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تئاتر،هنرجامعهگرا
بوده متقابل و دوسويه رابطهاى همواره جامعه، با هنر بين رابطة
گذاشتهاند تأثير هنر بر اجتماعى رخدادهاى و مناسبات گاه : است
هنر اين گاه و شدهاند هنرى جريانات و سبكها پيدايش موجب و
اشكال تمامى هرچند است. شده اجتماعى تحوالت باعث كه بوده
اتكاى به هنرها، از برخى اما نيستند، ــتثنا مس قاعده اين از هنرى
تلقى اجتماعىتر اصطالح به خود، ــكلى ش و مفهومى ويژگىهاى

اين  جمله از تئاتر- آن، امروزين تعبير در يا نمايشـ هنر مىشوند.
دارد. اجتماعى جريانات با مستحكمتر رابطهاى كه است هنرها

و بوده ــى زندگ به ــر هن نزديكترين ــه ك جهت ــن اي از ــر، تئات
و كالم چون ابزارى توسط ــر بش درونى و بيرونى تجارب ارائهكننده
اختصاص خود به زيبا1 هنرهاى بين در را رفيعى جايگاه است، عمل
توجه مورد نيز هنر عقالنىترين عنوان به تئاتر همچنين، است. داده

است. بوده

باز فضاي در نمايش اجراي پيشينه و فيزيكي محيط
خيابانى، خيابانىاينباشدكه"تئاتر تئاتر شايدسادهترينتعريفاز
و گذرگاهها ميادين، خيابانها، از اعم باز فضاهاى در كه است نمايشى
بوده ما كشور در رايج تعريف اين شود". اجرا دست اين از فضاها ديگر
اين  از استفاده مىرود. بهكار نيز نمايشى گونة اين شناسايى جهت كه
آن طرح كه مىگردد باز تئاتر در فيزيكى2» «محيط بحث به تعريف
ضرورى خيابانى، تئاتر از سنتى تعريف ابهامات روشنساختن جهت
شده، ــاخته س محيطهاى ــاير س مانند تئاتر، فيزيكى محيط ــت. اس

نيز فرهنگى و اجتماعى منظر از دارد، فيزيكى جنبهاى كه همانگونه
: است بررسى قابل

يك بيمارستان، يك يا باشد مدرسه يك خواه ــده، ش بنا جهان
كه است اجتماعى سيستمى منظر بزرگراه؛ يك يا مسكونى منزل
امكانات فضاها، مىگذارد. تأثير ديگران با ما رابطه و رفتار بر عمومًا
درگير را مردم اين كه اعمالى و آنها داخل مردم ويژگىهايشان، و
مشاركتكننده شخص هر براى مهمى سيستم ــگر نمايش مىكند،
تأثير فيزيكى مجموعه اين با فرد تعامل نحوه بر نتيجه در و ــوده ب

.(Proshansky, 1976: 5) مىگذارد
فيزيكى، محيط فرهنگى - اجتماعى نقش خصوص در ــه مطالع
معموًال خاص، صورت ــه ب دينى، نمايش در و عمومى، صورت ــه ب
منعكسكننده ــى فيزيك فضاى اول، ــت. اس واقعيت ــه س نمايانگر
(مالرين ــت اس مخاطب و هنرمند فرهنگى ــى- اجتماع ــالت تماي
در را مهمى نقش فيزيكى ــط محي اين دوم، ــورينگ،1995). ش و
Carl- مىكند ايفا ــاگر تماش فرهنگى اجتماعى- زندگى و (جامعه
جوامع در مذهبى نمايش ــى فيزيك فضاهاى ــوم، س .(son, 1989

مهمترين زمرة در ــطى، وس قرون در نيز و كهن تمدنهاى بدوى،
براى .(Mcauley, بودهاند(2002 بشر زندگى تاريخ معمارى مظاهر
وجود تئاتر رسمى ــاختمانهاى س ــطى وس قرون در چه گر مثال،
بازارها گورستانها، جامع، در كليساهاى معموًال نمايشها و نداشت
داخل اجرا فيزيكى موقعيت حال اين با مىشدند، اجرا خيابانها و
نبود معمارانه موضوعات ساير زمره در نمادين مفهوم از عارى شهر،
ــت درس دوره، ــن اي در .(Richardson & Johnstonl, 1999)
زندگى (مكان ــهر ش تمامى كهن، تمدنهاى و بدوى دوران مانند
داد قرار ــى بررس مورد تئاترى فضاى عنوان به مىتوان را ــردم) م

.(Carlson, 1989 ؛ Mumford, 1961)

