مجموعۀ تئاتر :نظریه و اجرا
چرا به نظریه و عمل تئاتر نیاز داریم؟ جدایی نظریه و عمل در تئاتر ایرانی چه پیامدهایی را
بههمراه داشته است؟ بعد از چندین دهه از سپریشدن عمر تئاتر ایرانی ،نیاز به ترجمۀ آثار
کالسیک نظریهپردازان و پیشروان تئاتر بیش از پیش در تئاتر ما حس میشود.
مجموعۀ تئاتر :نظریه و اجرا ،با این نیت طراحی شده است تا به معرفی جریانهای مهم تئاتری
دنیا ،در دورۀ ما بپردازد .سنتهایی که لزوم خوانش مجددشان از هر جهت حس میشود.
بر این اساس معرفی جریانهای عمدۀ تئاتر و اجرای معاصر ،بازخوانی آن ها ،تأ کید نهادن بر
رابطۀ میان عمل و نظریۀ تئاتر از اهداف اصلی این مجموعه است.

دبیر مجموعه
علیا کبر علیزاد

تمرین های تئاتر فمینیستی :کتاب راهنما
تمرینهای تئاتر فمینیستی راهنمای عملی برای ساخت نمایشهایی است که شیوههای
متفاوت از بازنمایی تا نگاه به جنسیت را مطرح میکند .کتاب به گونهای طراحی
شده است که خواننده را در مرحله های گونا گون شکل گرفتن تئاتر فمینیستی ــ ـ از
گرم کردن تا اجرا ـ ـ از طریق دریافت های کارگاهی هدایت می کند .کتاب حاضر در سه
بخش روشن و آموزنده سامان یافته است:
ِ
•زنان در کارگاه؛
•متنهای دراماتیک ،مفاهیم تئاتر فمینیستی؛
•جنسیت و طرحریزی پروژه.
کتـاب تمرینهـای تئاتـر فمینیسـتی بـرای اسـتفاده در کالس هـای درسـی و کارگاه هـا
طراحی شـده اسـت و عنصرهای اصلی نظری و عملی تئاتر فمینیسـتی را در بر می گیرد.
شـناختی
سـرفصل ها شـامل بـدن ،تمرین هـای عملـی تئاتر فمینیسـتی ،معیار و زیبایی
ِ
فمینیسـتی اسـت.
َ
ایلین استن ،مدرس ارشد «مطالعات تئاتری» در «دانشگاه الفبورو» 1و مؤلف
کتاب مقدمه ای بر فمینیسم و تئاتر (راتلج 2)1995 ،است و به شکل مشترک کتاب تئاتر
به معنای نظام نشانه ای (راتلج 3)1991 ،را تألیف کرده است.
1. Loughborough University
)2. An introduction to Feminism and Theatre (Routledge, 1995
)3. Theatre as Sign- System (Routledge, 1991
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1
زنان کمپانی رویال شکسپیر را در یک برنامۀ
جیلیان هانا  :گفت و گویم با ِ
آخر هفته به یاد می آورم که گرد هم آمده بودند و از رفتاری که با آنان
می شد ابراز خشم می کردند .من و جولیت استیونسن 2چند بار با هم
ً
گفتیم چرا سازمان مناسبی وجود ندارد که به این موارد بپردازد و مثال زنی
سرد و گرم چشیده ،همراه و پاسخگوی زن جوانی شود که به آنها تلفن کرده
و شا کی شده که «این کثافت با من فالن کار را کرده»...
حرکت گاز انبری
مری مککاسکر :3بروید به صفحۀ پنج کتاب راهنما و برای یک
ِ
به نمودار شش نگاه کنید...

)(Monstrous Regiment 1997: 62

مجسم کنید :حلقه ای از شش زن ،دست ها گشوده اند و کتاب هایی را دست به دست
4
می گردانند .این تصویری بود که توسط شش زن اجرا کننده در پروژۀ پرتره های روزتی
که در فصل  9شرحش آمده است خلق شد؛ تصویری که هنگام نوشتن این کتاب
زنان
با من بود؛ کتابی که در آن کوشیده ام ایده های عملی را ،که بیشتر از کار با ِ
جوان عالقه مند به خلق تئاتر فمینیستی نشئت گرفته بود ،به زنان جوان در
اغلب
ِ
 Gillian Hanna .1؛ بازیگر و فیلم شناس بریتانیایی .م.

