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مقدمه
هنگامی كه از تئاتر نوین ایران سخن به ميان میآید ،اغلب منظور افتراق و گسست از هنرهااي
نمایشی سنتی – آیينی است كه تحت تأثير رخداد مهم تجددخواهی در ایران صاورت پذیرفتاه
است .هنرهاي نمایشی نوگراي ایاران ،متاأثر از الگوهااي دراماتياك غربای ،تماایز آشاکاري باا
صورتهاي دیرپاي نمایش ایرانی یافت كه اساساً متکی به نمایشوارههاا ،آیاينهااي نمایشای و
حتی بازيهاي نمایشی بودند .منازعۀ سنت و تجدد در حوزههاي فکري و سياسی به روشنی در
این گسست و تمایز ميان هنرهاي سنتی نمایش و تئاتر نوین ایران نمود مییاباد .لاذا از مياناۀ
سدۀ سيزدهم هجري شمسی كه سرآغاز توليد تئاتر نوگراي ایرانی اسات ،جامعاۀ ایرانای شااهد
تکوین ميدان هنري تازهاي بود كه میتوان از آن با عنوان تجدد در هنرهاي نماایش ایاران یااد
كرد .این ميدان تازه ،جامعه ي هنري جدیدي است كه مناسبات درونی آن و همچنين روابط آن
با دیگر ميدانها و حوزه هاي فضاي اجتماعی آن روزگار در حال شکلگيري باود .در درون ایان
ميدان تازه در حال تکوین ،كنش گاران هنرهااي نمایشای ،هار یاك در حاال تولياد و انباشات
سرمایه هاي سياسی ،فرهنگی ،مادي و هنري بودند ،تا در فضاي مقدورات اجتماعی و به تبعيات
از دگرگونیهاي تجددخواهانه ،مواضع خود را بيابند و خصلتهاي مشخصی را كه موجاد تماایز
ميان هنر نمایشی جدید و قدیم ایاران اسات ،نهادیناه كنناد .ایان خصالتهاا ناشای از ادرا
جدیدي از داشتهها و یافتهها بود كه در دو عرصاۀ منازعاۀ ميادان هنار ناوگرا و هنار سانتی و
همچنين منازعات درون ميدان هنر نمایشی نوگرا قوام مییافت .تاریخ نه چندان طاوننی تئااتر
نوین ایران نشان میدهد كه كنش گران این عرصه تا چه حد كوشيدند تاا باا ارا اه عملای آثاار
نمایشی و نامه ها و اشارات و مقانت ،رسميت و مشروعيت رویۀ تازه را توصيف و تبيين كنناد و
آن را در روابط اجتماعی خود و جامعه ،همچنين در مناسبات جاري در جامعاۀ هناري ،تثبيات
نمایند.
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بنابراین از یك سو به ناگزیر میبایست در صدد توليد ذا قۀ مشروع در ميان اقشاار جامعاه
میبودند تا رابطه آنها را با این صورت بندي جدید هنري برقرار كنند و از سوي دیگر قاوانينی
را به مثابۀ نظامی تازه بر توليد هنريشان مترتب سازند ،تا ماال هااي مقبوليات و مشاروعيت
هنر نوگراي نمایشی در درون جامعه هنري نهادینه شود.
هدف این مقاله تبيين این نظام مشروعيتبخش درون ميادان هناري ناوگرا و تماایز هنار
نمایشی نوگرا از هنر نمایشی سنتی – آیينی ایران نيست ،بلکه ميدان مذكور باه عناوان عرصاهاي
وسيع در نظر گرفته خواهد شد كه به مثابه یك فضا در درون فضاي كالنتر اجتماعی ایاران عصار
تجربۀ تجدد ،در حين و پس از انقالب مشروطه ،به وجود آمد تا منطق ساختاري تکوین زیرميادان
دیگري را توصيف كند كه نمود آن «موج نو» تئاتر ایران و به دنبال آن تشکيل «كارگااه نماایش»
است ،تشکيالتی تئاتري كه خود حاصل منازعۀ درون ميدان هنر ناوگراي نمایشای ایاران باين
سالهاي  7256ش .تا  7531ش .و شاهد دگرگونی و گروهبنديهاي متنوع و حتای متعارضای
ميان هنرمندان حاضر در جامعۀ توليد تئاتري باوده اسات .لاذا هادف اصالی ،تبياين و تحليال
تکوین كارگاه نمایش در درون زیرميدان هنر نوگراي تئاتر ایران است كه در دهه چهل شمسای
با عنوان «موج نو» خوانده میشود .موج نوي تئاتر ایران همارز با موج نویی بود كه هامزماان در
دیگر عرصه هاي هنري و ادبی ایران ،از جمله ادبيات داستانی ،شعر و سينماي ایران به را افتاده
بود.
گفتنی است كه در تحليل تکوین «كارگاه نمایش» در این ميدان از روش جامعهشاناختی
مطلوب «پير بوردیو» 7بهره میگيرم و در این راه ،متکی به برخی مفاهيم كليدي روششناسای
او از جمله ،تمایز ،نظریۀ كنش ،سرمایۀ نمادین ،عادتوارهها ،فضاي اجتمااعی و ذا قاۀ مشاروع،
در صدد تحليل ساختاربخشی و ساختاریابی توأمان این جریان هنري تئاتر ایران برمیآیم.

1

. Pierre Bourdieu
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بيان مسئله
«كارگاه نمایش» از  73خرداد  ،7531با هدف «كمك به نویساندگان ،باازیگران ،كارگرداناان و
1

طراحان براي خودآزماییها و تجربههایی خارج از محادودیتهااي متاداول حرفاه نماایش»...

(خرم زاده اصفهانی )203 :7511 ،آغاز به كار كرد .در این هدفگذاري نکته قابال تأمال ایجااد
امکانی براي «تجربههایی خارج از محادودیتهااي متاداول حرفاه نماایش» اسات .ایان نکتاه
نمایان گر آرمانی است كه نامتعارف بودن و نامتداول بودن را در مقابل متعارف باودن و متاداول
بودن تئاتر رایج زمان خود قرار میدهد و به تمایزي اشاره میكند كاه هنرمنادان عرصاه تئااتر
نوین ،به مثابه عامالن ،در پی ایجاد آن هستند و در این راستا میكوشند تاا فاصالۀ روشانی باا
تئاتر عصر خود بيابند؛یعنی اتخاذ موضعی تازه در فضاي هنري عصر و ارا ه مواضعی متفااوت در
توليد هنري .حال پرسش اینجاست كه دنیل این انتخاب و سبب ایان موضاعگياري چيسات
تئاتر نوین ایران كه در فرآیند تکوین خود قاعدههاي متعاارف دراماتياك را ،در جهات نهادیناه
كردن خود به عنوان یك نظام مقبول و مشروع توليد هنري ،پذیرفته و ساختار بخشايده اسات،
چارا در درون خااود بااا نظااامی تااازه روبااهرو ماایشااود كااه عااامالنش خواهااان عماال خااارج از
محدودیتهاي متداولاند و خصلتهاي تازهاي براي توليد تئاتر پيشرو فراهم می آوردند نسبت
«كارگاه نمایش» با تئاتر ایران به عنوان یك فضاي كالن و همچنين نسبت آن باا ميادان ماوج
نوي هنر تئاتر دردو دهۀ چهل و پنجاه شمسی چيست
به بيان دیگر مسئلۀ اساسی توضيح این نکته است كه «كارگاه نمایش» چگونه رابطۀ خود
را با ميراث تئاتر نوین ایران به مثابۀ سرمایۀ نمادین برقرار میسازد و نيز خاود را از آن متماایز
میبخشد و چگونه رابطهاش را با قطب سلطۀ نظام متعارف هنري و همچنين با سلطۀ سياسی و
قدرت تعيين میكند
 . 7آن طور كه در بروشورهاي كارگاه نمایش آمده است.
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مسئلۀ مهم تبيين منازعۀ هميشگی در درون حوزههاي توليد تئاتر در فضایی است كه باه
واسطۀ رابطه ميان جایگاه اجتماعی كنشگران ،نظام توزیع سرمایهها و امکانات و موضعگيريها
و مواضع برآمده از آن قابل تحليل است.
بنابراین پژوهش حاضر میكوشد به این پرسشها پاسخ دهد:
 -7در تکوین «كارگاه نمایش» فضاي مقدوراتی كه همانند حدود دنياي هناري ،باه طاور
خودآگاه و ناخودآگاه ،هدایتگر فعاليت عامالنش میباشد ،چه بوده است
 -2جایگاه و موضع مولدان هنري « كارگاه نمایش» به عنوان عامالن اجتماعی ،در هندسۀ
مواضع و موقعيتهاي توأمان اجتماعی و هنري زمانهشان چه بوده است
 -5مولدان هنري «كارگاه نمایش» برخوردار از چه نوع سرمایهها و عادتوارههاایی بودناد
كه آنها را در زیرميدان تئاتر پيشرو 1جاي میدهد
 -3رابطهي «كارگاه نمایش» با ساختار حاكم قدرت ،اعم از سياسی ،فرهنگای و هناري در
فضاي اجتماعی حضور ایشان چه بوده است
 -3چگونه «كارگاه نمایش» كه زایيدۀ جشن هنر شيراز و سياست ویژۀ فرهنگی حکومات
پهلوي دوم (خاصه منویات فرح پهلوي ،شهبانوي ایران) بود ،آلترناتيوي تئاتري در مقابل جریان
مسلط چپگراي مبارز در تئاتر ایران به حساب میآید
چارچوب نظري
 -1نظريۀ كنش
نظریۀ كنش پير بوردیو امکان تحليل ویژهاي در جامعهشناسی معاصر به حساب مایآیاد كاه از
تمایزي روششناختی با سایر شيوههاي مطالعات و تحليل جامعهشناسانه برخوردار است .از یك
سو مخالف عينيتگرایی و اصالت امر تحققی (پوزیتيویسم) است كاه خاوانشهاایی ذاتگارا از
.Avant Gard

