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 سي و چهل شمسي  ۀدو ده تحليل تكوين زيرميدان موج نو تئاتر ايران در
 (هاي پير بورديو ميدان ۀبراساس نظري« كارگاه نمايش»با تكيه بر تشكيل )

 *اسدي سعيد

 چكيده
تکوین  هنري و هايبميدان تئاتر نوین ایران و ایجاد قطیابی چگونگی فرایند ساختار 

دهۀ دو  موج نو تئاتر ایران در .شناختی استوهش جامعهاین پژزمينۀ  آن هايدانيزیرم

سی و چهل شمسی به مثابه یك زیرميدان شکل پيدا كرد و این حاصل تغيير در نظام 

ها و  گران آن بود، كه خواهان بدعتی در سبكهاي كنش واره ها و تغيير عادت یهتوزیع سرما

كارگاه »یج روشن موج نو در تئاتر ایران یکی از نتا. هاي متداول تئاتر نوین ایران بودند فرم

گري فضاي چگونگی هدایت. وجود آمدبه 7531 – 7531هاي  بود كه بين سال «نمایش

ویژه كارگاه نمایش، جایگاه و مواضع این  در موج نو بهحاضر مقدورات در فعاليت عامالن 

-وارهو عادتها رمایهشان، نوع سهاي اجتماعی و هنري زمانهمولدان هنري در هندسه موقعيت

-با ساختار حاكم قدرت سياسی و همچنين دیگر قطب هنرمندان كارگاه ۀي ایشان و رابطها

پسند آن عصر، عمده عامهگرا و هاي هنري و فرهنگی مجاورشان از جمله هنرمندان چپ

 یابيم كه كارگاه نمایش حاصلدر نتيجه، در می. هستند هاي مطروحه در این نوشتار پرسش

نمادین برآمده از موج نو و وابستگی به سرمایۀ اساس  تئاتر متعارف ایران بر تمایز معناداري از

تمایزي كه آن را در قطب مخالف تئاتر متمایل به ، حاكميت سياسی وقت ایران بوده است

این . كنددهد و به ميراث موثر نسل پس از خود تبدیل میپسند قرار میچپ و تئاتر عامه

كنش و تمایز او، در تحليل  ۀ، خاصه نظریشناختی پير بوردیو شناسی جامعه شز روا مقاله

  .برددر فضاي اجتماعی پيش از انقالب بهره می« كارگاه نمایش»ميدان موج نو و -تکوین زیر

، 5واره ، عادت2نو تئاتر ایران، ميدان، كارگاه نمایش، موج7بوردیو: واژگان اصلي

 . 1موقعيت ۀ، هندس6كنش ۀ، نظری3، تمایز3سرمایه
 

                                                 
  saeedasadi@ut.ac.ir              دیس هنرهاي زیباي دانشگاه تهراندانشجوي دكتري تئاتر در دانشکده نمایش و موسيقی پر *

1 . Bourdieu 
2 . field  
3 . Habitus  
4  .Capital  
5  .Distinction  
6 .Theory of action  
7 .Topology  

23/72/19: پذیرش                                                                               73/1/19: دریافت  
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 مقدمه

آید، اغلب منظور افتراق و گسست از هنرهااي   هنگامی كه از تئاتر نوین ایران سخن به ميان می

آیينی است كه تحت تأثير رخداد مهم تجددخواهی در ایران صاورت پذیرفتاه    –نمایشی سنتی 

ی، تماایز آشاکاري باا    نوگراي ایاران، متاأثر از الگوهااي دراماتياك غربا      یهنرهاي نمایش. است

هااي نمایشای و    هاا، آیاين   واره هاي دیرپاي نمایش ایرانی یافت كه اساساً متکی به نمایش صورت

هاي فکري و سياسی به روشنی در  سنت و تجدد در حوزه ۀمنازع. هاي نمایشی بودند حتی بازي

  ۀميانا لاذا از  . دیابا  این گسست و تمایز ميان هنرهاي سنتی نمایش و تئاتر نوین ایران نمود می

ایرانای شااهد    جامعاۀ سيزدهم هجري شمسی كه سرآغاز توليد تئاتر نوگراي ایرانی اسات،  سدۀ

توان از آن با عنوان تجدد در هنرهاي نماایش ایاران یااد    اي بود كه می تکوین ميدان هنري تازه

وابط آن ي هنري جدیدي است كه مناسبات درونی آن و همچنين ر این ميدان تازه، جامعه. كرد

در درون ایان  . گيري باود  هاي فضاي اجتماعی آن روزگار در حال شکل ها و حوزه با دیگر ميدان

گاران هنرهااي نمایشای، هار یاك در حاال تولياد و انباشات          ميدان تازه در حال تکوین، كنش

هاي سياسی، فرهنگی، مادي و هنري بودند، تا در فضاي مقدورات اجتماعی و به تبعيات   سرمایه

هاي مشخصی را كه موجاد تماایز    هاي تجددخواهانه، مواضع خود را بيابند و خصلت گرگونیاز د

هاا ناشای از ادرا     ایان خصالت  . ميان هنر نمایشی جدید و قدیم ایاران اسات، نهادیناه كنناد    

ميادان هنار ناوگرا و هنار سانتی و       ۀمنازعا  ۀعرصا ها بود كه در دو  ها و یافته جدیدي از داشته

تاریخ نه چندان طاوننی تئااتر   . یافت رون ميدان هنر نمایشی نوگرا قوام میهمچنين منازعات د

گران این عرصه تا چه حد كوشيدند تاا باا ارا اه عملای آثاار       دهد كه كنش نوین ایران نشان می

تازه را توصيف و تبيين كنناد و   ۀرویها و اشارات و مقانت، رسميت و مشروعيت  نمایشی و نامه

هناري، تثبيات    ۀجامعا ماعی خود و جامعه، همچنين در مناسبات جاري در آن را در روابط اجت

 .نمایند



 98شناسي هنر و ادبيات، سال دوم، شماره دوم، پایيز و زمستان جامعه       

 

 17 

مشروع در ميان اقشاار جامعاه    ۀذا قبایست در صدد توليد  بنابراین از یك سو به ناگزیر می

بندي جدید هنري برقرار كنند و از سوي دیگر قاوانينی   را با این صورت هاآن بودند تا رابطه  می

هااي مقبوليات و مشاروعيت     شان مترتب سازند، تا ماال   تازه بر توليد هنري مینظا ۀرا به مثاب

