیوشمایلشناسیتئاتر
3۴0 تئاتروهژمونیفرهنگی:مقایسهیملودرامهایعامهپسند
3۴۵ رویکردتفسیری:هژمونیفرهنگی

349 6           تئاتر، ملت و امپراتوری، 1750-1900 
3۵0 چاپ،تئاتروناسیونالیسم
3۵2 رمانتیسموتئاتر
3۵3 رمانتیسم،تاریخوناسیونالیسم
3۵7 ستارگانملیگرا
360 امپریالیسموشرقشناسیدرتئاتر
361 امپریالیسموناسیونالیسمبررویصحنههایتئاترروسیه
363 استعمارگرِیمهاجرنشینانهونژادپرستیدرتئاترایاالتمتحده
366 بلواهایمرتبطباتئاتر

367 موردپژوهی ها 
نگرهیفریدریششیلردرخصوصتربیتزیباییشناختی

367 ورؤیایآلمانیهابرایداشتنتئاتریملی



368 رویکردتفسیری:مطالعاتدرزمینهیتئاتروهویتملی/فرهنگی
بلواهایمرتبطبانمایشآزادمردخوشگذران:

37۵ ناسیونالیسمدرتئاترایرلند
380 رویکردتفسیری:زبانشناسِیشناختی

بخش سوم           تئاتر و اجرا در فرهنگ های رسانه های مدرن، 
383 از 1850 تا 1970 

ویراستاربخش،بروسمککوناچی

384 زمان نگاره ی خطی بخش سوم 
387 مقدمه: تحوالت تاریخی پس از سال 1850 
388 عکاسیوصدارسانیدرتئاتر
391 بدنهایتماشاییبررویصحنههایتئاترعامهپسند
396 ظهوررئالیسمدرغرب
399 تهیهکنندهـکارگردانانرئالیست
۴03 ظهوررئالیسمدرژاپن
۴0۴ تئاتروسیاستدراروپاوایاالتمتحده
۴09 پیدایشتئاترآوانگارد
۴11 مدرنیسمدرتئاتر

جنگبزرگ)جنگجهانیاول(بهعنوان
۴13 نقطهعطفیدرتئاترجهان
۴1۴ نگاهیاجمالیبهفصلهای7تا10

419 7           نمایش های عامه پسند، 1850-1920 
۴19 سیرکبمثابهیفرهنگعامهپسند
۴23 ترویجنمایشهایعامهپسند
۴2۴ تئاترواریته
۴2۵ موزیکهالانگلیسی
۴27 ریویوهایتئاتری
۴28 ملودراموکمدیعامهپسند
۴29 تئاترموزیکال
۴31 بازارمکارههاونمایشگاههایجهانی

435 موردپژوهی ها 
۴3۵ »سیاهپوستنمایی«بررویصحنههایتئاترایاالتمتحده
۴37 رویکردتفسیری:شیءوارگیواتوپیادرفرهنگعامهپسند
۴۴2 پانتومیمبریتانیایی:چگونهتئاتر»بد«محبوبباقیمیماند
۴۴7 رویکردتفسیری:پدیدارشناسیوتاریخ



451 8           تئاترهای آوانگارد، 1880-1940 
۴۵3 ناتورالیسمبررویصحنه
۴۵۵ سمبلیسمواسِتتیسم)زیباییباوری(
۴۵8 فوتوریستهاودادائیستها
۴60 اکسپرسیونیسمآلمانی
۴63 سینماوتئاترآوانگارد
۴6۴ ِمِیرهولدوکانستراکتیویسم
۴66 سوررئالیسموآرتو
۴67 آیاچیزیبهنامآوانگاردامریکاییوجوددارد؟
۴68 نهادینهشدنتئاترآوانگارد
۴71 پایانکارآوانگاردنسلاول

473 موردپژوهی ها 
۴73 آموزشهایروانشناختیوجامعهشناختیبرایبازیگر
۴7۵ رویکردتفسیری:ادغامسازیانگارهها

گفتمانسازیدربارهیمیل:میلوهوس
۴83 درزیردرختانناروندردههی1920
۴8۵ رویکردتفسیری:نظریهیگفتمان