1
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جامعه ارا ه میدهد ،قرا تی كه «هر عملی را به خودي خود مساتقل از جهاان رفتارهااي قابال
جایگزینی در نظر میگيرد و تطابق ميان جایگاه اجتماعی و ساليقههاا و رفتارهاا را باه صاورت
روابط مکانيکی و مستقيم تصور میكند» (بوردیو؛  )29 :7519و فعاليتهاي اجتماعی را اوصاف
ذاتی عامالن اجتماعی میداند.
از سوي دیگر مخالف باا كميناهگرایای سااختارگرایانهي پرروناق نيماۀ دوم قارن بيساتم
ميالدي است كه روایتهاي افراطی از ساختارها ارا ه مایدهناد و«عاامالن را باه طفيلایهااي
ساختار فرو میكاهند» (بوردیو )27 :7519 ،و عملها و فعاليتهاي متاأثر از سااختمنديهااي
تثبيت شده و نیتغير را در نظر میگيرند.
نظریۀ كنش باه زعام او فلسافهاي اسات «كاه گااه آن را اساتعدادي متکای بار آماادگی
خواندهاند .فلسفهاي كه به آمادگیهاي بالقوه میپردازد كه در بدنۀ عامالن اجتماعی ،در ساختار
و وضعيتهایی كه این عامالن درون آن عمل میكنند ،یا دقيقتر بگویم ،در روابط مياان آنهاا
جاي گرفته است .این فلسفه ،كاه در قالاب چناد مفهاوم بنياادي از قبيال عاادتواره ،1حاوزه
[ميدان] و سرمایه متراكم است و ستون فقرات آن رابطۀ دو سویۀ مياان سااختارهاي عينای
(یعنی ساختارهاي حوزههاي اجتماعی) و ساختارهاي ذهنای شاده (یعنای سااختارهاي عاادت
وارههاست) » (همان.)27:
 .2فضاي اجتماعي
غایت نظریۀ كنش تحليل فعاليت كنش گران اجتماعی در فضاي اجتماعی است؛ تحليلی كه ناه
بر اساس خصلت هاي ذاتی ،كه بر برخورداري از برآیند سرمایهها و كاركرد عادتوارهها در درون
ميدانها استوار است.
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بوردیو به صراحت ميراث علمی خود را تبلور این عقيده میداند «كه منطق عمياق دنيااي
اجتماع را نمیتوان به چنگ آورد ،مگر اینکه در ویژگیهاي یك واقعيت تجربای كاه باه لحاا
تاریخی زمان و مکان مشخص دارد غور كنيم .اما با این هدف كه آن را بناا بار تعبيار گاساتون
باشالر ،به صورت «مورد خاص ممکنالوقوع» درآوریم» (همان.)21 :
بر این مبنا به نظر او تحليل فضاي اجتماعی در

چگونگی منطاق وحادتی اسات كاه در

ویژگی مجاورت عامالن اجتماعی صورت میپذیرد .این منطق تنها در در

جامعه به مثابه فضا

ممکن است .مفهوم فضا متضمن فهم دنياي اجتماعی در قالب روابط است .این مفهوم تأكيادي
است بر این كه هر «واقعيتی» كه به وسايله آن تعریاف مایشاود ،در رابطاه بيرونيات متقابال
عناصري قرار میگيرد كه این فضا را تشکيل میدهد .بنابراین فضاي اجتماعی را باید باه مثاباه
ساختاري از مواضع تفکيك یافته اي برگرفت كه هر مورد ،براساس جایگاهی تعریف شاده اسات
كه این مواضع در توزیع یك نوع خاص سرمایه اشغال كردهاند ( نك :بوردیاو : 7519 ،ص .)55
پس فضاي اجتماعی براساس این سه بعد اساسی سازمان یافته است:
نخست اینکه جایگاه عامالن براساس برآیند سارمایههاا (تركيبای از اناواع سارمایه تحات
اختيارشان) مشخص میشاود .دوم ،جایگااه عاامالن براسااس سااختار سارمایه آنهاا صاورت
میگيرد .یعنی براساس سهمی كه هر یك از سرمایههاي اقتصادي ،فرهنگی و نمادین به صورت
جداگانه در مجموعهي ميراث آنها دارد .و سوم اینکه جایگااه عاامالن را در فضااي اجتمااعی
میتوان براساس رشد و برآورد سرجمع ساختار سرمایۀ آنان در طول زمان نشان داد.
بوردیو در نظریۀ كنش میكوشد «اجتماعی بودن انسان را نتيجۀ كنش اساتراتژیك افاراد
معرفی كند .اصطالح مشهور بوردیو براي توصايف ایان فرایناد «عاادتواره» اسات .عاادتواره،
نظامی اكتسابی از طرحهاي مولد است كه با روابط و مناسبات ویژهاي كه در آن شکل میگيرد،
به طور عينی سازگار است ...به طور همزمان هم ساختيافته است و هم ساختاردهنده» (ميلنار و
براویت.)723 :7513 ،
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به عبارت دیگر عادتواره نظام «منش»هاي احساسی و كوتاهمدت است كه با آن در جهان
میرسيم ،عمل میكنيم و داوري میكنيم (وكان در بوردیو.)20 :7511 ،

به در

نکته مهم آن است كه در فضاي اجتماعی عادتوارهها هم وجوه مشتر

و همساانیاناد و

هم وجوه افتراق و تفاوت؛ یعنای هام تفااوت یافتاهاناد و هام تفااوتگاذار ،همچاون مواضاع و
موقعيتهاي اجتماعی كه مولد آنها هستند.
 .3سرمايه
در

كنش عامالن اجتماعی مستلزم در

مفهوم سرمایه و چگونگی شركت آنها در انباشات

سرمایه و نظام توزیع آن سرمایه در فضاي اجتماعی است« .سارمایه» باه زعام بوردیاو «منباع
كارآمدي در یك فضاي اجتماعی مفروض است كه فرد را توانا میسازد به سودهاي معينای كاه
از مشاركت و رقابت در آن برمیآید ،دست یازد .سرمایه بار ساه گوناۀ اصالی اسات :اقتصاادي
(دارایی مادي و مالی)؛ فرهنگی (داراییهاي نادر نماادین ،مهاارتهاا و عناوانهاا)؛ و اجتمااعی
(منابعی كه با افتخار هموندي در یك گروه پدید میآید) » (همان.)22 :
بوردیو سرمایۀ چهارمی را نيز ذكر میكند كه «سرمایه نمادین» نام دارد .عاامالن وحادت
یافته در یك گروه ،در كسب سرمایهها كه آنها را در قطبها قرار میدهد ،در حال شکل دادن
به سرمایههاي نمادین هستند .سرمایه نمادین ،به رسميت شناخته شدگی یك ادرا

است كاه

مستلزم آن است كه افراد متعهد در حوزه [ميدان] به آن باور داشاته باشاند» (بوردیاو:7519 ،
.)210
 -4ميدان

1

ميدان «فضاي ساختمندي از موقعيتهاست ،یك ميدان قدرت كه جبرهاي خاص را بر كسانی
كه وارد آن میشوند ،تحميل میكند» (رامين.)609 :7511 ،