 . هنر نوگراي نمایشی در درون جامعه هنري نهادینه شود

هدف این مقاله تبيين این نظام مشروعيتبخش درون ميادان هناري ناوگرا و تماایز هنار      

اي  مذكور باه عناوان عرصاه    آیينی ایران نيست، بلکه ميدان –نمایشی نوگرا از هنر نمایشی سنتی 

تر اجتماعی ایاران عصار    وسيع در نظر گرفته خواهد شد كه به مثابه یك فضا در درون فضاي كالن

در حين و پس از انقالب مشروطه، به وجود آمد تا منطق ساختاري تکوین زیرميادان   تجدد، ۀتجرب

 «نماایش  كارگااه »آن تشکيل  به دنبالتئاتر ایران و  «موج نو»دیگري را توصيف كند كه نمود آن 

درون ميدان هنر ناوگراي نمایشای ایاران باين      ۀمنازعتشکيالتی تئاتري كه خود حاصل  ،است

هاي متنوع و حتای متعارضای    بندي شاهد دگرگونی و گروه و. ش 7531تا . ش 7256هاي  سال

ليال   لاذا هادف اصالی، تبياين و تح    . توليد تئاتري باوده اسات   ۀجامعدر حاضر ميان هنرمندان 

تکوین كارگاه نمایش در درون زیرميدان هنر نوگراي تئاتر ایران است كه در دهه چهل شمسای  

زماان در  ارز با موج نویی بود كه هام  موج نوي تئاتر ایران هم. شود خوانده می «موج نو»با عنوان 

را افتاده  به هاي هنري و ادبی ایران، از جمله ادبيات داستانی، شعر و سينماي ایران  دیگر عرصه

 . بود

شاناختی   در این ميدان از روش جامعه «كارگاه نمایش»گفتنی است كه در تحليل تکوین 

شناسای   برخی مفاهيم كليدي روش بهگيرم و در این راه، متکی  بهره می 7«پير بوردیو»مطلوب  

مشاروع،   ۀذا قا ها، فضاي اجتمااعی و   واره نمادین، عادت ۀسرمایكنش،  ۀنظریاو از جمله، تمایز، 

  .آیم در صدد تحليل ساختاربخشی و ساختاریابی توأمان این جریان هنري تئاتر ایران برمی

 

                                                 
1  .  Pierre Bourdieu  
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 بيان مسئله

كمك به نویساندگان، باازیگران، كارگرداناان و    »، با هدف 7531خرداد  73از  «كارگاه نمایش»

 1«...ماایش هااي متاداول حرفاه ن    هایی خارج از محادودیت  ها و تجربه طراحان براي خودآزمایی

گذاري نکته قابال تأمال ایجااد     در این هدف. آغاز به كار كرد( 203: 7511خرم زاده اصفهانی، )

ایان نکتاه   . اسات « هااي متاداول حرفاه نماایش     هایی خارج از محادودیت  تجربه»امکانی براي 

ول گر آرمانی است كه نامتعارف بودن و نامتداول بودن را در مقابل متعارف باودن و متادا   نمایان

كند كاه هنرمنادان عرصاه تئااتر      دهد و به تمایزي اشاره می بودن تئاتر رایج زمان خود قرار می

روشانی باا    ۀفاصال كوشند تاا   در پی ایجاد آن هستند و در این راستا می نوین، به مثابه عامالن،

در تئاتر عصر خود بيابند؛یعنی اتخاذ موضعی تازه در فضاي هنري عصر و ارا ه مواضعی متفااوت  

گياري چيسات     موضاع  سبب ایان  حال پرسش اینجاست كه دنیل این انتخاب و. توليد هنري

در جهات نهادیناه    ،هاي متعاارف دراماتياك را   تئاتر نوین ایران كه در فرآیند تکوین خود قاعده

پذیرفته و ساختار بخشايده اسات،    ،كردن خود به عنوان یك نظام مقبول و مشروع توليد هنري

شااود كااه عااامالنش خواهااان عماال خااارج از  رو ماای خااود بااا نظااامی تااازه روبااهچارا در درون  

می آوردند  نسبت  اي براي توليد تئاتر پيشرو فراهم هاي تازه ند و خصلتاهاي متداول محدودیت

با تئاتر ایران به عنوان یك فضاي كالن و همچنين نسبت آن باا ميادان ماوج     «كارگاه نمایش»

 هل و پنجاه شمسی چيست  چ ۀدهنوي هنر تئاتر دردو 

خود  ۀرابطچگونه  «كارگاه نمایش»اساسی توضيح این نکته است كه  ۀمسئلبه بيان دیگر 

از آن متماایز   سازد و نيز خاود را می نمادین برقرار ۀسرمای ۀمثابرا با ميراث تئاتر نوین ایران به 

سياسی و  ۀسلطنين با نظام متعارف هنري و همچ ۀسلطاش را با قطب  و چگونه رابطه بخشدمی

 كند   قدرت تعيين می

                                                 
 .آن طور كه در بروشورهاي كارگاه نمایش آمده است . 7
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هاي توليد تئاتر در فضایی است كه باه   هميشگی در درون حوزه ۀمنازعمهم تبيين  ۀمسئل

ها  گيري ها و امکانات و موضع گران، نظام توزیع سرمایه رابطه ميان جایگاه اجتماعی كنش ۀواسط

 . از آن قابل تحليل است  و مواضع برآمده

 : ها پاسخ دهد كوشد به این پرسش میحاضر وهش بنابراین پژ

فضاي مقدوراتی كه همانند حدود دنياي هناري، باه طاور     «كارگاه نمایش»در تکوین  -7

 باشد، چه بوده است   گر فعاليت عامالنش می خودآگاه و ناخودآگاه، هدایت

 ۀدر هندسبه عنوان عامالن اجتماعی،  «كارگاه نمایش» جایگاه و موضع مولدان هنري  -2

 شان چه بوده است   اجتماعی و هنري زمانهتوأمان هاي  مواضع و موقعيت

هاایی بودناد    واره ها و عادت برخوردار از چه نوع سرمایه «كارگاه نمایش»مولدان هنري  -5

 دهد   جاي می 1را در زیرميدان تئاتر پيشرو هاآن كه 

م از سياسی، فرهنگای و هناري در   با ساختار حاكم قدرت، اع «كارگاه نمایش»ي  رابطه -3