491 9           مدرنیسم در درام و اجرا، 1880-1970 
۴92 مدرنیسماولیهدرایبسنوچخوف
۴96 مدرنیسماعالپسازسال1910
۴96 یِیتسوپیراندللوبهعنوانمدرنیستهایاعال
۴98 مدرنیسماعالومذهب
۴99  بکتوپایانمدرنیسماعال
۵03 تئاتریسازیمدرنیسمپسازسال19۴0
۵03 شکسپیرمدرنیستیدرانگلستان
۵08 انتزاعیگریغناییدرفرانسه
۵08 رئالیسمروانشناختیدرایاالتمتحده
۵11 نظریهونقدمدرنیستیپساز19۴0
۵12 مدرنیسمتئاتریدرژاپن

515 موردپژوهی ها 
۵1۵ خانهیعروسکیایبسن:اگرنورادختریواقعیمیبود
۵1۵ رویکردتفسیری:ماتریالیسمفرهنگی
۵2۵ مدرنیسمدرنزدچخوف،پیراندللووبکت

535 10        تئاترهایی برای اصالح و انقالب، 1920-1970 
۵3۵ تئاتریسازیانقالبروسیه



۵36 تأثیرانقالبروسیهدرغرب
۵37 تئاترهایضدامپریالیسم،1900-1960
۵۴0 تئاترپسازجنگدرژاپنوآلمان
۵۴۴ تئاترهایملیجدیددراروپا
۵۴6 تئاتروجنگسرد
۵۴9 سایرالگوهایتئاترسیاسی
۵۵3 1968وپیامدهایآن

555 موردپژوهی ها 
۵۵۵ دراماجتماعیدرِکراالیهند:بهاجراگذاشتن»انقالب«
۵۵6 رویکردتفسیری:سیاست،ایدئولوژی،تاریخواجرا
۵۴6 برشتننهدالورراکارگردانیمیکند
۵66 رویکردتفسیری:نشانهشناسی

بخش چهارم       تئاتر و اجرا در عصر ارتباطات جهانی، 
573 از 1950 تا 2009 

ویراستاربخش،گریِجیویلیامز

574 زمان نگاره ی خطی بخش چهارم 
577 مقدمه: استعمارگری، جهانی شدن، رسانه ها و تئاتر 
۵80 رسانههاوتئاتر:همهیاعضایخانواده

برنامهریزیـبازاریابِیآشیانمحوردرعرصهی
۵83 رسانههاوتئاتر:همهیخانوادهها
۵88 جهانیشدن،رسانهها،تئاترواجرا
۵91 رسانهها:قدرتومقاومت
۵93 تئاتر،اجرا،مقاومت
۵9۵ هنراجرا
۵96 تئاتردرممالکافریقاییپسااستعماری
۵99 تئاترورسانههادرچیِندرحالجهانیشدن
602 خالصهیکالم

605 11         تئاترهای غنی و فقیِر عصر جهانی شدن 
60۵ تئاترهایملیدربازاربینالمللی
609 جشنوارههایبینالمللی
612 موزیکالهایعظیم
613 تئاتررادیکالدرغرب،پسازسال1968
616 تئاترهایرادیکالپسا1968یدرکشورهایدرحالتوسعه



618 تئاتربرایتوسعه
619 نوئِووتئاتروپوپوالر)تئاترمردمینوین(
621 تئاتراجتماعبنیادازسال1990

624 موردپژوهی ها 
62۴ گردابتایمزاسکوئر)میدانتایمز(
626 رویکردتفسیری:گردابهایرفتار
633 اَثولفوگارت:تئاترشهادتدهندهدرافریقایجنوبی
638 رویکردتفسیری:عدالتاجتماعیوهنرمند

641 12         کارگردان، متن، بازیگر و اجرا در جهان پست مدرن 
6۴1 ازارسطوتاپستمدرنیسم:متنهاوزمینهها
6۴7 کارگردانومتندر»تئاترقساوت«آنتوننآرتو
6۴9 بازیگرمقدسبمثابهیمتندر»تئاتربیچیز«یرژیگروتوفسکی
6۵0 شکسپیِرپیتربروکواصالتامروزی
6۵3 نقداضطرابآورتِرایاماشوجیازعرفتئاتری
6۵۴ اوریپیِدسوزوکیتاداشی