يك ــكلگيري ش در را نقش مهمترين ديرباز از بيروني، ــاي فضاه
نمايشي آيينهاي بيشتر بدوي، قبايل در داشتهاند. نمايشي حركت
فضاي باستان، مصر در ميشد. اجرا قبيله جايگاه وسط در ميداني در
نمايشهاي مكان اصليترين ــان، خداي معبد و نيل رود بين ــي بيرون
كه اغلبجشنوارههاينمايشي- باستان، يونان در مذهبيبود. آييني-
دوره همين در ميشد. برگزار بيروني فضاي در داشتند- مذهبي جنبه
نيز روباز بازارهاي و گذرگاهها ميادين، در نمايش اجراي از نشانههايي
مقابلكليساها اغلبنمايشهايدينيدر قرونوسطي، در دارد. وجود
از ديني، نمايش گونههاي از بسياري ــدند. ميش اجرا باز فضاي در و
و جادهها طول در و ــي كارناوال صورت به رمزي، نمايشهاي ــه جمل
يك در ميگرفتند. قرار تماشاگران ديد معرض در شهري گذرگاههاي
درك روزهاي نخستين از ــر، بش كه كرد اذعان بايد كلي جمعبندي
متكي خود نمايشهاي ــراي اج براي بيروني فضاي بر نمايش، ــر هن

است. بوده

تعريفوپيشينه تئاترخياباني،
ديرباز از ــه ك كرد اذعان ــن چني ميتوان ــوق، ف ــتندات مس بنابر

تهران دانشگاه استاديار نمايشى/ ادبيات دكتري سرسنگى/ msarsangi@ut.ac.irمجيد

و نمايشــگران از بســياري
در هنوز داخلي محققين حتي
ازمفهوم تعريفتئاترخياباني،
ساير يا خيابان در كه نمايشي
ميافتد، اتفاق بيروني فضاهاي
مفاهيم اساس بر كه تعريفي ميكنند؛ استفاده
و شكل حوزه در چه خياباني- تئاتر از معاصر

است. نادرست كامًال محتوا- قلمرو در چه
علمي، تعريفي شده كوشــيده حاضر مقاله در
شــود. ارائه خياباني تئاتر از جامع و صحيح
اين تاريخي سابقه به نگاه سو يك از كه تعريفي
مضامين ديگر سوي از و دارد، نمايشي گونه
شكل نيز و نمايش اين در شده استفاده عمومي

مي گيرد. بر در را آن اجراي خاص
تئاتر اجتماعـى، هنر جامعـه، هنـر، : كليـدى واژگان

خيابانى،فضاهاىعمومى.
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است؛ بوده بيروني محيطهاي در نمايش اجراي شاهد انساني جوامع
متفاوت اهداف با نيز و گوناگون مقاطع و ــكال اش در كه نمايشهايي
خياباني» «تئاتر اصطالح كه است اينجا مهم نكته اما ميشدهاند. اجرا
جديد تفكرات تزايد حاصل كه ــود ميش اطالق نمايش از گونهاي به
قرون به آن آغاز كه است جرياناتي به مربوط و نمايش هنر حوزه در

: ميگردد باز بيستم قرن اوايل و نوزدهم قرن اواخر بهويژه و متأخر
قرنبيستمتحتتأثير اندازه به تاريخ، هيچدورهاياز نمايشدر هنر
يكي خياباني تئاتر ــت. اس نگرفته قرار مختلف تكنيكهاي و نظريهها
با و مردم روزمره زندگي بطن از كه است ــي نمايش گونههاي همين از
است گرفته شكل معاصر دوران زندگي شرايط از برخاسته انگيزههاي
ــتم»، بيس قرن «تئاتر كتاب در چمبرز3» «كالين .(6 : 1380 (زاهدي،
مرتبط بيستم قرن در هنر فمينيستي جنبشهاي با را خياباني تئاتر
ظهورجنبشهاياجتماعي با اوايلقرنبيستمو در دانستهوميگويد:
مختلف زمينههاي در ــتها فمينيس كه جنبشي مانند ــتردهاي گس
جمله از كرد؛ پيدا ظهور هم تئاتر از جديدي اشكال كردند، سازماندهي
اعتراضيكههم اعتراضيمحسوبميشد. نوعيتئاتر تئاترخيابانيكه

بود. درك قابل نمايشها محتواي در هم و آن سنتشكنانة شكل در
تئاترخياباني تئاترهمدرباره نظريهپردازانبرجسته تعدادديگرياز
مثال طور به كردهاند. عنوان را مطالبي تئاتر اين ــكنيهاي سنتش و
در تبعيض انسانها، حقوق چون مضاميني ــت، اس معتقد «برتولد»
و جنگ مدرن، سرمايهداري و فقر زنان، اجتماعي حقوق نژاد، و طبقه
محتواي اصلي شاكله كه هستند موضوعاتي جمله از ... و نسلكشي