 فضاي اجتماعی حضور ایشان چه بوده است  

فرهنگی حکومات   ۀویژجشن هنر شيراز و سياست  ۀزایيدكه  «كارگاه نمایش»چگونه  -3

بود، آلترناتيوي تئاتري در مقابل جریان ( خاصه منویات فرح پهلوي، شهبانوي ایران)پهلوي دوم 

 آید   ایران به حساب میگراي مبارز در تئاتر  مسلط چپ

 

 چارچوب نظري 

 كنش  ۀنظري -1

آیاد كاه از    شناسی معاصر به حساب مای  اي در جامعه كنش پير بوردیو امکان تحليل ویژه ۀنظری

از یك . شناسانه برخوردار است هاي مطالعات و تحليل جامعه شناختی با سایر شيوه تمایزي روش

گارا از   هاایی ذات  است كاه خاوانش  ( پوزیتيویسم)ی گرایی و اصالت امر تحقق سو مخالف عينيت

                                                 
1 . Avant Gard 
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هر عملی را به خودي خود مساتقل از جهاان رفتارهااي قابال     »قرا تی كه  ،دهد جامعه ارا ه می

هاا و رفتارهاا را باه صاورت      گيرد و تطابق ميان جایگاه اجتماعی و ساليقه  جایگزینی در نظر می

هاي اجتماعی را اوصاف  و فعاليت( 29: 7519بوردیو؛ )« كند روابط مکانيکی و مستقيم تصور می

 . داندذاتی عامالن اجتماعی می

دوم قارن بيساتم    ۀنيما ي پرروناق   گرایای سااختارگرایانه   از سوي دیگر مخالف باا كميناه  

هااي   عاامالن را باه طفيلای   »دهناد و  هاي افراطی از ساختارها ارا ه مای  ميالدي است كه روایت

هااي  هاي متاأثر از سااختمندي   ها و فعاليت و عمل( 27: 7519بوردیو، )« كاهند ساختار فرو می

 . گيرند تثبيت شده و نیتغير را در نظر می

كاه گااه آن را اساتعدادي متکای بار آماادگی       »اي اسات   كنش باه زعام او فلسافه    ۀنظری

ر عامالن اجتماعی، در ساختا ۀبدنپردازد كه در  هاي بالقوه می اي كه به آمادگی فلسفه. اند خوانده

 هاا آن تر بگویم، در روابط مياان   كنند، یا دقيق هایی كه این عامالن درون آن عمل می و وضعيت

، حاوزه  1وارهاین فلسفه، كاه در قالاب چناد مفهاوم بنياادي از قبيال عاادت       . جاي گرفته است

مياان سااختارهاي عينای     ۀسویدو  ۀرابطاست و ستون فقرات آن  متراكم  و سرمایه  [ميدان]

  یعنای سااختارهاي عاادت   )و ساختارهاي ذهنای شاده   ( هاي اجتماعی ختارهاي حوزهیعنی سا)

  .(27:همان)«  (هاست واره

 

 فضاي اجتماعي . 2

ناه   ؛ تحليلی كهگران اجتماعی در فضاي اجتماعی است  كنش تحليل فعاليت كنش ۀنظریغایت 

ها در درون  واره اركرد عادتها و ك برخورداري از برآیند سرمایه كه برهاي ذاتی،    بر اساس خصلت

 .استوار است ها ميدان

                                                 
1 . Habitus  
2 . Field  
3 . Capital 
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كه منطق عمياق دنيااي   »داند  این عقيده می تبلور بوردیو به صراحت ميراث علمی خود را

هاي یك واقعيت تجربای كاه باه لحاا       توان به چنگ آورد، مگر اینکه در ویژگی اجتماع را نمی

ن هدف كه آن را بناا بار تعبيار گاساتون     اما با ای. تاریخی زمان و مکان مشخص دارد غور كنيم

 (. 21: همان)« درآوریم« الوقوع مورد خاص ممکن»باشالر، به صورت 

بر این مبنا به نظر او تحليل فضاي اجتماعی در  چگونگی منطاق وحادتی اسات كاه در     

این منطق تنها در در  جامعه به مثابه فضا . پذیرد ویژگی مجاورت عامالن اجتماعی صورت می

این مفهوم تأكيادي  . مفهوم فضا متضمن فهم دنياي اجتماعی در قالب روابط است. است ممکن

شاود، در رابطاه بيرونيات متقابال      كه به وسايله آن تعریاف مای   « واقعيتی»است بر این كه هر 

بنابراین فضاي اجتماعی را باید باه مثاباه   . دهد گيرد كه این فضا را تشکيل می عناصري قرار می

اي برگرفت كه هر مورد، براساس جایگاهی تعریف شاده اسات    یافته  اضع تفکيكساختاري از مو

(. 55ص :  7519بوردیاو،  : نك) اند  كه این مواضع در توزیع یك نوع خاص سرمایه اشغال كرده

  :پس فضاي اجتماعی براساس این سه بعد اساسی سازمان یافته است

تركيبای از اناواع سارمایه تحات     )هاا   نخست اینکه جایگاه عامالن براساس برآیند سارمایه 

صاورت   هاا آن دوم، جایگااه عاامالن براسااس سااختار سارمایه      . شاود  مشخص می( اختيارشان

هاي اقتصادي، فرهنگی و نمادین به صورت  یعنی براساس سهمی كه هر یك از سرمایه. گيرد می

در فضااي اجتمااعی    و سوم اینکه جایگااه عاامالن را  . دارد هاآن ي ميراث  جداگانه در مجموعه

 . آنان در طول زمان نشان داد ۀسرمایتوان براساس رشد و برآورد سرجمع ساختار  می

كنش اساتراتژیك افاراد    ۀنتيجاجتماعی بودن انسان را »كوشد  كنش می ۀنظریبوردیو در 

واره،  عاادت . اسات « واره عاادت »اصطالح مشهور بوردیو براي توصايف ایان فرایناد    . معرفی كند

گيرد،  اي كه در آن شکل می هاي مولد است كه با روابط و مناسبات ویژه اكتسابی از طرح ینظام

ميلنار و  )« به طور همزمان هم ساختيافته است و هم ساختاردهنده... به طور عينی سازگار است

 (. 723: 7513براویت، 
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در جهان مدت است كه با آن  هاي احساسی و كوتاه«منش»واره نظام  به عبارت دیگر عادت