مواجهاتودادوستدهایفرانسویبانمایشنامههای
6۵6 کالسیک:مولیِرروژهپالنشون
6۵6 ایاالتمتحده:»پرفورمنسگروپ«،»الماما«و»ووسترگروپ«
6۵9 تئاترتصاویر:رابرتویلسنودیگران

664 موردپژوهی ها 
66۴ بحرانبازنماییواصالتاجرا:آنتوننآرتووژاکدریدا
666 رویکردتفسیری:واسازی
670 شکسپیرجهانی
681 رویکردتفسیری:نقدپسااستعماری

13         بینافرهنگی گری، دورگگی، توریسم: 
687 جهان اجرا مطابق با شرایط جدید 
687 جهانیشدنودادوستدهایمیانفرهنگیدرتئاتر
687 گفتگوهایمیانفرهنگیدرطولتاریخ
688 تئاتربینافرهنگی
69۵ تئاتردرونفرهنگی
696 اختالطودورگگی
699 توریسمواجرا

703 موردپژوهی ها 
خالصهماهابهاراتاازآنکیست؟اخالقشناسی

703 وزیباییشناسیاجرایبینافرهنگی



رویکردتفسیری:مورخمابیندودیدگاهدرخصوص
70۵ اجرایبینافرهنگی

تصورکردنچینامروزی:نمایشنامهیمردوحشیگائوشیانگجیان
712 درچیِندورهیپسازانقالبفرهنگی
71۴ رویکردتفسیری:نظریههادربارهیهویتملی

پشتصحنه/رویصحنه:اجراهایتوریستیوهویتقومی
720  در»سوئیسکوچکامریکا«

رویکردتفسیری:نظریههایجامعهشناختیدرزمینهی
72۴ توریسمواجرایروزمره

731 اصطالح شناسی 
757 واژه نامه 
763 نمایه 



خودآگاهی در چیز هر از بیش شاید آن شبیه تئاترهای تاریخ با تئاتر تاریخ این تفاوت
نظریوجانبداریسیاسینهفتهدرآنباشدــ»خودآگاهینظریروشن«و»جانبداری
سیاسیآشکار«نهبهعنواندورشتهیمجزاکهگهگاهدرالبهالیاثرخودنماییمیکنند،
بلکهبهعنوانکالفیمحکمکهتاروپودکلکتابدرمقامیکبافتهباآنتنیدهشدهاست.
خوِدعنوانکتابونحوهیتدوینآنحکایتازیکبرنامهیمنسجمنظریـسیاسیدارد،
برنامهایکهبرطبقآننهفقطتنهایکتاریختئاتررسمیومعتبروجودندارد،بلکهآنچه
ازآنبه»تاریخها«یتئاترتعبیرشدهاصاًلهنوزنوشتهنشدهاستواینتاریخهامیباید
و باهویتها کنارجهان، و درگوشه که وهمکاریهمهیکسانی مشارکت با تدریج به
عالیقمختلف،سرگرمکارتئاترهستندنوشتهشود.بدینترتیب،بهنظرمیرسدهمعنوان
»تاریخها«وهمعنوان»مقدمه«بیشازآنکهتمهیدیخطابیباشدکاشفازمشینظریو

سیاسینویسندگانکتاباست.
کتـاب»تـاریخهایتئاتـر«،مانندهرکتابتاریخنگارانهیدیگریسرشارازجزئیاتاست.
اماهمینکتاببیشازآنکـه،درظاهر،شیوهولـحنـیصـراحتـاًروایـییاقصهگویانهداشته
باشدکتابینظریهبنیاداست.نویسندگانکتابهمهجااظهاراتودعاویخودرامستظهربه
اینیاآننظریهیخردیاکالنکردهاندوبهجایتکراریابسطانگارههایرایجدرتاریخهای
رسمی،دربارهیاشخاصوآثاروجریانهاوواژگانکلیدِیتئاترتنهادرچهارچوبنظریههای
کالنتروانتزاعیترسخنگفتهاند.برایمثال،بخشبندیکالنچهارگانهیکتابمبتنیبر
الکترونیکی(در ارتباطیمختلف)شفاهی،نوشتاری،چاپی، یاشیوههای ارتباطات نظریهی
ادوارتاریخیمختلفاستودراینمیانتلقیازخودتئاترهمبِسانیکشیوهیارتباطی
ویژهاستکهدرگذارتاریخیازاینشیوههایارتباطیهربارشکلهایمتفاوتیبهخود
گرفتهاست.ازسویدیگر،برطبقبرداشتقومشناختیوجامعهشناختِیویژهیاینکتاباز
نظریهيتکامل،شکلگیریورشد»اجرا«،درمقامعنوانیکهجامعانواعواقسامکردارهای
نمایشگرانهاست،درمتنشکلگیریورشدزبانهاوفرهنگهاوملتـدولتهایمختلف

