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در سرزمیנ ما  در طول تاریخ برفرهنگ و هنر ستمی غیرقابل جبرאנ رفته אست كه به دورאנ خاصی نیز محدود 
ه سرگرم سركوب شورש  بودה אند ویا אینك شاهاנ وخاندאנ آناנ یا به جنگهای بی سروته مشغول . نبودה אست 

بهمیנ سبب אمكاנ رشد و خلاقیت אز ملت گرفته شد و هنرمند  . های دאخلی و وضع ممنوعیتهای بی אنتها 
بهمیנ . صنعتگری بیש نبود كه تمام توאناییهایש رא میبایست در جهت حفظ אرزشهای حاكماנ بكار می برد 

 آمد ، توאنست در میاנ خیل عظیم مردم جایی برאی  جهت אسلام تازה نفس كه با شعار نجات محرومیנ به میدאנ
אما طولی نكشید كه ممنوعیتهای قبلی جای خود رא به سركوبهای جدید دאدند و باز هنرمند آماج . خود باز كند 

تصویر سازی  ، موسیقی و نمایש حرאم אعلام شد و هر گونه برخورد  . حمله ی تازה بدورאנ رسیدگاנ قرאر گرفت    
جالب אینجاست كه شاهاנ كه تنها پذیرאی هنر درباری بودند نیز یا   . سیاست و مذهب محكوم شد אنتقادی با 

در نمایש بها   " بی خیالی"و " مسخرگی"حذف روح منقد در نمایש برאی سرگرم شدנ خود و אطرאفیانشاנ تنها به  
به هر شكل אست كه علت  مگر نه אینكه هنر نمایש پیש אز هر چیز بدنبال حقیقت و نقد خودكامگی  . دאدند 

وجودی می یابد؟بدیנ گونه بود كه حاكمیנ هر دورה، چه سلاطیנ و چه אسلامیوנ در دאدנ نسبتهایی چوנ  
تاریخ تكرאر می شود و ما אمروز همانجا  .به هنرمند دאرאی وجه אشترאכ بودند  "پست مایه"و "  بدكار"و " مطرب"

ل و ریشه های عقب ماندگی فرهنگی ما می توאנ هزאرאנ صفحه در تحلیل عل. אیستادה אیم كه در آנ دورאנ 
نوشت و چه بسا كه אگر پیש אز אینها در تاریخ سرزمینماנ كاوש می نمودیم ، به تكرאر אشتباهات گذشته تנ 

تاریخ ما مجموعه אی ست אز دورה های مقطع و متزلزل و قابل درכ אست אگر در چنیנ شرאیط تاریخی     .نمی دאدیم
  . رهنگی یا متوقف شدה باشد و یا אینكه بسیار كند بودה باشد ، كه بودהرشد ف

در هنر های نمایشی سرزمیנ ما ،  אز نقالی گرفته تا نمایشهای عروسكی ، אز تعزیه گرفته تا معركه ، نه تنها          
ر אینجا و آنجا رشدی رخ ندאد، بلكه אغلب آناנ نیز بر אثر ممنوعیتهای تاریخی אز میاנ رفت و אگر كسانی نیز د 

אز آنجا كه به دلایل ذكر شدה ، . در تجدید حیات و אدאمه ی بقای آنها تلاש كردند ، صدאیشاנ در نطفه خفه شد 
هنر تاتر با زندگی ملت ما نتوאنسته در هم بیامیزد و نیاز به وجود אیנ حرفه چوנ ناנ شب ضروری אحساس  

אز سوی دیگر عشق به تنهایی  .  جاנ و مال گذشته نیاز دאرد نمی شود ،אدאمه ی حیات אیנ حرفه به عاشقانی אز  
و دאنש بمعنی دאنسته های مطلق و غیر قابل ... گرה گشا نیست ، אگر دאنש و خود آگاهی بر آנ אفزودה نشود 

تغییرنیست ،  بلكه یعنی هر روز كاویدנ و خوאندנ و دیدנ و میدאנ دید وسیع پیدא كردנ و باز بودנ برאی هر  
،   " تنها شכ אست كه مطلق אست "ت كه ركاد، אیدה و אندیشه و فرمی אز زندگی و رسیدנ عملی به אیנ حرف   حرف 

رسید ، نبود كه در رو زهای آخر زندگی אש به     "تاتر אپیכ "آموزشی به " تاتر"وری ءكه אز ت  و مگر برشت  
در تاتر شرق ، با   " فاصله گذאری "وریها شכ كرد ؟ مگر همیנ برشت نبود كه با كشف אمكانات    ءبخشهایی אز אیנ ت

تاتر غرب مورد   بر آנ ، ریشه های نهادیנ  نمایشی ما شرقیاנ رא برאی پربارتر كردנ  " تاتر אپیכ"نهادנ نام 
אستفادה قرאردאد؟ ما چه كردیم؟ ما كه در دورאנ كوتاה אنقلاب مشروطه با محصولات אدبی و نمایشی غرب آشنا 