  .(20: 7511وكان در بوردیو، )كنيم  كنيم و داوري می رسيم، عمل می به در  می

اناد و   ساانی  ها هم وجوه مشتر  و هم واره نکته مهم آن است كه در فضاي اجتماعی عادت

گاذار، همچاون مواضاع و     اناد و هام تفااوت    یافتاه  هم وجوه افتراق و تفاوت؛ یعنای هام تفااوت   

 . هستندها آن ی كه مولد هاي اجتماع موقعيت

 

 سرمايه . 3

در انباشات   هاآن در  كنش عامالن اجتماعی مستلزم در  مفهوم سرمایه و چگونگی شركت 

منباع  »باه زعام بوردیاو     «سارمایه ». سرمایه و نظام توزیع آن سرمایه در فضاي اجتماعی است

به سودهاي معينای كاه   سازد  كارآمدي در یك فضاي اجتماعی مفروض است كه فرد را توانا می

اقتصاادي  : اصالی اسات   ۀگونا سرمایه بار ساه   . آید، دست یازد از مشاركت و رقابت در آن برمی

؛ و اجتمااعی  (هاا  هاا و عناوان   هاي نادر نماادین، مهاارت   دارایی)؛ فرهنگی (دارایی مادي و مالی)

 (.22: همان)«  (آید وندي در یك گروه پدید میمنابعی كه با افتخار هم)

 عاامالن وحادت  . نام دارد «سرمایه نمادین»كند كه  چهارمی را نيز ذكر می ۀسرماییو بورد

دهد، در حال شکل دادن  ها قرار می را در قطب هاآن ها كه  یافته در یك گروه، در كسب سرمایه

سرمایه نمادین، به رسميت شناخته شدگی یك ادرا  است كاه  . هاي نمادین هستند به سرمایه

: 7519بوردیاو،  )« به آن باور داشاته باشاند  [ ميدان]كه افراد متعهد در حوزه  مستلزم آن است

210 .) 

 ميدان  -4

كه جبرهاي خاص را بر كسانی  1هاست، یك ميدان قدرت فضاي ساختمندي از موقعيت»ميدان 

  .(609: 7511رامين، )« كند شوند، تحميل می كه وارد آن می

                                                 
1 . a force field  
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و نهادهاا در پای حفاا یاا      انگر كنشپویاست كه  اي منازعه ۀعرصبه عبارت دیگر، ميدان 

این منازعه به طور پيوسته بر سر مبانی هویت و سلساله  . موجودند ۀسرمایبراندازي نظام توزیع 

اند كاه در طاول زماان سار بار       هاي تاریخی ها مجموعه ميدان»بدین ترتيب . مراتب جریان دارد

 .(609: همان)« -روند یا از بين میپذیرند و  كنند و گاه نقصان می آورند، رشد می می

خودمختااري آن اسات،    ۀدرجا ... » ویژگی دیگر ميدان در نظر بوردیو 1به زعم لویی وكان

یعنی توانایی و قابليتی كه هر ميدان در جریان تحول و تکامل خود به دست آورده تا به مدد آن 

هااي مجااور و    د را در برابر ميدانبتواند خود را از نفوذهاي بيگانه مصون دارد و نظام ارزیابی خو

 .(609: همان)« یا معارض حفا كند و بر پاهاي خود بایستد

اي سخن گفت كه در جریاان آن اصاالت    توان از مصادیق منازعه براي مثال در این باره می

گيارد و و اصاحاب ایان هنار در حفاا و       هنر سنتی در برابر منافع و مصالح هنر پيشرو قرار می

هر ميدان جایگاه برخاورد پيوساته باين مادافعان اصاول      »: افزاید وكان می. كوشندبقاي آن می

هااي   خودمختاري در داوري متناسب با آن ميادان، و آناانی اسات كاه در پای اساتقرار ماال        

خاود نيازمناد حمایات نيرویای      ۀسالط اند، زیرا براي بهبود بخشيدن به وضعيت زیار   غيرخودي

  .(609: همان)« اند خارجی

 

 واره  ميدان و عادت ۀرابط -1-4

یاا  [ واره عاادت ]منطق خاص ميدان در حالات درونای شاده باه شاکل خصالت       »به نظر بوردیو 

بوردیاو باه   )« تر بگویيم، به شکل آشنایی با قواعد بازي در بطن ميدان جاي گرفتاه اسات   دقيق

واره  ادتگااران درون  مياادان، عاا بااازي كاانش ۀقاعااددر (. 730: 7513نقاال ازشااویره و فااونتن، 

هاي گوناگون را به  ها و حركت دهنده عمل و رویه از درون است و ميدان طيفی از موقعيت شکل

هاا و امکاناات باالقوه     را با توجه به منافع، هزیناه  هاآن تواند هر یك از كند كه می فرد عرضه می

                                                 
7 . loie Wacquant 
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الگوهااي  گاران را باه طارف     نيز موقعيت در هار ميادان، كانش   . بعدي  مرتبط با آن اختيار كند

آنان كه از موقعيت سروري برخوردارند، راهبردهاي ابقاء و حفا : سازد رفتاري خاص متمایل می

هاي تاابع   كنند، حال آنکه افراد تنزل یافته به موقعيت را دنبال می( وضع موجود توزیع سرمایه)

  .(670: 7511رامين، ) و زیردست، بيشتر مستعد به كارگيري راهبردهاي براندازند

براي بقا یا براندازي، یا همان جدال بر سار تناازع بقاا در      همين مورد اخير، یعنی منازعه 

هااي ادبای باه كاار      تحليل مناسبی است كه بوردیو براي تحليل ميدان ۀعرصها،  ي ميدان رابطه

تاریخ ميدان ادبی همانا تاریخ مبارزه در راه كسب انحصاار باراي تحميال    »: گوید او می. گيرد می

این نفس مبارزه اسات كاه   . هاي مشروع است هاي ادراكی و ارزیابشی خود به عنوان مقوله لهمقو

شاویره و  )« كنداز راه مبارزه است كه ميدان خود را در زمان حفا می. سازد تاریخ ميدان را می

 .(23: 7513فونتن، 

 

  1تمايز -5

 ۀایاد بنيادین در مباحث او كاه  مفهومی  ،كند تأكيد می «تمایز»بوردیو در تحليل فضا بر مفهوم 