2. Juliet Stevenson
3. Mary Mc Cusker
4. Portraits of Rossetti
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تئاتر
حال پیشرفت یا در واقع به هر گروه سنی زنانی که به تازگی فمینیسم و خلق ِ
فمینیستی را شناخته اند ارائه کنم .آنچه در این کتاب آموزشی آمده ثمرۀ بیش از دو
دهه مطالعه و نظارت بر تجربه های زنان در تئاتر و همچنین بیش از یک دهه فعالیت
برای یافتن روش های فمینیستی برای استقرار تئاتر در جایگاه آ کادمیک بوده است.
در بریتانیـا و امریـکای شـمالی ،مسـئوالن واحدهـای مطالعـات تئاتـری بیشـتر
مـرد هسـتند .از سـوی دیگـر همچنـان زنـان دانشـجوی بسـیاری جـذب رشـتۀ نمایـش
می شـوند .در جایـی کـه تعـداد زنـان مـدرس بـا اندیشـه های فمینیسـتی انـدک و
پرا کنـده اسـت ،نیـاز بـه راهنمایی هـای عملـی پدیـد می آیـد .ا گـر نگوییـم هیـچ ،در هـر
صـورت تعـداد بسـیار اندکـی نوشـته وجـود دارنـد کـه می تواننـد راهنمـای زنـان باشـند.
زنـان مانسـتروس رجیمنـت( 1فـوج هولنا ک) ،نکتـه ای جدی مطرح
در تفسـیر طنز آمیـز ِ
می شـود و آن مشـکل زنان اسـت برای دسترسی به یکدیگر برای انتقال راهنمایی های
ْ
تدریـس حداقـل ،در
عملـی (بـه معنـای واقعـی کلمـه) دربـارۀ حرفـه ای کـه در چارچـوب
دانشـگاه تحـت سـیطرۀ مـردان باقـی مانـده اسـت.
از اینرو کتاب حاضر به عنوان سیستم پشتیبانی برای یاری و راهنمایی دانشجویان
زن رشتۀ نمایش در فرایند ساخت تئاتر فمینیستی طراحی شده است .دغدغۀ اصلی من
برای رفتن به سراغ زنان از آنرو نیست که فعالیتهای تئاتری آنان را در نهایت پدیدهای
جداییخواه و تنها ویژۀ زنان میبینم ،بلکه به این دلیل است که کمترین مطلبی در
این زمینه وجود نداشته و سهلانگارانه به نیازهای زنان در کارهای تئاتری توجهی
نشده است .هنگام نوشتن این کتاب فرضم بر آن بود که بیشتر کارورزانـــ خوانندگانی
که به آن رجوع میکنند زن خواهند بود .زنان نه بهمثابه گروهی همگن که انبوهی با
ْ
گستردگی بیشتر و
امکان
تفاوت
مشخصههای گسترده و متمایزند که این پایههای
ِ
ِ
فمینیستی متنوعتری را فراهم خواهد کرد.
ساخت تئاترهای
ِ
با وجود این ،امیدوارم اندیشههایی در این مجموعه وجود داشته باشد که مردان
نیز بتوانند از آن بیاموزند؛ یعنی اندیشههایی در گروههای دانشجویی مختلط جنسیتی
به کار گرفته شود که در آن آ گاهی و شناخت از جنسیت به این معنا نباشد که از زنان
1. Monstrous Regiment
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سلب قدرت گردد و یا به حاشیۀ فعالیت تئاتری رانده شوند .در واقع بعضی نمونههای
گروه کاری مختلط بوده و یا بر اساس آرا جایی خاص برای
کاری وجود دارد که در آن ِ
مردان در اجراهای فمینیستی یا زنمحور در نظر گرفته شده است .در هر مورد امیدوارم
همدلی مردان با خلق تئاتر فمینیستی ،حامی مطالبات «فضا»1ی فمینیستی باشد.
ِ
«سیاسی
همچنان بر این باورم که تمرین های تئاتر فمینیستی می تواند در نگاه
ِ
زنان» به زندگی شان کار ساز باشد و هوشیاری شان را در برابر سرکوب ها و تهاجم ها
افزون کند و خالقیتشان را ارتقا دهد .فعالیت من در تئاتر دانشگاهی در ابعادی
محدود و در پیوند با گروه های کوچکی از زنان بر مبنای گرایش های مشترک بوده
است که بازنمایی آن ،نظام های مسلط فرهنگی ،تئاتری و اجتماعی را به چالش
تئاتر
می خواند .امیدوارم زمانی که این گروه ها در دنیا پویاتر می شوند و به سوی ِ
حرفه ای یا بازنمایی های دیگر فرهنگی حرکت می کنند ،تجربه ها و بینش های برآمده
از تمرین های تئاتر فمینیستی خود را توشۀ راهشان کنند و با نگاهی ارتباط جو و
چالشگر ،زندگی خود ،زنان دیگر و مردان را دگرگون سازند.