.(Bertold, 1999) ميدهند تشكيل را خياباني تئاتر
و ــنتي س تعريف با متفاوت تعريفي منظر، اين از خياباني ــر تئات
تئاتر جديد، تعريف اين در ــد. ميكن پيدا ما ــور كش در آن متداول
نميشود، اجرا ديگر بيروني محيط يك يا و خيابان در تنها خياباني

بيستم قرن در به ويژه بشر تفكرات محصول كه ــت اس تئاتري بلكه
به و ميكند عمل ــكنانه سنتش اجرا، مكان نظر از تئاتر اين ــت. اس
روي مكانهايي به تئاتر كالسيك و سنتي فضاهاي از استفاده جاى
ــاگر تماش با رواني و فيزيكي نظر از ــتري بيش نزديكي كه ــيآورد م
كليساها، گذرگاهها، بازارها، كافهها، مانند مكانهايي ــد. باش داشته
حضور امكان كه جايي هر خالصه، طور به و اجتماعي ــاي محيطه
خاص كامًال تئاتر اين محتواي ديگر، سوي از دارد. وجود ــانها انس
تعريف در بنابراين ــت. اس ــبيه ش اجتماعي اعتراض نوعي به و بوده
همراه يكديگر با كامًال محتوا و شكل كه بود آگاه بايد خياباني تئاتر
فاقد كه را نمايشهايي از بسياري سبب همين به و بوده هماهنگ و
نيستند، شد، گفته فوق ــطور س در كه آنچه قبيل از درونمايههايي
تئاتر نمىتوان بيروني، محيطهاي يا خيابان در اجرا علت به ــًا صرف

دانست. خياباني
از مختلفي داليل به بنا آن، ــكلگيري ش ابتداي از خياباني، تئاتر
استقبال مورد مختلف كشورهاي آماتور و حرفهاي نمايشگران سوي

: كرد اشاره ذيل موارد به ميتوان داليل، اين جمله از است. گرفته
را ــتم بيس قرن ــانهاي انس نياز ميتواند خوبي به خياباني، تئاتر 1
تأمين ــتند، هس روبرو ــت سياس مقولة با ديگر زمان هر از بيش ــه ك
ــت اس نمايش هنر نوع ــيترين سياس خياباني تئاتر حقيقت در كند.

.(212: ديالن،1996 (مك
شكل، در سادگي اين است. برخوردار ساده شكلي از خياباني تئاتر 2
نيمه گروههاي از بسياري ميكند. آسان را ــي نمايش گونة اين اجراي
خود توليدات ــراي ب كمي امكانات از كه تجربي و ــور آمات ــهاي، حرف
آثار ميتوانند خياباني تئاتر ساختي» «آسان لواي تحت برخوردارند،

.(66: (نويل،1999 درآورند اجرا به را خود نظر مورد
حداكثري ارتباط برقراري خياباني، تئاتر ممتاز ويژگيهاي از يكي 3

جهانى منوچهر : مأخذ مريوان، خيابانى، تئاتر سراسرى جشنواره چهارمين
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وجهه از گونهها برخي ــر، تئات هنر مختلف گونههاي ــان مي در
به ميتوان گونهها اين جمله از برخوردارند. بيشتري اجتماعي
سياسي توسعه از كه تئاتر نوع اين كرد. اشاره خياباني» «تئاتر
بنا است، گرفته نشأت ــتم بيس قرن اوايل و نوزدهم قرن اواخر
محسوب تئاتري گونه اجتماعيترين ميتواند بسياري داليل به

: كرد اشاره زير موارد به ميتوان داليل اين جمله از شود.
به نمايشي گونة اين در هنرمندان استفادة مورد موضوعات 1
زندگي به كه آنچه و اجتماعي رخدادهاي با ــمگيري چش طرز

دارد. ارتباط است، مربوط مردم روزمره
اين ميبرد. بهره ــاده س ــكالي اش از اجرا براي خياباني تئاتر 2
قشر هر از تماشاگران تا ميشود موجب اجرا شكل در سادگي
با بتوانند ــف، مختل ــن س و جنس ــليقه، س هر با نيز و طبقه و

كنند. برقرار ارتباط نمايش
مذهبي، ــي- آيين نمايشهاي ــد مانن ــي، خيابان ــر تئات در 3
در ميكند. ــدا پي صرف ناظر يك از فعالتر ــي نقش ــاگر تماش
نمايش بازيگر به خود اجرا، در ــاركت مش با تماشاگر حقيقت،