به عباارت دیگار فضاا    . به زعم او تمایز، زیربناي مفهوم فضا است. كند تفاوت و فاصله را بيان می

روابطای چاون    ۀوسايل اي از مواضع تمایز و همزیست بيرون از یکدیگر اسات كاه باه     مجموعه»

تعریاف  ... رو، زیر، پاایين و دهد، مثل  روابطی كه نظم را نشان می ۀوسيلنزدیکی، دوري و نيز به 

هاي عامالن اجتماعی است كاه حتای قطبای     ها و موقعيت این فضا قطبی شدن جایگاه. شود می

ترین مفاهيمی است كه بوردیاو در تحليال    این مفهوم از اساسی. ها را نيز در پی دارد شدن گروه

ان هنار آوانگاارد و هنار    كند و بنا بر آن به طور مثال تمایز مي شناسی هنرش استفاده میجامعه

  .(702تا  91: 7519بوردیو، . نك)« دهد سنتی را توضيح می

هاي اجتماعی كه حاصل اشترا  عامالن اجتمااعی اسات براسااس ميازان دوري یاا       گروه

ایان نکتاه راهای باراي     . نزدیکی و یا تمایز و تفاوت از هم در فضاي اجتماعی شناخته می شوند

                                                 
7. Distinction 
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 ،به زعم بوردیو ساختار اجتمااعی، سااختاري ثابات نيسات    . شایدگ توصيف ساختار اجتماعی می

كناد، ایان تواناایی را دارد     هاي اجتماعی را ترسيم می كه تركيب جایگاه 1هندسه موقعيت»زیرا 

ساز یك تحليل دیناميك از حفا یاا تغييار سااختار توزیاع امکاناات و از ایان طریاق         كه زمينه

 .(13و  13: انهم)« تحليل ساختار فضاي اجتماعی باشد

  

 ها  نظام مشروعيت و مقبوليت درون ميدان و توليد قطب: تمايز -1-5

اي كاه از   ها، برحساب فاصاله   گران در نظام توزیع سرمایه چنانکه آمد در فضاي اجتماعی، كنش

هاا عمال    هایشان در درون ميدان واره دهند و برحسب عادت هایی را تشکيل می یابند گروه هم می

تعریاف  . اسات هر ميدان با ميدان دیگر در منازعاه و درگياري   گفت توان می رنتيجهدكنند،  می

  شاناختی  جریان رقابت و تنازع براي حفا یا براندازي، امکان نوعی ارزیابی جامعه این فاصله، در

كند كه قادر خواهد بود، برحسب مشروعيت یا مقبوليت اجتماعی بيرون ميدان و یا  را فراهم می

فرآینادي  . درون ميدان، رخداد تکوین و بقاي یك زیرميدان هنري را توصيف كناد  مقبوليت در

 - به سوي یك علام آثاار فرهنگای   »، در فصلی به نام (7519)كنش  ۀنظریكه بوردیو در كتاب 

گاراي آوانگاارد باه     براي تحيل تمایز و فاصله ميان هنرمندان بازاري و هنرمندان خاصه« هنري

 . كار گرفته است

اي  شان در حوزه فرهنگای، در حاال مباارزه    را، برحسب موضع( هنري)مالن اجتماعی او عا

فنا و گاه در بقااي نظاام    منافع عامالن گاه در. بيند كه هدف از آن برخورداري از منافع است می

گير، مبتذل و معمولی شده اسات و   هاي جزمی، همه منظور از بقا، دفاع از آموزه»در واقع . است

هااي اصايل، باه     هاست كه بعضاً شکل بازگشات باه سرچشامه    نا، براندازي این آموزهمنظور از ف

 .(95: 7519بوردیو، )« گرایانه است شکنانه و بدعت خلوص اوليه و نقدهاي سنت

                                                 
1 . Topologie 
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كناد و   فاراهم مای   هاا آن البته مولدان هنري در فضاي مقدوراتی كه حوزه و ميدان باراي 

شاان   موجود است و برحسب موقعيت هاآن يدان برايهمچنين منافعی كه از درون و یا بيرون م

نسبت به قطب مسلط یا تحت سلطه به سوي مقدورات موجود و متنوع درون فضااي اجتمااعی   

یا عامل هنري از آن حيث كه یك موقعيت را در یاك فضاا اشاغال     بنابراین مولد. یابند سوق می

هاا و اانرهااي مختلاف و    ناد سابك  ميدان، همان ۀشدو تحت تأثير الزامات ساختاري  است كرده

شناختی بالقوه و بالفعل  ممکن در حاوزه مقادورات و    هاي زیبایی یکی از موضع اتخاذبا »مقبول، 

فواصل  یعنی]داراي اختالف خود  ۀفاصلهاي دیگر،  به این ترتيب با گرفتن موضعی درباره موضع

مورد تأیيد  ،نظر او حياتی است را كه براي موقعيت و نقطه[ متفاوت خود نسبت به مؤلفان دیگر

 .(93و  96: همان)« دهد قرار می

نوهاا و  »، «گریازان و نوگرایاان   بادعت »ي  ، مواجهههاسازي ها و قطبی گيري بنابراین موضع

هااي هناري، در    در حوزه ميادان  «ها پيرها و جوان»و حتی  «ها ها و جدیدي قدیمی»، «ها كهنه

 . فضاي اجتماعی، قابل تحليل است

ر نهایت باید گفت كه به نظر بوردیو، تحليل آثاار فرهنگای و هناري در تطاابق مياان دو      د

و ( ها و مضاامين و غياره   ها، سبك یعنی اانرها، فرم)ساختار آثار »: شود ارز ممکن می ساختار هم

بادون آن كاه   ]اي از نيروهاا كاه    ، حاوزه (حقاوقی و غياره  . یا هنري، علمی)ساختار حوزه ادبی 

-را تشاکيل مای  بر روي هم یك حوزه تنازع [ هاي مستقل را تشکيل دهند ميدان هاي آن بخش

موتور تغيير در آثار فرهنگی، زبان، هنر، ادبيات، علم و غيره، درون منازعاتی قرار دارد كه . دهند

ها كه در پی حفا یا دگرگون كاردن رابطاه    این نزاع. آن است ۀعرصهاي توليد موارد فوق  حوزه

توليد است، پيامدي دارد كه همانا حفا یا دگرگون كردن سااختار   ۀحوزشده در  قدرت نهادینه

