
 آاربرد تئاتر امروز و ضرورت تجديد نظر در فعاليتهاي نمايشي خارج از آشور
 )١٩٩٦ ، فستيوال تئاتر ايراني در آلنچاپ شده در بولتن (

 
 نيلوفر بيضايي  

 
اگر بپذيريم آه تئاتر بعنوان يكي از مهمترين شاخه هاي خالقيت بشر در طول تاريخ نقش بسزايي در زندگي انسان بر عهده داشته        

اگر بدين ادعا باور داشته باشيم آه تئاتر در عين حال يك علم است و بهمين دليل مرتب در حال تغيير و تحول و پويش و  . است 
آاوش در زندگي انسان  و در جستجوي امكانات جديد براي روبرو شدن با معضالت زندگي امروز است ، مي بايست بپذيريم آه   

ولي آيا . تماشاگر به تئاتر مي رود تا زندگي را در آنجا باز يابد. “تئاتر زندگيست“ارت ديگر علم تئاتر ، علم زندگيست و يا بعب
براستي هيچ تفاوتي ميان تئاتر و زندگي وجود ندارد؟ اما اگر زندگي روزمره به زندگي صحنه اي هيچ تفاوتي نداشته باشد ، آيا               

 تعريف دقيقتري از تئاتر بدهيم ، مي توانيم بگوييم آه در تئاتر زندگي  تئاتر معناي وجودي خود را از دست نمي دهد؟ اگر بخواهيم
. پس تئاتر در حين اينكه زندگيست ، با زندگي روزمره متفاوت است . روزمره ملموس تر مي شود ، بزير ذره بين برده مي شود   

دازد ، چرا آه انسان قبل از هر چيز در   تئاتر امروز بايد به نبض زمان خود نزديك شود و همزمان به داستان زندگي امروز بپر   
 . تئاتر بدنبال جاي پاي خود مي گردد

در فرم تئاتري در طول   . هر هنرمندي تالش مي آند تا جوانب مختلف زندگي انسان را بنوعي در آار خالقانه اش منعكس آند      
 با انتخاب يك فرم و يا شايد امتحان فرمهاي      پس هر هنرمندي تالش مي آند تا   . ساليان شيوه ها و ژانرهاي مختلف پديد آمده اند     

. فرمها مانند آلماتند ، يعني تنها زماني معنا پيدا مي آنند آه از آنها بجا و درست استفاده شود       . ديگر به عنصر زندگي نزديك شود    
 مرزهاي تعيين شده بگذرد،      تئاتر تنها زماني مي تواند معنا پيدا آند آه در درگير شدنش با سرچشمه هاي غير قابل رويت زندگي از     

آنچه در تئاتر فارسي زبان امروز خارج از آشور آمتر به چشم مي خورد ، شهامت در شكستن چارچوبها و فراتر            . آنها را بگشايد
 .رفتن از همين مرزهاست ، چه در انديشه و چه در فرم اجرايي    

سي مي شود و يا با استفاده از شم اقتصادي با تاييد افكار عقب   بهمين دليل است آه تئاتر خارج از آشور يا تبديل به بيانيه ي سيا
اگر نويسنده و آارگردان تئاتر در بيان انديشه اش خود را مقيد به رعايت اخالقيات اطرافيانش بداند ،     . مانده ي ساليان مي پردازد

ييد آنها دست بزند ، اگر در استفاده از     اگر بجاي تحريك اذهان عمومي و بزير سوال بردن نورمهاي از پيش تعيين شده ، به تا           
آنچه در تئاتر . فرمهاي اجرايي و زبان نمايشي با زمان خود همگام پيش نرود ، شايد بهتر باشد در انتخاب حرفه اش تجديد نظر آند 
بر  . روز است   فارسي زبان خارج از آشور ديده نمي شود، استفاده از امكانات مختلف تئاتر براي بيان معضالت هستي انسان ام          

خالف تلقي بسياري از تئاتريهاي ايراني ، در تئاتر آلمات بخودي خود اهميت ندارند، بلكه تنها زماني معنا مي يابند آه با استفاده از 
 بيان هر انديشه در تئاتر. معنايشان گسترش يابد و ابعاد همگاني بيابد  ... زبان بدن ، زبان تصوير ، زبان صدا ، ريتم ، رنگ و   

محتاج توانايي هنري است و محتاج خالقيت ، تسلط بر تكنيك ، در نظر گرفتن ادراك زيبايي شناسانه و استتيك صحنه اي ، آه بدون   
 .اينها شايد بهتر باشد آه به نوشتن يك مقاله ي انتقادي بسنده نمود 