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

مهدینصرالهزاده



مالحظه ای درباره ی »تاریخ های تئاتر، یک مقدمه«  16   

بررسیشدهاست.بهبیاندیگر،نویسندگان،بطورضمنییاصریح،یکچهارچوبتاریخـ
جهانِیخاصراالگویفهمونگارشتاریختئاتردرهمهیابعادآنقراردادهاندوبهتکوینو
تکاملتئاتردرمتنتاریخجهان،برطبقنگرشماتریالیستیمختارخود)نگرشیکمابیش

مارکسیـداروینی(،پرداختهاند.
درذیلهمیندیدکلیوکالننظری،وبهپیرویازایدهیکثرتگراییتفسیریدر
مقیاسخرد،نویسندگانبهپدیدههایمرتبطباحوزهیاجراازچشماندازراهبردهایتفسیری
مختلفنگریستهاندوبرطبقهمینراهبردها،پدیدههایمزبوررااصطالحاًتبیینیاتشریح
کردهاند.اینچنین،نویسندگانکتابهمزمانباارائهیتصویریکلیونظریهبنیادازتاریخ
تئاتر،بسیارشبیهآنچهدرکتابهایحوزهی با آثار،مقوالتوپدیدههایمرتبط از تئاتر،
نقدادبیرایجاست،قرائتهایمختلفبهدستدادهاندوهرقرائتراصراحتاًبرشالودهی
اینیاآننظریهیانتقادیبناکردهاندــنمونهیبارزچنینرویکردیرادرموردپژوهیهاو
امر این فراواِنمنتشردرالبهالیکتابمیتواندید. بررسیهایجزءنگارانهـتکنگارانهی
ازتحولعمیقیبه تئاتر«،بهعنوانمتنیدرسی،متأثر باعثشدهاستکتاب»تاریخهای
نظربرسدکهدرحوزهینظریهپردازیدرعرصهیعلومانسانیونقدادبیـفرهنگیازدههی
شصتمیالدیبهوقوعپیوستهاست،تحولژرفیکهامروزهگاهخیلیسادهازآنبه»نظریه«
تعبیرمیکنند؛ودراینبیننظریهیگفتمان،ماتریالیسمفرهنگیونقدپسااستعماریتنها
سهجریاننظریـانتقادیدربینمکاتبوگرایشهایدیگرهستند،سهجریانیکهالبته،در
کناربرخیبصیرتهایپراکندهاماحیاتِیبرگرفتهازعلومشناختی،بیشترینتأثیررابرشکل
ومحتوایکتابحاضرنهادهاند.بدینترتیب،نویسندگانکتابکوشیدهاندبااتخاذرویکردی
روشمندبهکنشتاریخنگاری،تصویریمتفاوتازمقولهیتاریختئاترارائهکنندو»تاریخهای