« دهاد  هاست، كه در عين حال هم ابزارها و هم اهداف ایان منازعاات را تشاکيل مای     حوزه فرم

  .(93: همان)
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 ي سي و چهل شمسي ها تكوين ميدان هنر نوگراي ايران در دهه

مچاون فضااي سياسای و فرهنگای ایان دوران، تاابع       ه. ش 7552مرداد  21تئاتر ایران پس از 

یکای از تبعاات   . در این دوران تحولی مهم در تئاتر ایران به وجود آمد. شرایط پس از كودتا بود

یك رویکارد كاه پايش از كودتاا، و     : این تحول ایجاد تمایزي ميان دو رویکرد در تئاتر ایران بود

اشات و مایال باه نقاد اجتمااعی و      دسای رواج  حتی از سرآغاز تئاتر ایران در قرن سيزدهم شم

دانست، و رویکارد دیگار ،كاه پاس از      می 1(قریتکا)اخالقی بود و تئاتر و هنر را مصداق كریتيکا 

گرفات، تمایال باه ایجااد      كودتا بسيار رونق یافت و از سوي حاكميت نيز مورد تأیياد قارار مای   

اي  در چنين فضااي اجتمااعی  . سيون بودپسند و توليد واریته و آتراك كننده، عامه نمایش سرگرم

یافتند، در حال گارایش باه    تماشاخانه ظهور می هاي تئاتر ایرانی كه اغلب تحت نام تئاتر یا گروه

رویکارد اول كاه   . بردناد  اي فعاال باه سار مای     هاي موجود بودند و در منازعاه یکی از این قطب

داشت و عامالنش اغلب در ارتبااطی  و وجوه انتقادي  اجتماعی و اخالقی  تمایالت سياسی روشن

پویا با روشنفکري و دانش نوین تئاتري بودند در یك قطب ، و عامالن دساته دوم كاه در قطاب    

پسند افاواه ماردم و هام از     گرفتند، اغلب تابع منافعی بودند كه هم از ذا قه عامه مخالف قرار می

اي  فاصاله و تماایز ،كاه منازعاه    شاهد ایان  . شدند مند میهاي حاكميت وقت كودتا بهره حمایت

و پراكناده شادن هنرمنادان    «تئااتر ساعدي  »آید، به آتاش كشايده شادن     آشکار به حساب می

در جهت رونق  «تماشاخانه تهران»هاي وسيع  و فعاليت خواهان جدیت اندیشه و فرهنگ مترقی

 . پسند بود دادن به تئاتر عامه

شادن تئااتر ساعدي و حابس و     باه آتاش كشايده    »: گویاد  می( 7511)مصطفی اسکویی 

، «پارس»و  «فردوسی»، «نوبهار»گرا در تئاترهاي  تضييقات درباره دیگر هنرمندان مترقی و ملی

هام  اي نرساند، بلکه باه آن لطماه    كه مدافع كودتا بود، بهره «تماشاخانه تهران»نه تنها دیگر به 

                                                 
تبریازي و همچناين در    اي به ميرزا آقا او در نامه. دانند نویس ایرانی می فتحعلی آخوندزاده بود كه او را نخستين نمایشنامه این اعتقاد ميرزا . 7

 ناك باه آخونادزاده، ميارز    . در هنر نوین ایران لحاا  شاود  مکتوبی  به ميرزا محمدجعفر از انتقادي بودن و فن كریتکا یاد كرده است كه باید 

 7537، گردآورده با قر مومنی، چاپ اول، تهران، انتشارات آوا، مقانتافتحعلی، 
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تماشااخانه  ». ئاتر پشات كردناد  هاي سالم هنري از ميان رفت و تماشاگران واقعی به ت رقابت. زد

هااي خاود واریتاه، مشاتمل بار       ها، براي جلب عوام در برنامه ، پيشاپيش سایر تماشاخانه«تهران

وناد، یاا صافت     بازي گنجانيد و پيشگام در ابتکار پاس  تيز، آكروبات و شعبدهرقص، آواز، استریپ

  .(312: 7511اسکویی، )« زار شد زاري بر تئاترهاي خيابان نله نله

داد، رغبات عماومی    خاود را افازایش مای    ۀسالط پساند   در چنين شرایطی كه تئاتر مردم

خاواه   هاي جدیت شد و قطب دیگر  گروه می «زاري نله»هاي تئاتر  معطوف به هيجانات و جذابيت

 . راندرا، كه خواهان  اجراي آثار وزین و فرهنگی تئاتر ایران و جهان بودند، پس می تئاتر

اي  مياان ایان دو ميادان را باه وادي     ۀمنازعسی و چهل شمسی،  ۀدهت در دو این موقعي

آن دوران و اقتضا ات هناري،   ۀویژكشاند، تا از دل خاكستر كودتا، در فضاي سياسی و اجتماعی 

اي  مولدان هناري ماوج ناو، اغلاب برخاوردار از سارمایه      . برآورد ي هنر تئاتر ایران سر«موج نو»

 : آمد منشأ برمی فرهنگی بودند كه از دو

هااي رسامی و آكادمياك تئااتر ناوین فاراهم        اي كه از آموزش نخست دانش نهادینه شده

ساز اجتماعی و سياسی، كه خاود پياماد    آمد و سپس عنایت به فرهنگ وان و آرمان دگرگون می

رویکردهاي سياسی فرهنگی روزآمدي بود كه تحت تاثير جریانات تجددخواه عصار مشاروطه و   

آن به وجود آمده بود و همچنين از نوسازي متمایل به الگوهاي غربی و غيرایرانی، كه در پس از 

عالوه بر این باید . شد عصر پهلوي اول در سياستِ فرهنگی و اجتماعی ایران حاكم بود، متأثر می

گارا را نياز مادنظر قارار داد كاه هدفشاان دگرگاونی         نقش جریانات روشنفکري و سياسی چپ

كوشايدند   فریبی فرهنگی و سياسی بود و مای  مردم براي گریز از پوپوليسم و عوام ۀتوداجتماعی 

در روبناي فرهنگی نيز تحقق بخشند و گفتماان   آرمان دگرگونی زیربناي اقتصادي و سياسی را

ي بيسات   خواهی را در صورت انتقادي خود به یك مسئله تبدیل كنند؛ امري كه از دهاه  عدالت

گيري شد و البته در درون ميدان  ، اغلب از سوي هوادران این اندیشه پیي پنجاه شمسی تا دهه