.a force field
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به عبارت دیگر ،ميدان عرصۀ منازعهاي پویاست كه كنشگران و نهادهاا در پای حفاا یاا
براندازي نظام توزیع سرمایۀ موجودند .این منازعه به طور پيوسته بر سر مبانی هویت و سلساله
مراتب جریان دارد .بدین ترتيب «ميدانها مجموعههاي تاریخیاند كاه در طاول زماان سار بار
میآورند ،رشد میكنند و گاه نقصان میپذیرند و یا از بين میروند( »-همان.)609 :
به زعم لویی وكان 1ویژگی دیگر ميدان در نظر بوردیو « ...درجاۀ خودمختااري آن اسات،
یعنی توانایی و قابليتی كه هر ميدان در جریان تحول و تکامل خود به دست آورده تا به مدد آن
بتواند خود را از نفوذهاي بيگانه مصون دارد و نظام ارزیابی خود را در برابر ميدانهااي مجااور و
یا معارض حفا كند و بر پاهاي خود بایستد» (همان.)609 :
براي مثال در این باره میتوان از مصادیق منازعهاي سخن گفت كه در جریاان آن اصاالت
هنر سنتی در برابر منافع و مصالح هنر پيشرو قرار میگيارد و و اصاحاب ایان هنار در حفاا و
بقاي آن میكوشند .وكان میافزاید« :هر ميدان جایگاه برخاورد پيوساته باين مادافعان اصاول
خودمختاري در داوري متناسب با آن ميادان ،و آناانی اسات كاه در پای اساتقرار ماال هااي
غيرخودي اند ،زیرا براي بهبود بخشيدن به وضعيت زیار سالطۀ خاود نيازمناد حمایات نيرویای
خارجیاند» (همان.)609 :
 -4-1رابطۀ ميدان و عادتواره
به نظر بوردیو «منطق خاص ميدان در حالات درونای شاده باه شاکل خصالت [عاادتواره] یاا
دقيق تر بگویيم ،به شکل آشنایی با قواعد بازي در بطن ميدان جاي گرفتاه اسات» (بوردیاو باه
نقاال ازشااویره و فااونتن .)730 :7513 ،در قاعاادۀ بااازي كاانشگااران درون مياادان ،عاادتواره
شکل دهنده عمل و رویه از درون است و ميدان طيفی از موقعيتها و حركتهاي گوناگون را به
فرد عرضه میكند كه میتواند هر یك از آنها را با توجه به منافع ،هزیناههاا و امکاناات باالقوه
. loie Wacquant
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بعدي مرتبط با آن اختيار كند .نيز موقعيت در هار ميادان ،كانشگاران را باه طارف الگوهااي
رفتاري خاص متمایل میسازد :آنان كه از موقعيت سروري برخوردارند ،راهبردهاي ابقاء و حفا
(وضع موجود توزیع سرمایه) را دنبال می كنند ،حال آنکه افراد تنزل یافته به موقعيتهاي تاابع
و زیردست ،بيشتر مستعد به كارگيري راهبردهاي براندازند (رامين.)670 :7511 ،
همين مورد اخير ،یعنی منازعه براي بقا یا براندازي ،یا همان جدال بر سار تناازع بقاا در
رابطهي ميدانها ،عرصۀ تحليل مناسبی است كه بوردیو براي تحليل ميدانهااي ادبای باه كاار
میگيرد .او میگوید« :تاریخ ميدان ادبی همانا تاریخ مبارزه در راه كسب انحصاار باراي تحميال
مقولههاي ادراكی و ارزیابشی خود به عنوان مقولههاي مشروع است .این نفس مبارزه اسات كاه
تاریخ ميدان را میسازد .از راه مبارزه است كه ميدان خود را در زمان حفا میكند» (شاویره و
فونتن.)23 :7513 ،
1

 -5تمايز

بوردیو در تحليل فضا بر مفهوم «تمایز» تأكيد میكند ،مفهومی بنيادین در مباحث او كاه ایادۀ
تفاوت و فاصله را بيان میكند .به زعم او تمایز ،زیربناي مفهوم فضا است .به عباارت دیگار فضاا
«مجموعه اي از مواضع تمایز و همزیست بيرون از یکدیگر اسات كاه باه وسايلۀ روابطای چاون
نزدیکی ،دوري و نيز به وسيلۀ روابطی كه نظم را نشان میدهد ،مثل رو ،زیر ،پاایين و ...تعریاف
میشود .این فضا قطبی شدن جایگاهها و موقعيتهاي عامالن اجتماعی است كاه حتای قطبای
شدن گروهها را نيز در پی دارد .این مفهوم از اساسیترین مفاهيمی است كه بوردیاو در تحليال
جامعهشناسی هنرش استفاده میكند و بنا بر آن به طور مثال تمایز ميان هنار آوانگاارد و هنار
سنتی را توضيح میدهد» (نك .بوردیو 91 :7519 ،تا .)702
گروه هاي اجتماعی كه حاصل اشترا

عامالن اجتمااعی اسات براسااس ميازان دوري یاا

نزدیکی و یا تمایز و تفاوت از هم در فضاي اجتماعی شناخته می شوند .ایان نکتاه راهای باراي
. Distinction
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توصيف ساختار اجتماعی میگشاید .به زعم بوردیو ساختار اجتمااعی ،سااختاري ثابات نيسات،
زیرا «هندسه موقعيت 1كه تركيب جایگاههاي اجتماعی را ترسيم میكناد ،ایان تواناایی را دارد
كه زمينه ساز یك تحليل دیناميك از حفا یاا تغييار سااختار توزیاع امکاناات و از ایان طریاق
تحليل ساختار فضاي اجتماعی باشد» (همان 13 :و .)13
 -5-1تمايز :نظام مشروعيت و مقبوليت درون ميدان و توليد قطبها
چنانکه آمد در فضاي اجتماعی ،كنشگران در نظام توزیع سرمایهها ،برحساب فاصالهاي كاه از
هم مییابند گروههایی را تشکيل میدهند و برحسب عادتوارههایشان در درون ميدانهاا عمال
میكنند ،درنتيجه میتوان گفت هر ميدان با ميدان دیگر در منازعاه و درگياري اسات .تعریاف
این فاصله ،در جریان رقابت و تنازع براي حفا یا براندازي ،امکان نوعی ارزیابی جامعهشاناختی
را فراهم می كند كه قادر خواهد بود ،برحسب مشروعيت یا مقبوليت اجتماعی بيرون ميدان و یا
مقبوليت در درون ميدان ،رخداد تکوین و بقاي یك زیرميدان هنري را توصيف كناد .فرآینادي
كه بوردیو در كتاب نظریۀ كنش ( ،)7519در فصلی به نام «به سوي یك علام آثاار فرهنگای -
هنري» براي تحيل تمایز و فاصله ميان هنرمندان بازاري و هنرمندان خاصهگاراي آوانگاارد باه
كار گرفته است.
او عامالن اجتماعی (هنري) را ،برحسب موضعشان در حوزه فرهنگای ،در حاال مباارزهاي
میبيند كه هدف از آن برخورداري از منافع است .منافع عامالن گاه در فنا و گاه در بقااي نظاام
است .در واقع «منظور از بقا ،دفاع از آموزههاي جزمی ،همه گير ،مبتذل و معمولی شده اسات و
منظور از فنا ،براندازي این آموزههاست كه بعضاً شکل بازگشات باه سرچشامههااي اصايل ،باه
خلوص اوليه و نقدهاي سنتشکنانه و بدعتگرایانه است» (بوردیو.)95 :7519 ،