1. space
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بنا بر یک قاعدۀ آ کادمیک ،مطالعات تئاتری بر سه اصل تاریخ ،نظریه و عمل استوار
است .در دو سوی اقیانوس اطلس ،تاریخ تئاتر «سنت» آموزشی دیرپایی داشته
است ،در حالیکه شکوفایی نظریۀ انتقادی به دهۀ  1980برمی گردد و بی گمان
هیجان انگیز ترین تأثیر را بر رویکرد به نمایشنامه ها و اجراها ــ ـ چه در وجه بررسی
انتقادی یا اجرایی ـ ـ داشته است .به هر حال تمرین عنصری است که تئاتر را از نظم
ً
هنرهای هم کنارش متمایز می کند؛ مثال در جایی امکان دارد دراما یا اجرا از وجه ادبی،
منظر زبان انگلیسی و یا مطالعات فرهنگی مورد بررسی قرار گیرد ،اما این امر در موضوع
تمرین محور مصداق ندارد.
1
تئاتر
الیزابت گودمن در مقدمه ای بر تئاتر فمینیستی نشان می دهد که چگونه ِ
فمینیستی در زمانی که از سوی سازمان های لیبرال به حاشیه رانده شده بود ،خود
را در چندین قاعده و نظم (نظم مطالعات زنان ،مطالعات رسانه ای و سیاست)
نشان داد ( .)Goodman, 1996: 20گودمن میان تئاتر فمینیستی به عنوان یک
عرصۀ آ
کادمیک مطالعاتی و یک شکل هنری که در میان جمع و بیرون از نهادهای
ِ
آ کادمیک اجرا می شود و شکل می گیرد ،تمایز قائل می شود( .)Ibidبه هر صورت،
ا گرچه قرار دادن تمرین تئاتر فمینیستی به عنوان چیزی «بیرون» از عرصۀ دانشگاه
به تهدید ادبی برای راندن آن به حاشیه در دهۀ  1980و اوایل دهۀ  1990تبدیل شده
1. Elizabeth Goodman
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بود ،اما به واقع به یکی از هیجان انگیزترین عرصه های بررسی ـ ـ یعنی تمرین های
تئاتر فمینیستی ـ ـ مبدل شد.
یافتن راه هایی برای فمینیستی کردن تئاتر یا خلق تئاتر فمینیستی ــــ در اصل،
نه به شکل انحصاری ـ ـ از بطن دو حوزۀ کنشگری یعنی نظریۀ انتقادی فمینیستی
و اجرای فمینیستی پدید آمد .می توان گفت که در مرحلۀ اولیه (دهۀ  1970و اوایل
 )1980تئاتر فمینیستی بیشتر به شکل پرا کنده در جاهایی بیرون از دانشگاه یعنی در
بخش
عرصۀ تمرین های حرفه ای خلق تئاتر فمینیستی و در چارچوب «جنبش آزادی
ِ
زنان» 1در دهۀ  1970رخ داد و در همان حال ،نظریۀ انتقادی فمینیستی درون جامعۀ
آ کادمیک ابداع شد و ـ ـ همان طور که جای دیگر توضیح دادم ـ ـ در مرحلۀ بعدی
در آ کادمی تئاتر و در نظم هم کناری مثل مطالعات ادبیات و سینما پرورش یافت
(نگاه کنید به  .)Aston 1995a: 1در هر صورت ،اواخر دهۀ  1980بود که میزان مبادلۀ
اندیشه های فرهنگی در وجه نظری و وجه عملی در کنش حرفه ای های فمینیستی
درون
فزونی یافت و به صورت کارگاهی ،اجرا و بحث میان عامالن و شرکت کنندگان به ِ
پردازان فمینیست نوشتن دربارۀ این مقوله را آغاز و تالش
دانشگاه راه یافت ،و نظریه
ِ
کردند آن را در قالب نظریه ارائه دهند ،و به نوبۀ خود شماری از نمایشنامه نویسان و
نظری آن رو کردند .برای نمونه ،نمایشنامه نویس اپریل
کنشگران فمینیست به وجه
ِ
دی آنجلیس ،2گردهمایی زنان نویسنده را که میزبانش کمپانی جدید نویسندگی پینز
پالو 3در سال  1990بود چنین شرح می دهد:
این جمع هر دو هفته یک بار یکدیگر را در دفتر پینس پالف مالقات می کردند.
آن ها زنانی از گروه های مختلف بودند که تمایل مشترکشان به نویسندگی
انگیز نقد ادبی در
برای تئاتر بود ،با آ گاهی از قوانین سخت اما بالقوه هیجان ِ
انتظار ،آمادۀ انجامدادن انقالبی در روش نویسندگی برای تئاتر بودند ،با این
نظر که وقتی نظریۀ فیلم به آنجا رسیده ،پس ما چرا نرسیم؟...
1. Women’s Liberation Movement
2. April de Angelis
3. Pains Plough