 . رفت هنري نوگراي ایران یك جریان و قطب مسلط به شمار می
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 موج نو 

سای آغااز شاده باود      ۀدهدوم  ۀنيماطالق موج نو به جریانی در تئاتر ایران كه به طور جدي از 

مالن و مولدان فرهنگی، ادبی و هنري است كاه  گيري گروهی از عا هاي فاصله خود یکی از نشانه

به ایجاد یك نظام  هاآن هاي هنري و ادبی زمانه بودند و تمایل ها و سياق خواهان تغيير در شکل

و اتحااد تادریجی در    هاا آن گياري  پسند رایج، حاصال موضاع   عامه ۀذا قرغبت تازه، خالف آمدِ 

داد، كه هدفش تکوین  اي را شکل می منازعه كشيد و متعارف را به چالش می ۀرویقطبی بود كه 

كنناد كاه    در اغلب هنرها گروهی از هنرمندان ظهور می. اي از هنر بود بندي تازه و تدوین دسته

گروهای  عالوه بر توجه به تأثيرات هنر در جامعه، بيشاتر خواهاان مقبوليات و مشاروعيت درون    

 . به ارمغان خواهد آورد هاآن هستند، تا اقبال و توجه عام ،كه شهرت را براي

مندي اسات كاه    هاي دانشورانه و سامان فرهنگی این گروه جدید، یکی آموزه ۀسرمایمنشأ 

هاي اولياه باراي    ها به تالش این آموزش ۀسابق. از تعاليم جدي و رسمی تئاتر نوین برآمده است

ل شادند،  تشاکي . ش 7573گردد كاه حادوداً از ساال     تشکيل مدارس هنري آموزش تئاتر برمی

نك باه نیاق،   )« علی دریابيگی»به سرپرستی «تئاتر شهرداري»مواردي همچون تشکيل كالس 

بااه هماات . ش 7571در سااال  «هنرسااتان هنرپيشااگی»و متعاقااب آن گشااایش ( 71: 7513

ي بعد را  بندي مولدان تئاتر در دو دهه استخواناش التحصيالن كه فارغ( 71: همان)سيدعلی نصر 

 . شکل دادند

گروهای از رجاال و   . ش 7553ما در دوره پس از كودتاا و ركاود تئااتر مترقای، در ساال      ا

علمای و   ۀبنيا آن مباحثه در باب چگونگی تقویات   ۀنتيجگردهم آمدند و  اساتيد ادبيات و تئاتر

فراناك  »در نتيجاه باا دعاوت از    . مند تئاتر غربی توسط اساتيد خارجی بود ارا ه متدهاي سامان

هااي   در دانشکده ادبيات دانشگاه تهران، كاالس  «جرج كویين بی»و پس از او «دیوید سن. سی

  .(79: 7513و نیق،  313: 7511نك به اسکویی، )تئاتر برگزار شد 
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هنرهااي  »اداره تازه تأسايس   ۀوسيلبه  «اداره هنرهاي دراماتيك»عالوه بر این با تأسيس 

هنرساتان آزاد هنرهااي   ». ش 7551فاروغ در ساال    به سرپرستی دكتار مهادي   «زیباي كشور

  .(79: 7513نیق،) به وجود آمد «نمایشی

هاي تاازه   اي از مولدان هنري بود كه با ورود به گروه ها تربيت نسل تازه حاصل این آموزش

هاي شبه دانشگاهی تا سال  این آموزش. موج نو در تئاتر ایران شکل دادند  تأسيس به بخشی از

 «دانشکده هنرهاي دراماتياك »به  «هنركده هنرهاي دراماتيك»که ادامه داشت تا آن. ش 7535

  .(20: همان)تبدیل شد 

تانر بيست و پنج شاهریور  »و تأسيس  «وزارت فرهنگ و هنر»این اتفاق مقارن با تشکيل 

. هاي تئاتر ایران باود  ، یعنی حضور رسمی حاكميت سياسی در هدایت فعاليت «( سنگلج فعلی)

دانشکده هنرهاي زیباي دانشگاه تهران نيز با افازودن رشاته نماایش، یکای     . ش 7533در سال 

عاالوه بار ایان، بایاد نقاش      . دیگر از مبادي آكادميك، تربيت مولدان تئاتر را باه عهاده گرفات   

شت كه تحصيالت هنري خود را خارج از ایران انجام داده بودناد و  آموختگانی را در نظر دا دانش

 . كردند هاي موج نو فعاليت می و راهنما در گروه  گاهی به عنوان سرگروه

بنادي   تابع چنين مقدوراتی، در ميان مولدان تئاتر گویی نظامی از سلسله مراتاب و دساته  

همين اصل نوعی خصلت در مولدان . تئاترنياموختگان  آموختگان و دانش دانش: آید تازه پدید می

هاي موجاود در فضااي هناري تئااتر     را به سوي یکی از قطب هاآن كرد كه اغلب تئاتر ایجاد می

و ( موج نو)آورد كه بعدها ميدان تئاتر نوگراي جدید  هایی را پدید می داد و ميدان ایران سوق می

 . اميده شدندن( زار نله)ساز  پسند و سرگرمی ميدان تئاتر عامه

تاابع   هااي آكادمياك تئااتر،    فرهنگی و علمی نسل نوگرا، عالوه بر تأثير آموزش ۀسرمایاما 

هااي   دهناده باه گاروه    اي نيز بود كه توسط عامالن شکل هاي غيررسمی مدرسه تأثيرات آموزش

به رهبري مصاطفی و مهاين اساکویی و گاروه هنار ملای باه         «آناهيتا»نمایشی، از جمله گروه 
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هم اسکویی و هم سركيسيان، تعاليم تئاتري خاود  . گرفت ت شاهين سركيسيان صورت میهدای

  .(15: 7516فنا يان، )را در خارج از ایران دیده بودند 

پرداختناد و   استانيسالوسکی می «سيستم»، به ترویج 1ها متأثر از هنر تئاتر مسکو اسکویی

، (7513ناك باه نیاق،    )سه دیده باود  شاهين سركيسيان كه خود تعاليم غيرآكادميکی در فران

اندازهاي تئااتر مادرن را باه جواناانی كاه در محفال خاانگی او گارد          و چشم «سيستم»همين 

هااي   اي و هم در آماوزه  نکته قابل توجه آن است كه هم در تعاليم مدرسه. آموخت آمدند، می می