.Topologie
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البته مولدان هنري در فضاي مقدوراتی كه حوزه و ميدان باراي آنهاا فاراهم مایكناد و
همچنين منافعی كه از درون و یا بيرون ميدان براي آنها موجود است و برحسب موقعيتشاان
نسبت به قطب مسلط یا تحت سلطه به سوي مقدورات موجود و متنوع درون فضااي اجتمااعی
سوق مییابند .بنابراین مولد یا عامل هنري از آن حيث كه یك موقعيت را در یاك فضاا اشاغال
كردهاست و تحت تأثير الزامات ساختاري شدۀ ميدان ،همانناد سابكهاا و اانرهااي مختلاف و
مقبول« ،با اتخاذ یکی از موضعهاي زیباییشناختی بالقوه و بالفعل ممکن در حاوزه مقادورات و
به این ترتيب با گرفتن موضعی درباره موضعهاي دیگر ،فاصلۀ داراي اختالف خود [یعنی فواصل
متفاوت خود نسبت به مؤلفان دیگر] را كه براي موقعيت و نقطه نظر او حياتی است ،مورد تأیيد
قرار میدهد» (همان 96 :و .)93
بنابراین موضعگيريها و قطبیسازيها ،مواجههي «بادعتگریازان و نوگرایاان»« ،نوهاا و
كهنهها»« ،قدیمیها و جدیديها» و حتی «پيرها و جوانها» در حوزه ميادانهااي هناري ،در
فضاي اجتماعی ،قابل تحليل است.
در نهایت باید گفت كه به نظر بوردیو ،تحليل آثاار فرهنگای و هناري در تطاابق مياان دو
ساختار همارز ممکن میشود« :ساختار آثار (یعنی اانرها ،فرمها ،سبكها و مضاامين و غياره) و
ساختار حوزه ادبی (یا هنري ،علمی .حقاوقی و غياره) ،حاوزه اي از نيروهاا كاه [بادون آن كاه
بخشهاي آن ميدانهاي مستقل را تشکيل دهند] بر روي هم یك حوزه تنازع را تشاکيل مای-
دهند .موتور تغيير در آثار فرهنگی ،زبان ،هنر ،ادبيات ،علم و غيره ،درون منازعاتی قرار دارد كه
حوزههاي توليد موارد فوق عرصۀ آن است .این نزاعها كه در پی حفا یا دگرگون كاردن رابطاه
قدرت نهادینه شده در حوزۀ توليد است ،پيامدي دارد كه همانا حفا یا دگرگون كردن سااختار
حوزه فرم هاست ،كه در عين حال هم ابزارها و هم اهداف ایان منازعاات را تشاکيل مایدهاد»
(همان.)93 :
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تكوين ميدان هنر نوگراي ايران در دهههاي سي و چهل شمسي
تئاتر ایران پس از  21مرداد  7552ش .همچاون فضااي سياسای و فرهنگای ایان دوران ،تاابع
شرایط پس از كودتا بود .در این دوران تحولی مهم در تئاتر ایران به وجود آمد .یکای از تبعاات
این تحول ایجاد تمایزي ميان دو رویکرد در تئاتر ایران بود :یك رویکارد كاه پايش از كودتاا ،و
حتی از سرآغاز تئاتر ایران در قرن سيزدهم شمسای رواج داشات و مایال باه نقاد اجتمااعی و
اخالقی بود و تئاتر و هنر را مصداق كریتيکا (قریتکا) 1میدانست ،و رویکارد دیگار ،كاه پاس از
كودتا بسيار رونق یافت و از سوي حاكميت نيز مورد تأیياد قارار مایگرفات ،تمایال باه ایجااد
نمایش سرگرمكننده ،عامهپسند و توليد واریته و آتراكسيون بود .در چنين فضااي اجتمااعیاي
گروههاي تئاتر ایرانی كه اغلب تحت نام تئاتر یا تماشاخانه ظهور مییافتند ،در حال گارایش باه
یکی از این قطبهاي موجود بودند و در منازعاهاي فعاال باه سار مایبردناد .رویکارد اول كاه
تمایالت سياسی روشن و وجوه انتقادي اجتماعی و اخالقی داشت و عامالنش اغلب در ارتبااطی
پویا با روشنفکري و دانش نوین تئاتري بودند در یك قطب  ،و عامالن دساته دوم كاه در قطاب
مخالف قرار میگرفتند ،اغلب تابع منافعی بودند كه هم از ذا قه عامهپسند افاواه ماردم و هام از
حمایتهاي حاكميت وقت كودتا بهرهمند میشدند .شاهد ایان فاصاله و تماایز ،كاه منازعاهاي
آشکار به حساب میآید ،به آتاش كشايده شادن «تئااتر ساعدي»و پراكناده شادن هنرمنادان
خواهان جدیت اندیشه و فرهنگ مترقی و فعاليتهاي وسيع «تماشاخانه تهران» در جهت رونق
دادن به تئاتر عامهپسند بود.
مصطفی اسکویی ( )7511میگویاد« :باه آتاش كشايده شادن تئااتر ساعدي و حابس و
تضييقات درباره دیگر هنرمندان مترقی و ملیگرا در تئاترهاي «نوبهار»« ،فردوسی» و «پارس»،
نه تنها دیگر به «تماشاخانه تهران» كه مدافع كودتا بود ،بهرهاي نرساند ،بلکه باه آن لطماه هام
 . 7این اعتقاد ميرزا فتحعلی آخوندزاده بود كه او را نخستين نمایشنامهنویس ایرانی میدانند .او در نامهاي به ميرزا آقا تبریازي و همچناين در
مکتوبی به ميرزا محمدجعفر از انتقادي بودن و فن كریتکا یاد كرده است كه باید در هنر نوین ایران لحاا شاود .ناك باه آخونادزاده ،ميارز
افتحعلی ،مقانت ،گردآورده با قر مومنی ،چاپ اول ،تهران ،انتشارات آوا7537 ،
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زد .رقابتهاي سالم هنري از ميان رفت و تماشاگران واقعی به تئاتر پشات كردناد« .تماشااخانه
تهران» ،پيشاپيش سایر تماشاخانهها ،براي جلب عوام در برنامههااي خاود واریتاه ،مشاتمل بار
رقص ،آواز ،استریپتيز ،آكروبات و شعبدهبازي گنجانيد و پيشگام در ابتکار پاسوناد ،یاا صافت
نلهزاري بر تئاترهاي خيابان نلهزار شد» (اسکویی.)312 :7511 ،
در چنين شرایطی كه تئاتر مردمپساند سالطۀ خاود را افازایش مایداد ،رغبات عماومی
معطوف به هيجانات و جذابيتهاي تئاتر «نلهزاري» میشد و قطب دیگر گروههاي جدیتخاواه
تئاتر را ،كه خواهان اجراي آثار وزین و فرهنگی تئاتر ایران و جهان بودند ،پس میراند.
این موقعيت در دو دهۀ سی و چهل شمسی ،منازعۀ مياان ایان دو ميادان را باه وادياي
كشاند ،تا از دل خاكستر كودتا ،در فضاي سياسی و اجتماعی ویژۀ آن دوران و اقتضا ات هناري،
«موج نو»ي هنر تئاتر ایران سر برآورد .مولدان هناري ماوج ناو ،اغلاب برخاوردار از سارمایهاي
فرهنگی بودند كه از دو منشأ برمیآمد:
نخست دانش نهادینه شدهاي كه از آموزشهااي رسامی و آكادمياك تئااتر ناوین فاراهم
می آمد و سپس عنایت به فرهنگ وان و آرمان دگرگونساز اجتماعی و سياسی ،كه خاود پياماد
رویکردهاي سياسی فرهنگی روزآمدي بود كه تحت تاثير جریانات تجددخواه عصار مشاروطه و
پس از آن به وجود آمده بود و همچنين از نوسازي متمایل به الگوهاي غربی و غيرایرانی ،كه در
عصر پهلوي اول در سياستِ فرهنگی و اجتماعی ایران حاكم بود ،متأثر میشد .عالوه بر این باید
نقش جریانات روشنفکري و سياسی چپ گارا را نياز مادنظر قارار داد كاه هدفشاان دگرگاونی
اجتماعی تودۀ مردم براي گریز از پوپوليسم و عوامفریبی فرهنگی و سياسی بود و مایكوشايدند
آرمان دگرگونی زیربناي اقتصادي و سياسی را در روبناي فرهنگی نيز تحقق بخشند و گفتماان
عدالت خواهی را در صورت انتقادي خود به یك مسئله تبدیل كنند؛ امري كه از دهاهي بيسات
شمسی تا دههي پنجاه ،اغلب از سوي هوادران این اندیشه پیگيري شد و البته در درون ميدان
هنري نوگراي ایران یك جریان و قطب مسلط به شمار میرفت.
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موج نو
اطالق موج نو به جریانی در تئاتر ایران كه به طور جدي از نيمۀ دوم دهۀ سای آغااز شاده باود
خود یکی از نشانههاي فاصلهگيري گروهی از عامالن و مولدان فرهنگی ،ادبی و هنري است كاه
خواهان تغيير در شکلها و سياقهاي هنري و ادبی زمانه بودند و تمایل آنها به ایجاد یك نظام
رغبت تازه ،خالف آمدِ ذا قۀ عامهپسند رایج ،حاصال موضاعگياري آنهاا و اتحااد تادریجی در
قطبی بود كه رویۀ متعارف را به چالش میكشيد و منازعهاي را شکل میداد ،كه هدفش تکوین
و تدوین دستهبندي تازهاي از هنر بود .در اغلب هنرها گروهی از هنرمندان ظهور میكنناد كاه
عالوه بر توجه به تأثيرات هنر در جامعه ،بيشاتر خواهاان مقبوليات و مشاروعيت درونگروهای
هستند ،تا اقبال و توجه عام ،كه شهرت را براي آنها به ارمغان خواهد آورد.
منشأ سرمایۀ فرهنگی این گروه جدید ،یکی آموزههاي دانشورانه و سامانمندي اسات كاه
از تعاليم جدي و رسمی تئاتر نوین برآمده است .سابقۀ این آموزشها به تالشهاي اولياه باراي
تشکيل مدارس هنري آموزش تئاتر برمیگردد كاه حادوداً از ساال  7573ش .تشاکيل شادند،
مواردي همچون تشکيل كالس «تئاتر شهرداري» به سرپرستی«علی دریابيگی» (نك باه نیاق،
 )71 :7513و متعاقااب آن گشااایش «هنرسااتان هنرپيشااگی» در سااال  7571ش .بااه هماات
سيدعلی نصر (همان )71 :كه فارغالتحصيالن اشاستخوانبندي مولدان تئاتر در دو دههي بعد را
شکل دادند.
اما در دوره پس از كودتاا و ركاود تئااتر مترقای ،در ساال  7553ش .گروهای از رجاال و
اساتيد ادبيات و تئاتر گردهم آمدند و نتيجۀ آن مباحثه در باب چگونگی تقویات بنياۀ علمای و
ارا ه متدهاي سامان مند تئاتر غربی توسط اساتيد خارجی بود .در نتيجاه باا دعاوت از «فراناك
سی .دیوید سن» و پس از او«جرج كویين بی» در دانشکده ادبيات دانشگاه تهران ،كاالسهااي
تئاتر برگزار شد (نك به اسکویی 313 :7511 ،و نیق.)79 :7513 ،
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عالوه بر این با تأسيس «اداره هنرهاي دراماتيك» به وسيلۀ اداره تازه تأسايس «هنرهااي
زیباي كشور» به سرپرستی دكتار مهادي فاروغ در ساال  7551ش« .هنرساتان آزاد هنرهااي
نمایشی» به وجود آمد (نیق.)79 :7513،
حاصل این آموزشها تربيت نسل تازه اي از مولدان هنري بود كه با ورود به گروههاي تاازه
تأسيس به بخشی از موج نو در تئاتر ایران شکل دادند  .این آموزشهاي شبه دانشگاهی تا سال
 7535ش .ادامه داشت تا آنکه «هنركده هنرهاي دراماتيك» به «دانشکده هنرهاي دراماتياك»
تبدیل شد (همان.)20 :
این اتفاق مقارن با تشکيل «وزارت فرهنگ و هنر» و تأسيس «تانر بيست و پنج شاهریور
(سنگلج فعلی) »  ،یعنی حضور رسمی حاكميت سياسی در هدایت فعاليتهاي تئاتر ایران باود.
در سال  7533ش .دانشکده هنرهاي زیباي دانشگاه تهران نيز با افازودن رشاته نماایش ،یکای
دیگر از مبادي آكادميك ،تربيت مولدان تئاتر را باه عهاده گرفات .عاالوه بار ایان ،بایاد نقاش
دانشآموختگانی را در نظر داشت كه تحصيالت هنري خود را خارج از ایران انجام داده بودناد و
گاهی به عنوان سرگروه و راهنما در گروههاي موج نو فعاليت میكردند.
تابع چنين مقدوراتی ،در ميان مولدان تئاتر گویی نظامی از سلسله مراتاب و دساتهبنادي
تازه پدید میآید :دانشآموختگان و دانشنياموختگان تئاتر .همين اصل نوعی خصلت در مولدان
تئاتر ایجاد میكرد كه اغلب آنها را به سوي یکی از قطبهاي موجاود در فضااي هناري تئااتر
ایران سوق میداد و ميدانهایی را پدید می آورد كه بعدها ميدان تئاتر نوگراي جدید (موج نو) و
ميدان تئاتر عامهپسند و سرگرمیساز (نلهزار) ناميده شدند.
اما سرمایۀ فرهنگی و علمی نسل نوگرا ،عالوه بر تأثير آموزشهااي آكادمياك تئااتر ،تاابع
تأثيرات آموزشهاي غيررسمی مدرسهاي نيز بود كه توسط عامالن شکلدهناده باه گاروههااي
نمایشی ،از جمله گروه «آناهيتا» به رهبري مصاطفی و مهاين اساکویی و گاروه هنار ملای باه
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هدایت شاهين سركيسيان صورت میگرفت .هم اسکویی و هم سركيسيان ،تعاليم تئاتري خاود
را در خارج از ایران دیده بودند (فنا يان.)15 :7516 ،
اسکوییها متأثر از هنر تئاتر مسکو ،1به ترویج «سيستم» استانيسالوسکی میپرداختناد و
شاهين سركيسيان كه خود تعاليم غيرآكادميکی در فرانسه دیده باود (ناك باه نیاق،)7513 ،
همين «سيستم» و چشم اندازهاي تئااتر مادرن را باه جواناانی كاه در محفال خاانگی او گارد
میآمدند ،میآموخت .نکته قابل توجه آن است كه هم در تعاليم مدرسهاي و هم در آماوزههااي
ناشی از فعاليت این دو گروه ،عنوان «سيستم» استانيسالوسکی نقطه مشتر