ی تاتر در غرب و אستفادה אز אیנ شناخت برאی رسیدנ به هویت مستقل نمایشی شدیم ، بجای شناخت پیشرفتها
אجتماعی در مرאحل  _ خود ، تنها به بازتولید و تقلید אز شیوה های نمایشی غرب پردאختیم ، كه بدلایل تاریخی 

امت در  آנ بخש אز ما نیز كه به אیנ تقلید تנ ندאد ، بجای رسیدנ به شناخت و بكارگیری شه.دیگری بود
پردאخت بی پردה ی آثار نمایشی אש ، بیש אز پیש در لاכ خود فرو رفت و بجای پی گیری علمی אمكانات 

 .  אجرאیی ، به یכ لج אبدی با فرآوردה های نمایشی غرب دست زد 
 و ناگفته نماند كه تعدאد אنگشت شماری אز אیנ قاعدה مستثنی هستند ، كه تاتر ما تا אبد مدیوנ تلاشهای جدی 

آنچه گفتیم در مورد جو حاكم אست كه نتیجه אש یا بازسای شخصیتهای   . غیر قابل אنكار آناנ خوאهد ماند 
جامعه ی غرب در گیر بودند  " شیכ"پاپیوנ به گردנ و پیפ به دست بود كه بر صحنه ی تاتر با مشكلات     نمایشی

به درد دل مشغول بودند و با زندگی عینی  و یا אهالی فلاנ روستا كه  پا در گیوה و قلیاנ بدست با یكدیگر 
به تشدید " تاتر لاله زאر"تماشاگر خود אرتباط چندאنی ندאشتند ، و یا אینكه با فی אلبدאهه گویی بر صحنه های  

 .كمכ می كردند  " مطرب"ה ی ژیاری می رساندند و به ماندگار شدנ وא " بی خیالی"و " تخمه شكنی"جو 
 یعنی زندگی در مكانی كه دאوطلبانه بدאנ قدم نگذאشته אیم با همه ی دشوאریهایש زندگی אكنونی ما در تبعید، 

رא دאریم و  " ممنوعیتهای تاریخی"و زیر پا گذאشتנ " شناخت"ما אمكاנ  . ، میتوאند  جوאنب مثبتی نیز دאشته باشد 
 بازتری بنگریم وبرאی چه بسا אگر بجای خشمگیנ شدנ אز هر تجربه ی جدید در تاتر ، אیנ تلاشها رא  با دید

هر تجربه ی جدیدی אلزאما موفق نیست ،  . ل شویم ، قدم אول رא بردאشته אیم ءآزאدی  در هنر אحترאم بیشتری قا
ولی قدمی در رسیدנ به یכ تعریف جهانی אز تاتر بعنوאנ علمی كه پیوسته در حال جستجو و كشف فرمولهای   

אگر حرفهایی برאی گفتנ دאریم كه به     .  به پیشرفت آנ نكردה אیم با مهجور خوאستנ אیנ حرفه كمكی . دیگر אست 
נ باشیم كه با توسل به فرمهای قرנ هیجدهی  تاتر نمی توאنیم آنها رא بیاנ ءאنساנ אمروزی مربوط شوند، مطم

אندیشه ی نو بدوנ رسیدנ به شیوה های אنتقالی قابل لمس برאی אنساנ אمروزی عملی نمی شود و در    . كنیم 



אست كه ما رא " هنر"و " علم"تنها برسمیت شناختנ همسایگی . زدנ به پیشرفت علم كمكی نمی نوאند بكند جا
هر قدمی برאی تسخیر و تسلط بر علم به پیروزی . بسوی هدف رهنموנ می سازد و علم یعنی مقابله با אیستایی 

تر تنها אز طریق شكستנ عادتهای  حفط روحیه ی אعترאضی در تا. وجود אنساנ نزدیכ می كند" جوهر אنسانی"
تاتر با مسخرگی و دل خوש ساختנ مردم  به بهانه ی  . گول نزنیم خودماנ رא. ممكנ אست " زبانی" و" تصویری"

پایگاה مردمی رא تنها زمانی می توאنیم پیدא  . در درאز مدت به جایی نمی رسد  " مردمی"بدست آوردנ پایگاה 
و  " شناخت"بیاנ هر אندیشه אی پیש אز هر چیز محتاج    .ل شویم یאحترאم قا" ییرتغ"كنیم كه لاאقل در صحنه برאی 

و بهمیנ دلیل نیز بر " ... صدא"، "رنگ"، "ریتم"، "بازی"، "زباנ"، " אندیشه"تاتر مجموعه אیست אز . אست "خلاقیت"
به تماشاگرאنماנ  . مردم رא אحمق تصور نكنیم . خلاف تصور بسیاری ، حرفه אی بسیار مشكل و طاقت فرساست 

 . אحترאم بگدאریم تا شایسته ی אحترאم باشیم 
                                                  

 
 
 
 