مقدمه« :مراحل» نظری و عملی فمینیستی

23

سخنورانی که در گروه حضور به هم رساندند از این نظر که آدمهای عادی
بیرون از جرگۀ آ کادمیک تمایل به آ گاهی بیشتر از حوزۀ عمل آنان دارند،
خرسند بودند .این نظریهها و رویکردهای متفاوت نمود یافتند و ابراز شدند.
اما چرا پذیرش گستردهتری نیافتند؟ آیا پیچیده و سختاند؟ خطرنا کاند؟
یا هر سه اینها ،بهویژه این آخری؟ چگونگی نگاه ما به دنیا میزان این
خطرنا کیها و چالشبرانگیزی را مشخص میکند .به پندار گروهی ،این
تمیز
نظریهها گویی قصد واژگونکردن دنیا را دارند ،زیر هیچ برچسب تر و ِ
ایدئولوژیک قابل جمع نیستند و بحثانگیز و «داغاند».
)(de Angelis and Furse 1991: 27

مجموعه مقاله های امریکایی سال  1993اختصاص به کارگردانی فمینیستی بابای

بزرگ پر فیس و افاده 1در دانشگاه داشت .سابرینا همیلتن 2ادعا می کرد «هنر تئاتر شامل
ِ
آ گاه بودن از آن است که چه کسی از کجا سرقت می کند» ( .)Hamiton 1933 :133از
اواخر دهۀ  1980خلق تئاتر فمینیستی در آ کادمی همراه با «سرقت کردن» از نظریۀ
انتقادی و تجربه های حرفه ای بود تا آنجا که در دهۀ  1990خود به عنوان یک حوزۀ
دل تجربه سر بر آورد که شایستگی توجهی بیش از گذشته را داشت.
نظری از ِ
ْ
تمرین
موضوع این کتاب است؛ بیشتر تمرین فمینیستی به عنوان آموزش و
ِ
تدریس در آ کادمی تئاتر .دغدغۀ اصلی من شناساندن و تحلیل این جنبه از
مطالعات
ِ
تئاتر فمینیستی نیست ،بلکه نشان دادن طرح های عملی برای واقعیت سازی یا
تحقق پذیری آن و در واقع برای انجام شدن آن است .آرزو می کنم این مقدمه برای
مشخص کردن برخی از «مراحل» کلیدی در تکامل تئوری و اجرای فمینیستی
همچنین پیشینه ای با موازین مشخص برای فصل های بعدی ،که اساسش تمرین
است ،مورد استفاده قرار گیرد.
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