باود« .سيساتم»

غایتی طبيعتگرایانه ،علمی و جامعهشناختی را در توليد تئاتر مادنظر داشات و شااید اساتعاره
«سيستم» خود هدفی براي نظاممندي متفاوت در تئاتر ایران به شمار میرود.
اما نکته مهمتر ساختار ذهنی شدۀ سياسی بود كه ازا ین تأثيرات باه وجاود مایآماد كاه
بعدها نمودي در ساختارهاي عينی هنر مییافت .گروه آناهيتا تمایالت چپ ماركسيستی داشت
و حتی گاهی می توان آن را پيامد اید ولواي تئاتر متعهد شوروي دانست .ایان گاروه در امتاداد
گرایش چپ غالب در تئاتر ایران بود كه پيش از گروه آناهيتا در افکار كسانی چون عبدالحساين
نوشين وجود داشت .اما سركيسيان ،كه گاهی او را پدر تئاتر پيشرو ایران ناميدهاند (نك .نیاق،
 ، )7513ظاهراً تمایل سياسی روشنی به دستههاي فکري مرسوم آن زمان ایران نداشات ،بلکاه
افکار او از قماش روشنفکري مدرنی بود كه مشابه آن را می توان در افکار صادق هدایت دیاد .از
قضا ،سركيسيان دوستی و مراودهاي نيز با هدایت داشت .ادامه مسير گروه آناهيتا با خط فکاري
معهودش در دهۀ چهل شمسی ،تئاتر نوینی بود كه تمایالت فکري چپ خود را رهاا نکارد ،اماا
تداوم مسير سركيسيان ،مجرایی است كه «كارگاه نمایش» از آن به وجود آمد.
شاهين سركيسيان و گروه هنر ملی ،با قصد برانگيختن ذا قۀ هنري متعاالی در مخاطباان،
در پی ایجاد تئاتر ملی بودند؛ البته تئاتري كه منطبق بر قاعدهمنديهاي دراماتياك متاداول در
 . 7اسکوییها در «انستيتوي دولتی هنرهاي تئاتر مسکو» در شوروي تعليم دیده بودند.
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تئاتر غربی است اما می خواهد با مسا ل اجتماعی و فرهنگی ایران نيز قرابات داشاته باشاد .او و
هموندانش ،این ساختار ذهنی را در تشکيل تئاتري با صبغۀ بومی و ملای پدیادار كردناد .گاروه
هنر ملی در بروشور نمایشهاي «محلل» و «افعی طالیی» تأكيد میكنناد كاه «درام غنای ماا
باید از سرچشمه فياض افسانهها ،ترانه ها و ادبيات اصيل سيراب گردد و با رعایت اصول صاحيح
درامنویسی تنظيم شود» (ریشهري .)71 :7516 ،در اساسنامۀ گاروه هنار ملای ،هادف اعاتالي
هنرهاي نمایشی ایران با توجه به منابعی از فرهنگ ایرانای برشامرده شاده اسات «كاه مباين
روحيات ،روابط و عالیق مادي ،معنوي و اجتماعی و مذهبی و تاریخی ایاران و ایرانای اسات»...
(فنا يان.)15: 7516،
این هدف ،و نيل به تحقق آن به مثابه سرمایه اي نمادین و چون ميراثای در فعالياتهااي
آتی «كارگاه نمایش» تأثير گذاشت .عباس جوانمرد و علی نصيریان ،در همراهی با سركيسايان،
پرواۀ تئاتر ملی را پی گيري كردند ،اگرچه چندي نگذشت كه سركيسيان را كنار گذاشتند و باه
گونهاي او را از گروه هنر ملی حذف كردند ،تا او خود گروه «تئاتر مروارید» را پایه بگذارد و پس
از چندي از دنيا برود .عباس جوانمرد پرواۀ تئاتر ملی را به شيوهاي مستقل ادامه داد ،اماا علای
نصيریان خود را به حوزۀ قدرت سياسی و ادارۀ هنرهاي نمایش نزدیاكتار كارد و حاصال ایان
پيوند پذیرش مسئوليت ادارۀ هنرهاي تئاتري بود.
بنابراین در آستانۀ ورود به دهۀ چهل شمسی ،گرایشهاي عمدۀ تئاتر ایران چنين بود:
 -7تئاتر آتراكسيون (واریتههاي نمایشی و سرگرمساز) :گروههاي نلهزار
 -2تئاتر نوگراي متمایل باه طياف چاپگارا باا غایاتمناديهااي سياسای معطاوف باه
اید ولوايهاي چپ :گروه آناهيتا
 -5تئاتر نوگراي ملی و معطوف به تحقق تئاتر ملی ،كه هدفش پيوند زدن تئاتر علمای باه
ميراث ملی ،فرهنگ عامه و تاریخ و اساطير ایرانی بود :گاروه هنار ملای و تئااتر بيسات و پانج
شهریور (سنگلج فعلی)
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تئاتر نله زار به همراه فيلمفارسی هرچه بيشتر مقبوليت عام مییافت و در فضاي اجتماعی
قطبی را ایجاد می نمود كه غلبه و استيالي آن بر تئاتر متفااوت ناوگرا ،از اقباال عماومی عاماۀ
تماشاگران نشات میگرفت .اما در قطب مقابل مقبوليت و مشروعيت موج نوي تئااتر بيشاتر باه
پذیرش قاعدههاي هنرساز در ميان هنرمندان روشانفکر و دگرگاونی خاواه معطاوف مایشاد و
متمایل به درون ميدانی بود كه خصلتهایش را از سرمایه فرهنگی تئااتر علمای ،آرماانگرایای
مخالف با سلطه سياسی و اقتدار استيالگر حاكم بر جامعۀ ایرانی و هویت ملی میگرفت .با ایان
حال ،همزمان منازعهاي در درون همين ميدان وجود داشات :مولادان مایال باه چاپ فکاري و
آرمانخواهی اید ولوایك آنها ،در مقابل تاریخگرایی و هویتیابی ملای و آوانگاردیسام هناري و
گهگاه از نظر سياسی خنثاي مولدان تئاتر ملی قرار میگرفتند و ایان خاود تماایزي را در درون
ميدان موج نوي تئاتر ایران شکل میداد« .كارگاه نماایش» خاود زیرميادانی باود حاصال ایان
منازعۀ درون ميدان موج نو تئاتر ایران.
رابطۀ موج نو و حوزۀ اقتدار سياسي
بسياري تشکيل «كارگاه نمایش» را محصول جشن هنر شيراز میدانند (نك .خرمزاده اصفهانی،
 739 :7511و ریشهري)33 :7516 ،؛ جشان هنار شايراز یکای دیگار از آبشاخورهاي سارمایۀ
فرهنگی موج نوي تئاتر ایران است ،كه به خصوص توسط «كارگاه نمایش» به سارمایۀ نماادین
تبدیل شد .البته گفتنی است كه جشن هنر شيراز نتيجۀ نهایی حضور اقتدار سياسی در راهبرد
هدایت فرهنگی و هنري از جمله هنر تئاتر بود .سابقۀ حضور اقتدار سياسی حاكميت،كه سرمایۀ
اقتصادي توليد هنر را در دست میگرفت و میكوشيد منافع و مناابع اقتصاادي تولياد تئااتر را
دردو دهۀ سی و چهل شمسی از حوزه تئاتر خصوصی به تئااتر دولتای منتقال كناد ،باه ساال
 7529ش .برمیگردد .این فرایند ابتدا با تأسيس «اداره كل هنرهاي زیبا» در ساال  7529ش.
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كه هدفش تربيت كارشناس و هنرمند در رشتههاي گوناگون هناري باود ،آغااز گردیاد (نیاق،
 71 :7513و فنا يان.)766 :7516 ،
این امر ورود جدي حاكميت سياسی به طراحی راهبردهاي اجتماعی و فرهنگی و هناري،
از جمله تئاتر بود .در سال  7551ش .دولت با تأسيس «اداره هنرهاي دراماتياك» ،در راساتاي
حمایت از هنرمندان ،گروه زیادي از ایشان را به استخدام خود درآورد و برخی از مولادان تئااتر
در فضاي مقدورات اقتصادي آن زمان به سمت آن ساوق پيادا كردناد .ایان گارایشهاا مناافع
دیگري از جمله سالن اجرا و امکانات دولتی را نصيب مولدان میكرد و بادینترتياب باه ناوعی
مقابلۀ تئاتر خصوصی و دولتی آغاز شد.
وجه نظاتی اداره هنرهاي دراماتيك مسير مشخصی را در كنترل فعاليتها و حتی سانسور
و بایکوت جریانات خاص تئاتري ،دستهبندي گروهها بار اسااس افکاار و گارایشهااي فکاري و
تخصيص و عدم تخصيص امکانات ميان گروهها به وجود مایآورد .برخای از هنرمنادان در رأس
مدیریتی این نهاد كنترلكننده و ظاهراً مدافع فعاليتهاي تئاتري قرار گرفتند.
نکتۀ پراهميت دیگر در این دهه ،اعمال سياستهاي فرهنگی روشن حاكميات در ترسايم
افق آیندۀ هنر و ادبيات ایران ،همسو با سياساتهااي كلای نظاام ،از جملاه تأسايس نهادهاا و
بنيادهاي حامی هنر ،چون بنياد هنري «فرح پهلوي» و ایجاد جشن هنر شيراز بود.
از شروع برنامۀ سوم عمرانی كشور در ساال  7535تاا برناماۀ چهاارم در ساال  7531ش.
تالش دولت در تعيين راهبردهاي فرهنگی ایران نشانگر تصميم جدي در هدایت ویژۀ هنر ایران
است (فنا يان 11 :7516 ،و .)11