تئاتر«شانراجامعنظریه،تفسیرونقدتئاتردرتمامیتآنبسازند.
امارویکردبظاهرخنثیوتوصیفگرانهیتکاملیـارتباطیـفناوریبنیادحاکمبرساختار
کلیکتاب،بویژهدرفصلهایابتداییآن،واتخاذراهبردکثرتگرایانهیتفسیریتنهایک
رویسکهاست.رویدیگرسکهجانبداریسیاسیآشکارنویسندگانکتاب،بویژهغیورترین
وپرکارتریِنآنهایعنیبروسمککوناچیاست.نقشاینجانبداریسیاسیدرتدوینو
نگارشکتابوقتیمهمترمیشودکهبدانیمدررویکرد»مطالعاتفرهنگی«،بهعنوانرویکرد
نظریاصلیومختارکتاب،آنچهبیشازهمهبرجستهاستحساسیتنسبتبهسلطهو
تالشبرایبازنمایییاپژواکبخشیدنبهصدایهمهیکسانوگروههاوهویتهاوجوامع
حاشیهای/بهحاشیهراندهاست.ازاینرو،نویسندگانکتاب»تاریخهایتئاتر«همهجابهتئاترنه
بمثابهیهنریفینفسهبلکهدرنسبتباسایرشئونزندگیــوجایگاهآندراجتماعسازی،
نظر در نگریستهاند. سلطهــ برابر در آن منفعالنهی یا مقاومتگرانه نقش و قدرت روابط
مفصلبندیهای و هویتها شکلگیری در اساسی نقشی آغاز در تئاتر کتاب، نویسندگان
مختلفاجتماعیداشتهاستوتنهادرطولتاریخوبارسیدنبهدورانمدرن)یا،آنگونه
کهبعضیازنویسندگانکتاببیشترترجیحمیدهند،عصرسرمایهداری(ایننقشکمرنگیا
حتیانکارشدهاست.برایناساس،هرچهبهزمانحالنزدیکترمیشویممرزهایدونوع
تئاترمشخصترمیشود:تئاتریکهبیشترمؤیدروابطقدرت،بازنماییکنندهیآنیامحصور
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درکارکردزیباییشناسانهیتعیینشدهبرایآناست،وتئاتریکهبااتخاذرویکردانتقادی
بهعنوانتئاترمقاومتکنندهوهویتخواهدرمقابلتئاترتجاری،متعارفیاجریاناصلیقرار
میگیردــومراداز»تئاترمتعارف«تئاتریاستکهبزعمنویسندگانکتاب،وهمسازباسایر
دیگریسازیهاومفروضاتارزشیآنان،کارکردیاصطالحاًایدئولوژیکپیداکردهوبهنوعی
سرگرمیمحضبورژواییتقلیلیافتهاست.ازنیمهیدومقرنبیستم،بانمودارشدنتدریجی
جلوههایجهانیشدنیکهپسازفروپاشیاتحادجماهیرشورویبهنحویتمامعیارظاهر
گشت،تئاترهایدوگانهیمورداشارهنیزهرچهبیشترازهممتمایزوبررویصحنهظاهر
شدهاند.هرچندنویسندگان،بهپیرویازعالیقنظریوتعلقاتسیاسیخود،توجهوهمدلی
بیشتریباتئاترهاینوعدوم)سلطهستیزوهویتخواه(نشاندادهاند،امادرکتابحاضر،
همسازبااصلبنیادیوفرضاساسیخوِدنویسندگان،هرگونهکرداراجراگرانهدرهربرههاز
تاریخ،صرفنظرازارزشداوریهایممکندربارهیآن،تنهادرنسبتیپیچیدهباسایرعوامل
وتحوالتخردوکالنتاریخی،والبتهدرارتباطباانگارهایخاصازکّلپویهیتاریخ،قابل