ميشود. تبديل
ــتفاده اس به خياباني تئاتر اجتماعي وجوه مهمترين از يكي 4
گونة اين در «فضا» ــوع موض ميگردد. باز «فضا» از آن ــژة وي
خياباني تئاتر اول؛ ــت. اس ــي بررس قابل جنبه دو از ــي نمايش

يعني ــنتي، س و ــيك كالس فيزيكي فضاي از ــتفاده اس جاى به
از ــي نمايش ــالنهاي س ــاير س و تئاترها ــي آمف ــاخانهها، تماش
اصطالحًا و ــدرن م ــنتي، س غير فيزيكي فضاهي از ــت، دس اين
ميادين، ــا، گذرگاهه ــا، خيابانه ــرد. ميب ــره به ــده» «خلقش
يك از بخش هر ــوًال اص و ــتورانها رس كافهها، روباز، ــاي بازاره
اجراي براي ــد، باش ــته داش وجود مردم حضور امكان كه ــهر ش
خياباني تئاتر به امر اين ميگيرد. قرار ــتفاده اس مورد تئاتر اين
سالن به تماشاگر آنكه جاي به ــد. ميبخش ــمگير چش انعطافي
در ميآيند. او ــوي س به كه ــتند هس بازيگران اين برود، ــر تئات
به خود گوشه آن شهر، از ــه گوش هر در تئاتر اجراي با حقيقت،
خياباني تئاتر ترتيب، ــن اي به ــود. ميش بدل تئاتري فضاي يك
موضوع اين ميكند. استفاده خود فضاي عنوان به ــهر ش كل از
از مذهبي آييني- نمايشهاي استفاده به ــياري بس شباهت كه
ــاگر تماش ــتر بيش چه هر نزديكي موجب دارد، اجتماعي فضاي
با نزديكي علت ــه ب فيزيكي، فضاي اين دوم؛ ــود. ميش اجرا ــا ب
نوعي مردم، ــي اجتماع فعاليتهاي ــاير س و كار ــت، زيس محل
ترغيب موجب كه فضايي ميشود. سبب نيز را رواني»18 «فضاي
ميشود. نمايش به كافي توجه حداقل يا و مشاركت به تماشاگر
و ميكند احساس اجرا از جزئي را خود تماشاگر حالت، اين در
ميگيرد. جدي را آن مخالف، چه باشد، موافق اجرا پيام با چه

خياباني تئاتر اجتماعي وجوه بر تأكيدي جمعبندي؛

است. تماشاگر با
ــت، اس مربوط اجرا و ــاگر تماش رابطه به هم باز كه بعدي ــه نكت 4
ويژگيهاي از يكي نمايشآئينياست. اشكال از خياباني تئاتر استفادة
ميگيرد، بهره آن از خوبي ــه ب خياباني تئاتر كه آئيني، ــاي نمايشه

است. اجرا در تماشاگر مشاركت موضوع

بيستم قرن در خياباني تئاتر تأثيرگذاران
تغييرات واسطة به ــتم بيس قرن ــد، ش گفته قبًال كه همانگونه
محمل مختلف، جوامع در اجتماعي و ــي سياس اقتصادي، شگرف
تغييرات اين از ــم مله كه خياباني، تئاتر پديداري براي ــبي مناس
زندگي و جهان به نسبت ــتمي بيس قرن ــانهاي انس نگرش نوع و

ــگران نمايش و نظريهپردازان از ــياري بس آورد. بهوجود بود، آنها
مخاطبان با ارتباط برقراري براي را ــي نمايش قالب اين كه معروف
آوردند. روي ــكل ش اين با آثاري توليد ــه ب يافتند، ــب مناس خود
سعي اما نميگنجد، مجال اين در آنها تمامي به پرداختن هرچند
تئاتر گسترش موجب كه گروههايي و افراد مهمترين به ــود ميش
«اوريونوف»5، فرانسه، آرتو»4در «آنتوان : كرد اشاره شدند خياباني
«اودين»8، تئاتر روسيه؛ در «واختانگوف»7 و كرژنتسف»6 «پالتون
ايتاليا؛ در ــو»10، «داريوف تئاتر و ــوم» «س تئاتر ــا»9، «بارباي ــر تئات
گروه «اوپن»13، تئاتر گروه تئاتر12، «ليوينگ» ادتز»11، ــورد «كليف
و «پرفورمنس»16 تئاتر گروه و 15 ــچنر» ش «ريچارد «هپنينگ»14،

آمريكا. در 17 عروسك» و «نان گروه