در سال  7536ش .در یکی از بندهاي قانون مصوب شوراي عاالی فرهناگ و هنار ،هادف
ایجاد هماهنگی در طرحها و برنامه ها و اقدامات فرهنگی و هنري كشور اعالم شده است (همان:
 .)19همين شورا در سال  7531ش .تحت عنوان «سياست فرهنگی ایران» میكوشيد تاا تماام
فعاليتها ذیل همين سياست انجام شاود .باا ایجااد قاانون سياسات فرهنگای ،نهادیناه كاردن
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ساختارهاي فکري مطلوب دولت و حاكميت سياسی ایران در دوره پهلوي دوم ،در جمع كاردن
فعاليتها در چشمانداز مطلوب دولت (كه در برنامهها به تفصيل آمده بود) در وزارت فرهناگ و
هنر نمود مییافت .این سياست فرهنگی هم ارز رخداد اجتماعی و سياسی انقالب سافيد شااه و
ملت نيز قرار میگرفت .از یك سو هدف آن «صيانت از ميراث ملای» و از ساوي دیگار هادفش
ارا ه چشماندازي از آیندهي ایران «در حال جهش تاریخی» بود ،چنانکاه در ماتن فرماان فارح
پهلوي آمده است ...« :كشور ما در جریان یك جهش بزرگ تاریخی است كه پياروزي كامال آن
به بسيج همه منابع فرهنگی و اجتماعی و اقتصادي كشور نياز دارد» (همان.)13 :
جشن هنر شيراز نيز چنين مصارف تبليغاتیاي داشات .مازیاار بهاروز ( )7510در كتااب
«شورشيان آرمانخواه و ناكامی چپ در ایران» معتقد است «حمایت دولت پهلوي از اقدام قطبی
[در راهاندازي جشن هنر] به خاطر مصارف تبليغاتی بود .آنان بدین وسايله ساعی داشاتند دلول
جهان مترقی را متقاعد سازند كه ایران با انقالب سفيد شاه ،گام در مساير پيشارفت و مدرنيتاه
گذاشته است» (بهروز 7510 ،به نقل از ریشهري.)53 :7516 ،
اما هدف جشن هنر شيراز ،چنانکه در اولين بروشور آن آماده ،یکای بزرگداشات هنرهااي
اصيل ملی و بان بردن سطح فرهنگ در ایران و دیگر آشنایی با هنرمندان خاارجی و آثارشاان و
آشنا شدن ایرانيان با آخرین تحونت هنري و فرهنگی دنيا و عالوه بار ایان رویاارویی هنرهااي
شرق و غرب ذكر شده است (خرمزاده.)705 :7511 ،
«كارگاه نمایش» از همين جشن هنر برآمد و بخشی از سرمایۀ فرهنگی و ساپس سارمایۀ
نمادین آن مأخوذ از همين جریان است .فرخ غفاري ،قا م مقاام مادیرعامل جشان هنار شايراز
میگوید « :جشن هنر شيراز داراي یك كارگاه نمایش است كه در این چند سال عمل خاود باه
صورت فعالی در زمينۀ تئاتر پيشرفته ،با جستجو در تئاتر به كار پرداخته و نمایشهایی را باراي
اجرا در جشن هنر شيراز آماده كرده است» (غفاري در مجله تالش ،7537 ،به نقل از خارمزاده
اصفهانی.)739 :7511 ،
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رضا قطبی كه از سوي فرح پهلوي بانی جشن هنر شايراز و تأسايس و گساترش رادیاو و
تلویزیون ملی بود ،همين كارگاه نمایش را در تهران بنياد نهاد .میتواند گفات بهارهمناد شادن
كارگاه نمایش از سرمایۀ مالی و اقتصادي حاكميت ،از رهگذر تشکيل شدن آن به عنوان شعبه-
اي از تلویزیون ملی ایران ،و برخاورداري از خصالتهااي برآماده از ویژگایهااي جشان هنار،
وابستگی خودآگاه و ناخودآگاه آن را به سياست فرهنگی حاكميت سياسی و سلطۀ سياسای آن
نشان میدهد.
كارگاه نمايش
جشن هنر شيراز ،كه تركيبی عجيب از هنرهاي سنتی ایران از جمله تعزیه و موسايقی فولکاور
ایران و نوگراترین تجربههاي تئاتر آزمایشگاهی و آوانگارد (پيشارو) جهاان ،از جملاه آثاار پيتار
برو  ،یراي گرتفساکی ،فرنانادو آراباال باود ،مجادلاهاي در فضااي اجتمااعی و هناري ایاران
برانگيخت .مخالفان آن از عدم تطابق این رویداد با فرهنگ ایرانی سخن میگفتند ،آن را عبث و
گذرا میپنداشتند و چنانکه سعيد سلطانپور از بنيانگذاران گروه «انجمن نمایش ایران» معتقاد
بود« ،تلویزیون نيز با امکانات جدید ،كاركنان تئاتر را جلب كرد و براي تئاتر طبق سليقۀ خااص
سردمداران هنري خویش برنامه ریخت و تئاتر را كمكم به مدرنيسم بیبند و باار آلاود ،اهميات
محتوا را به شدت منکر شد و شکلهاي آبستره را به تئاتر تحميل كرد و باه تئااتر فارم ،امکاان
فعاليت داد و جوانان را با ادعاي مافوق مدرن خود فریفت تا آنجا كه توانست باراي تغييار ساير
نمایشنامهنویسی و نمایشنامهنویسان جوان كوشايد (سالطانپاور 7537 ،باه نقال از خارمزاده،
 .)731 :7511در ادامه سلطانپاور ایان گوناۀ فعاليات را تجلای «خودپرساتی هنار فئاودال –
بوراوایی» و تئاتر «ارتجاعی» میداند كه جشن هنر شيراز فراهم میكند تا طی ایان فرایناد آن
را جهانی كند .او این جریان را قلب فرهنگ فولکلور در صورتهاي فاقد محتوا برمیشمارد و آن
را ترویج عرفانی بیخاصيت ،افسونده و بيمارگونه معرفی میكند( .همان)731 :
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بدین ترتيب ميراث جشن هنر ،همان «نامتداول» بودن و نامتعاارف باودنی اسات كاه در
هدفگذاري «كارگاه نمایش» به مثابه یك زیرميدان و ميدان هنر موج نو ایرانی ذكر شاده باود.
بيژن صفاري ،دبير كارگاه نمایش ،معتقد است كه رویارویی هنر تئاتر ایاران باا امکاناات هناري
تئاتر غرب و شرق در این جشن ،تجربياتی را حاصل میكند كه براي هنرمندان ما چه در زمينه
تئاتر و چه در زمينه موسيقی و هنرهاي دیگار نزم و ضاروري اسات و «هماين موجاب ایجااد
كارگاه نمایش گردید كه كار آن پرداختن به گونهاي نه متداول بلکه تجربی بود ،تا مکانی باشاد
براي كسانی كه تئاتر بر ایشان مسئلۀ برتري است» (به نقل از ریشهري.)33 :7516 ،
كارگاه و اعضاي آن
«كارگاه نمایش» در خردادماه  7531ش .در ملکی اجارهاي در چهارراه یوسفآباد تأسيس شد و
به گفتۀ آربی اُوانسيان «اولين آیيننامۀ كارگاه نمایش به سرپرستی فریدون رهنما تصویب شاد.
بيژن صفاري سرپرستی كارگاه را به عهده گرفت و[عباس] نعلبنادیان باه عناوان مادیر داخلای
برگزیده شد» (خرمزاده.)203 :7516 ،
عالوه بر این پرویز زاهدي ،محمد ایاان و شاهرو خردمناد نياز از اعضااي اصالی شاوراي
مدیریتی كارگاه بودند.
كارگاه در طول حيات خود از چهارگروه عمده تشکيل شده بود:
 -1گروه بازيگران شهر :آربی اوانسيان ،پرویز پورحسينی ،مهين تجدد ،سوسن تسليمی،
سياوش تهورث ،فهيمه راستکار ،صدرالدین زاهد ،فریدون یوسفی ،محمادباقر غفااري ،فاردوس
كاویانی ،عليرضا مجلل ،بيژن مفيد ،جميله ندا ی ،نسرین رهبري
 -2گروه تئاتر تجربي :ایرج انور ،هوشنگ توكلی ،محمد جعفاري ،محمدرضاا خردمناد،
اكبر رحمتی ،فریده سپاهمنصور ،شهناز صاحبی ،محمد نوایی
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 -5گروه تئاتر كوچه :مرتضی اردستانی ،هوشنگ توزیع ،علی جاویدان ،اساماعيل خلاج،
رضا رویگري ،فریبرز سمندرپور ،رضا ایان ،شکوه نجمآبادي ،فریدون یوسفی
 -3گروه اهرمن :آشور بانی پال بابال ،مهوش افشارپناه ،حسين ایري ،منوچهر جهاانگيري،
حسين محباهري ،ميترا قمصري ،شهره آغداشلو (نك به ریشهري)39 :7516 ،
كارگاه نمايش به مثابه يك مصنوع اجتماعي
بوردیو كنشگران را در واقع فعال و شناسا میداند كه به یك راهيابی عملی مجهزند .یعنای باه
نظامی از ترجيحها و اصول نگرش نسبت به امور و طبقهبندي آنها (همان چيزي كه معمونً آن
را ذوق و سليقه مینامند)؛ نظاامی از سااختارهاي معرفتای پایادار (كاه عمادتاً و علایانصاول
محصول ذهنی شدن جمعی ساختارهاي عينی است) و الگوهاي عمل كاه باه در