تحقق،قابلفهموقابلبررسیدانستهشدهاست.
روایت یک از متأثر اتفاقاً خود که سیاسی، جانبداری حاضر کتاب در ترتیب، بدین
فلسفهیـتاریخیسختدراماتیکاست،نهفقطدرعرضخودآگاهینظریبلکهعموماًدر
طولوحتیبرفرازآن،بهراهبرداصلیدرتدوینونگارشکتابتبدیلمیشود،بهنحوی
کهشایدبتوانکتابحاضررانوعیتاریخسیاسیـاجتماعیتئاتر)یاتاریختئاترازیکمنظر
سیاسیـاجتماعیخاص(دانست.روایتیکهنویسندگاناینکتابازتاریختئاتربهدست
میدهندهمچونهرروایتدیگریمبتنیبرگزینشوآرایشاینیاآنفکتتاریخیبر
طبقبرخیگرایشهاینظریویکایدئولوژیسیاسیخاصاست.ومزیتنسبیاینکتاب
بیانروشنبنیانهاینظریوسیاسی اینشیوهیعملو همشایددرخودآگاهیآنبه
خودباشد.نویسندگانکتاب،دستکمدربخشهایعمدهیآن،قصدداشتهاندازتئاترهایی
بسیارکمودر آنهاگفتهمیشود از تئاتر تاریخ اگرهمدرکتابهایرسمی بنویسندکه
حاشیهگفتهمیشود؛یاقصدداشتهاندازآثارواشخاصومکاتبیکهدرهمهیتاریخهای
تئاتریافتمیشوندقرائتیمتفاوت،انتقادیوصراحتاًنظریهبنیاد،یامنطبقبامشینظریـ
سیاسیکلیکتاب،بهدستدهند.اینرویکردهرکاستیومحدودیتیداشتهباشدیکمزیت
دارد:کوشندگانتئاتردرهمهیجوامعوفرهنگهارافرامیخواندکهبهجاینشستنو
امیدبستنبهمورخانرسمیتئاتر،واعتمادبهتوانوتعهدفرضیآنهابرایبازنماییکردن
برحسب را، تئاتر«شان »تاریخهای و شوند کار به مزبور،خوددست کوشندگان اقدامات
ارزشهاوعالیقخودشان،خودشانبنویسندوبازنماییکنند.بدینترتیب،تاریخهایتئاتر
تکمیلکنندهینقشیخواهدبودکهتئاترهااصاًلدرشکلبخشیدن،بازنماییکردنونقد
نمودنهویتهایبرساختهیاجتماعیدارندــیابایدداشتهباشند.اگرتئاتردربهترینحالت،
بر روی »صحنه«،برسازندهـبازنمایندهـنقدکنندهیهستیوهویتاجتماعیویژهیاینیا
آناجتماعانسانِیخاصباشد،تاریختئاترنیزمیتواند،دربهترینحالت،برسازندهـبازنمایندهـ
نقدکنندهیاقداماتکوشندگانتئاتردربهانجامرساندنوظیفهیمزبور،بر روی »صفحه«،
باشد.واگرتئاترهانویددهندهیامکانمشارکتخالقدرفرایندزیستاجتماعی،گشودن
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امکاناتنهفتهیزندگانی،وبرسازیوواسازیوبازسازیمدامهویتهایفردیوگروهی
باشند،تاریخهایتئاترنیزمیتوانندنویددهندهیامکانمشارکتخالقدربازنماییاقدامات
اینچنینِیتئاترهاوکوشندگانتئاتریدرطولاعصاروقرونباشندــوصدالبته»تاریخهای

تئاتر«نیزکوشیدهاستازجملهیاینتاریخهایتئاترباشد.

•••    

دوستعزیزم،علیاکبرعلیزاد،مرابهانتشاراتبیدگلمعرفیکردوهماوازطریقمدیریتنشر،
پیشنهادترجمهیاینکتابرابهمنداد.ازاوسپاسگزارم.بهطورطبیعی،آمادهسازیوچاپ
چنینکتابی،کاروزحمتفراوانیمیبردوافرادبسیاریرادرحوزههایتخصصیمختلفوبا
مهارتهایگوناگونــخواهعلمی،خواهفنیــمدتهادرگیرمیسازد.امااینکاردرانتشارات
بیدگلبهصورتمتمرکزوباتالشچندتنمعدودانجامشدهاست.دربخشفنی،گذشتهاز
زحماتعمادشاطریاندرمقاممدیرانتشاراتومصطفیشریفیبهعنوانمدیرتولید،اینتیم
دونفرهیآالشِویزوسیاوشتصاعدیانبودندکهیکتنهبارسنگینآمادهسازیکتابراانجامدادند.
ازایندوستانعزیزمبسیارسپاسگزارم،بهویژهازآالشِویزکهدرمشاورهباسیاوشتصاعدیان،
بخشاصلیوپرزحمتکارراخودبهتنهاییوباحوصله،دقتوکیفیتیستودنیانجامداده
است.ترجمهیهرکتابیمسائلخاصخودشرادارد.ترجمهیاینکتاِبفشردهوفرهنگمانند
هم،باانبوهاسامیواصطالحاتآن،مسائلومشکالتخاصخودشراداشتهاستکهطرح
آنمجالدیگریمیطلبد.مخلصکالم،درترجمهکوشیدهامروانینثر،روشنیمعناودقتدر
جزئیاتراباهرمیزانامانتدارِیممکندریکجاجمعکنم.امیدوارمدراینمسیراگرچندان

کامیابنبودهامبهبیراهههمنرفتهباشموامیدوارمکتاببتواندبرایخوانندگانشمفیدباشد.

زمستان۹۳
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