موقعيات و

پاسخ نسبت به آن جهت میدهاد .عاادتواره ،هماين ناوع از احسااس راهياابی عملای و در
ضرورت انجام چيزي است كه در یك شرایط خاص باید انجام داد ،همان چيزي كه در

جهت

یا هنر پيشبينی آیندۀ بازي ناميده میشود؛ آینده اي كه به صورت بالقوه در وضعيت فعلی بازي
نهفته است (بوردیو 63 :7519 ،و .)65
بنابراین این راهيابی عملی كه برحسب عادتوارهها ایجااد مایشاود ،مصانوعی اجتمااعی
توليد میكند كه براساس ویژگیهایی در یك گروه وحدت مییابند .شانس بقا در گروه براسااس
نزدیکیهاي عاطفی و سالیق و ارزش ها و همجواري در فضاي موقعيت اجتماعی براساس همين
سالیق و عالیق وجود دارد ،این كه چگوناه گاروه اساتعداد پاذیرش متقابال یکادیگر را در باه
رسميت شناختن یکدیگر می یابند و چگونه ثروت نمادین را با هم به اشترا

میگاذارن( .ناك.

بوردیااو 16 :7519 ،و  .)13بنااابراین ماایتااوان تکااوین «كارگاااه نمااایش» را برحسااب چنااين
ویژگیهایی به مثابه یك مصنوع اجتماعی توصيف كرد:
ويژگيهاي وحدتبخش مصنوع يا گروه اجتماعي
– هنري
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 -7شااانس بقااا براساااس نزدیکاای عاااطفی ،سااالیق و
ارزشها

الف :ارزش هاي مشاتر براسااس عالقاه و گارایش باه
سبك هااي ناوین تئااتر جهاان ،خاصاه تئااتر تجربای و
آزمایشگاهی
ب :گرایش مشتر به دگرگون كاردن قاعادۀ باازي در
درون ميدان هنري آوانگارد براي شاکل دادن باه آینادۀ
بازي (ایجاد تئاتر نامتعارف و تجربی در ایران)
ج :عالقه مشتر و رغبت به جماع كاردن تجرباههااي
نامتداول و فعاليتهاي حرفهاي تئاتر
د :عالقه مشتر براي توليد مخاطباان ویاژۀ مایال باه
ارزشهاي متعالی و فرارونده به سطوح باني فرهنگای و
داراي ذوق عالی

 -2همجااواري در فضاااي موقعيااتهاااي اجتماااعی و
نزدیکی ساالیق و عالیاق وابساته باه ایان موقعياتهاا
(نزدیکی عالیق و سالیق براساس همجواري اجتماعی)

الف :برآمدن آنها از طبقههاي نسبتاً مشتر اجتمااعی
اغلب برآمده از طبقه متوسط باا برخاورداري از سارمایه
اقتصادي مشابه
ب :اغلب آنها سرمایۀ فرهنگی ناشی از دانشآماوختگی
را به ارزش و مرتبۀ اجتماعی تبدیل كارده بودناد تاا در
جایگاه بانتري از جامعه به حساب آیند.
ج :سالیق ناشی از طبقه خود را در دیاالکتيکی پویاا باا
عالیااق نوگرایانااه خااود مماازوج ماایكردنااد (تلفيااق
سرمایههاي ادبی و فولکور با شکلهاي آوانگاارد و تئااتر
تجربی).

 -5اسااتعداد پااذیرش متقاباال یکاادیگر و بااه رسااميت
شناختن یکدیگر ذیل پرواهاي واحد.

الف :افق مشتر در مبادلاۀ سارمایه فرهنگای و تولياد
ثروت نمادین مشتر  ،آنهاا را داراي قابليات پاذیرش
یکدیگر نمایش میداد.
ب :اهميت دادن به تئاتر ملای در افاق تئااتر جهاانی و
بينالمللی ،عالقه یکسان باه فارمگرایای و زباان و بياان
نامتعارف ،گرایش منحصر به خود در باورهاي ماذهبی و
عرفانی (حتی مغایر با باور رایاج در جامعاه) ،تمایال باه
آیينهااي قاومی و ملای و ادبياات فولکاور و اساتخراج
صورتهاي نوین از آنها .
ج :پذیرش گاروه هااي تئااتري غيرعضاو جهات اجارا و
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فعاليت در كارگاه به شرط نامتداول بودن ،تجربی باودن
و پيشرو بودن

 -3اشترا

در ثروتهاي نمادین

الااف :فراینااد مسااتمر تباادیل ساارمایههاااي فرهنگاای و
اجتماااعی بااه ثااروتهاااي نمااادینی كااه آنهااا را از
ميدانهاي دیگر تئاتر روزگارشان متمایز میكرد.
ب :ثروتهاي نمادینشان حاصل گذراندن سارمایههااي
فرهنگی ویژه از ادراكی است كه مال هاي خاص بودن،
خودمختاري ،یکانگی و متمایز بودن را توليد میكند.

مواضع؛ موضعگيريها و راهبردهاي «كارگاه نمايشم
در فضاي مقدورات اجتماعی كه ذكر آن پيش تر آمده و ذیال مراجاع سارمایههااي فرهنگای و
اقتصادي در زیرميدان تازه اي كه در حال تکوین بود ،میتوان مواضع عاامالن و مولادان هناري
كارگاه نمایش در فعاليت گروهی وحدت یافته را ،كه موجب فاصاله گارفتن و تماایز ایشاان باا
فعاليتهاي متعارف و متداول زمانهشان بود ،اینگونه ترسيم نمود:
ريختشناسي مواضع در هندسه موقعيتها

موضعگيريهاي مولدان در كارگاه نمايش

 -7قاارار گاارفتن در قطااب وابسااته بااه هناار علماای و
سيستماتيك.

الف :وابستگی به روشمندي تئاتر بعد از سركيسيان.
ب :توجه به تئوريهاي كاوشاگرانه تئااتر جدیاد جهاان
پس از نظریه آنتون آرتو و تئاتر آزمایشگاهی.

 -2قااارار گااارفتن در قطاااب جدیااادها ،جاااوانهاااا و
بدعتگذارها.

الف :تالش براي فاصله گرفتن كامل از تئاتر عاماهپساند
و نلهزاري (تئاتر آتراكسيون).
ب :تمااایالت رادیکااال در دگرگااونی و حتاای براناادازي
زیباییشناسی و فرم بيانی تئاتر معمول و متداول ایران.
ج :ایجاد فاصله حتی با گروه هاي ناوگراي دیگار كاه در
موج نو فعاليت میكردند.
د :ارا ه تجارب نو و سانت شاکنانه باراي بادعتگاذاري
چنانکه گاهی عالوه بر نوآوريهاي زیباشناختی ،تمایزي
آشکار با سياق معمول فرهنگای و اجتمااعی و اخالقای
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ایران داشت.
 -5قرار گرفتن در قطاب وابساته باه قادرت سياسای و
بهره گيري از منافع اقتصادي كه از راه ربط مستقيم باه
حاكميت سياسی و از مجراي سياست فرهنگای حاصال
میشد.

الف :وابستگی مالی و سازمانی به تلویزیون ملی ایران.
ب :حركت در راستاي سياسات فرهنگای كاه باه قصاد
نمایش جهش فرهنگی به آینادۀ متمادن تادوین شاده
بود.
ج :امکان ارا ۀ خود در مجامع بينالمللی از سوي
قدرت حاكمه سياسی
د :تأثيرپاااذیري خاااود آگااااه و ناخودآگااااه از اِعماااال
سياستهاي حاكميت كاه از راه مادیریت تلویزیاون باه
صورت غيرمستقيم القاء میشد.

 -3قاارار گاارفتن در جایگاااه تمایاال بااه مقبولياات و
مشروعيتیابی درونگروهی ،اغلب گریز از شهرت عام.

الف :فارغ از دلنگرانی از نامقبول افتادن نزد عامه ماردم
و اجرا در فضاهاي محدود كارگاه با مخااطبين اناد و
اغلب از طيف طبقات باندست و خواهان آثار نامتعاارف،
به قصد جلوهگري روزآمدي و تمایز آنها از ذا قاۀهنري
عامه پساند و یاا روشانفکران پيشارو ناوگرا كاه عال اق
مشتركی با آثار توليدي كارگاه داشتند.
ب :بیاعتنایی به نقدهاي مخاالف باا رویاه كارگااه ،كاه
نامتعارف باودن و بادعتهااي عجياب آنهاا را ماذموم
میشمردند و حتی آنها را طرد میكردند.
ج :ستایش درون گروهی در مصااحبههاا و نوشاتههاا از
فعاليت هاي كارگاه كه گویی هنري بودن و مقبول بودن
و تأثيرگذار بودن آثارشان را اغلاب خاود مولادان درون
كارگاه و قشري نوگرا ،كه همسو با سرمایههاي فرهنگای
و نمادین كارگاه بودند ،تأیيد میكردند.

 -3قرار گرفتن در مقابل قطب مسلطی از مولدان تئااتر
كه داراي تماایالت چاپگرایاناۀ ماركسيساتی بودناد و
خواهان توجاه باه محتاواي ایاد ولوایك مباارزه علياه
سالطه حاكميات سياسای نياز باه وسايلۀ واقاعگرایای
انتقااادي ،آرمااان دگرگااونی اجتماااعی از راه هماااهنگی
تئاتر با خواست تغيير در زیربناهاي اجتماعی و سياسی

الف:گرایش به فرم گرایای مفارط ،آوانگاردیسام قاعاده-
شکن ،فقدان در خودآگاه در نگاه باه تااریخ ،گریاز از
واقعگرایی انتقادي و تمایل به ر اليسم خنثای كاه تنهاا
توصيف كنناده واقعيات باود ناه منتقاد آن .تمایال باه
فانتزي ،به آیينهااي تخدیركننادۀ شابهعرفاانی و گااه
بدويگرا (چنانکه تئاتر تجربی غارب در پای آن باود) و
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تعقيب میكردند.

زیباییشناسیاي كه ذا قۀ توده را در نظر نمایگرفات و
تمایالت بوراوایی داشت ،در مقابل مضامين و شکلهاي
مطلوب قطب چپ گرا قرار میگرفات .ایان امار موجاب
میشود كاه در تحليال هاا كارگااه حتای گااهی ناوعی
راستگرایی متمایل به تأمين مشروعيت سلطۀ سياسای
حاكم قلمداد شود.

نتيجه
«كارگاه نمایش» به عنوان یك مصنوع اجتماعی حاصل تمایز معناداري از تئااتر متعاارف ایاران
در دهههااي چهال و پنجااه شمسای اسات« .كارگااه نماایش» زیرميادانی اسات درون حاوزۀ
وسيعتري كه میتوان آن را«موج نو» تئاتر ایران نامياد .تکاوین كارگااه نماایش و تماایز آن از
ميدان هاي حاضر در هنر تئاتر آن روزگار حاصل ایجاد سرمایههاي فرهنگی و نمادینی است كاه
به عنوان ميراث از موج نو تئاتر ایران دریافت كرده بود .مابقی مناافع و سارمایههااي اقتصاادي
كارگاه از وابستگی آن به حاكميت سياسی ناشی میشود.
كارگاه نمایش كوشيد براسااس تاأثيراتی كاه از جشان هنار شايراز و سياسات فرهنگای
حاكميت و آرمان هنر نامتعارف گرفته بود ،در عاين تاالش باراي وحادت یاافتگی خاود درون
زیرميدانی با نظام رغبت و عالیق مشاتر  ،خاود را در قطاب مخاالف هنار تئااتر متمایال باه
چپگرایی از یك سو و تئاتر عامهپسند نله زار از سوي دیگر قرار دهد و به ميراثای باراي نسال
نوگراي پس از خود تبدیل شود .در این مياان حفاا و بقااي آنهاا را باه جماعآوري و حفاا
ارزشهاي تازهاي در هنر وا می داشت كه مقبوليت درون ميدان میتوانست آن را تأیياد كناد و
چون قطبی در مقابل حضور ميدانهاي تأثيرگذاري چون تئاتر انتقادي و تئاتر نلهزار در فضااي
اجتماعی قرار دهد .در منازعۀ فعال در درون فضاي مقدورات اجتمااعی و هندساۀ موقعياتهاا،
نکتۀ قابل توجه حمایت هاي حاكميت سياسی از تشکيل كارگاه و استقالل بخشيدن به آن باود.
آنچه كه از جشن هنر شيراز برآمد ،به صورت خودآگاه  /ناخودآگاه ،ایان هنرمنادان را در برابار
تئاتري قرار می داد كه بخشی از اپوزیسيون حاكميت باود و اهاداف سياسای و ایاد ولوایك آن
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عبارت بود از دگرگونی ساختاري و زیربنایی جامعه و تغييار در رایام سياسای و سااقط كاردن
سلطۀ سياسی حاكميت ایران.
علیرغم توجه كارگاه به مسا ل اجتماعی ایران ،رویکردهاي فرمگرا و نامتعارف هنري آن،
آثارشان را از غایتهاي سياسی آن روزگار ،كه ملهم از گفتمان مبارزه بود ،جدا میكرد و گاویی
از نگاه حاكيمت به عنوان آلترناتيوي براي رویارویی باا قادرت هناري تأثيرگاذار تئااتر مباارز و
دگرگونیخواه ،قلمداد میشد .كارگاه نمایش به صورت ناخودآگاه ،تغيير ذا قۀ هنري مردم را در
راستاي مدرنيسم دور از افق ذهنی تودۀ مردم پیگيري میكرد كه این امر از غایتهاي سياست
فرهنگی حاكميت سياسی ایران دور نبود.
اما در نهایت ،كارگاه نمایش دوران ممتازي در تاریخ تئاتر ایران است كه تأثيرات آن تا به
امروز در منازعۀ درون ميدانهاي تئاتري ایران همچنان ادامه دارد و گویی ميراث مهم و سرمایۀ
نمادینی براي آوانگاردیسم موجود در تئاتر ایران به حساب میآید.
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