 «سيساتم ». شتر  باود استانيسالوسکی نقطه م «سيستم»ناشی از فعاليت این دو گروه، عنوان 

شناختی را در توليد تئاتر مادنظر داشات و شااید اساتعاره      گرایانه، علمی و جامعه غایتی طبيعت

 . رود مندي متفاوت در تئاتر ایران به شمار می خود هدفی براي نظام «سيستم»

آماد كاه    سياسی بود كه ازا ین تأثيرات باه وجاود مای    ۀشدتر ساختار ذهنی  اما نکته مهم

گروه آناهيتا تمایالت چپ ماركسيستی داشت . یافت ا نمودي در ساختارهاي عينی هنر میبعده

ایان گاروه در امتاداد    . توان آن را پيامد اید ولواي تئاتر متعهد شوروي دانست و حتی گاهی می

تئاتر ایران بود كه پيش از گروه آناهيتا در افکار كسانی چون عبدالحساين   گرایش چپ غالب در

نیاق،  . نك)اند  اما سركيسيان، كه گاهی او را پدر تئاتر پيشرو ایران ناميده. ود داشتنوشين وج

هاي فکري مرسوم آن زمان ایران نداشات، بلکاه    ، ظاهراً تمایل سياسی روشنی به دسته( 7513

از . توان در افکار صادق هدایت دیاد  افکار او از قماش روشنفکري مدرنی بود كه مشابه آن را می

ادامه مسير گروه آناهيتا با خط فکاري  . اي نيز با هدایت داشت ركيسيان دوستی و مراودهقضا، س

چهل شمسی، تئاتر نوینی بود كه تمایالت فکري چپ خود را رهاا نکارد، اماا     ۀدهمعهودش در 

 . از آن به وجود آمد «كارگاه نمایش»تداوم مسير سركيسيان، مجرایی است كه 

هنري متعاالی در مخاطباان،    ۀذا قملی، با قصد برانگيختن شاهين سركيسيان و گروه هنر 

هاي دراماتياك متاداول در    مندي در پی ایجاد تئاتر ملی بودند؛ البته تئاتري كه منطبق بر قاعده

                                                 
 . در شوروي تعليم دیده بودند« انستيتوي دولتی هنرهاي تئاتر مسکو»ها در  اسکویی . 7
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او و . خواهد با مسا ل اجتماعی و فرهنگی ایران نيز قرابات داشاته باشاد    تئاتر غربی است اما می

گاروه  . بومی و ملای پدیادار كردناد    ۀصبغدر تشکيل تئاتري با هموندانش، این ساختار ذهنی را 

درام غنای ماا   »كنناد كاه    تأكيد می «افعی طالیی»و  «محلل»هاي  هنر ملی در بروشور نمایش

ها و ادبيات اصيل سيراب گردد و با رعایت اصول صاحيح   ها، ترانه باید از سرچشمه فياض افسانه

گاروه هنار ملای، هادف اعاتالي       ۀاساسنامدر  .(71 :7516ریشهري، )« تنظيم شود ینویس درام

كاه مباين   »هنرهاي نمایشی ایران با توجه به منابعی از فرهنگ ایرانای برشامرده شاده اسات     

« ...روحيات، روابط و عالیق مادي، معنوي و اجتماعی و مذهبی و تاریخی ایاران و ایرانای اسات   

  .(15: 7516فنا يان،)

هااي   اي نمادین و چون ميراثای در فعاليات   مثابه سرمایهاین هدف، و نيل به تحقق آن به 

عباس جوانمرد و علی نصيریان ،در همراهی با سركيسايان،  . تأثير گذاشت «كارگاه نمایش»آتی 

گيري كردند، اگرچه چندي نگذشت كه سركيسيان را كنار گذاشتند و باه   تئاتر ملی را پی ۀپروا

را پایه بگذارد و پس « تئاتر مروارید»، تا او خود گروه اي او را از گروه هنر ملی حذف كردند گونه

اي مستقل ادامه داد، اماا علای   تئاتر ملی را به شيوه ۀپرواعباس جوانمرد . از چندي از دنيا برود

تار كارد و حاصال ایان      هنرهاي نمایش نزدیاك  ۀادارقدرت سياسی و  ۀحوزنصيریان خود را به 

 . ئاتري بودهنرهاي ت ۀادارپيوند پذیرش مسئوليت 

 : تئاتر ایران چنين بود ۀعمدهاي  چهل شمسی، گرایش ۀدهورود به  ۀآستانبنابراین در 

 زار  هاي نله گروه(: ساز هاي نمایشی و سرگرم واریته)تئاتر آتراكسيون  -7

هااي سياسای معطاوف باه      منادي  گارا باا غایات    تئاتر نوگراي متمایل باه طياف چاپ    -2

 اهيتا گروه آن: هاي چپ اید ولواي

تئاتر نوگراي ملی و معطوف به تحقق تئاتر ملی، كه هدفش پيوند زدن تئاتر علمای باه    -5

گاروه هنار ملای و تئااتر بيسات و پانج       : ميراث ملی، فرهنگ عامه و تاریخ و اساطير ایرانی بود

 ( سنگلج فعلی)شهریور 
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و در فضاي اجتماعی یافت  فارسی هرچه بيشتر مقبوليت عام میفيلم زار به همراه تئاتر نله

 ۀعاما نمود كه غلبه و استيالي آن بر تئاتر متفااوت ناوگرا، از اقباال عماومی      قطبی را ایجاد می

اما در قطب مقابل مقبوليت و مشروعيت موج نوي تئااتر بيشاتر باه    . گرفت تماشاگران نشات می

شاد و   یهاي هنرساز در ميان هنرمندان روشانفکر و دگرگاونی خاواه معطاوف ما      پذیرش قاعده

گرایای   هایش را از سرمایه فرهنگی تئااتر علمای، آرماان    متمایل به درون ميدانی بود كه خصلت

با ایان  . گرفت ایرانی و هویت ملی می ۀجامعمخالف با سلطه سياسی و اقتدار استيالگر حاكم بر 

مولادان مایال باه چاپ  فکاري و      : اي در درون همين ميدان وجود داشات  حال، همزمان منازعه

یابی ملای و آوانگاردیسام هناري و     گرایی و هویت ، در مقابل تاریخهاآن مانخواهی  اید ولوایكآر

گرفتند و ایان خاود تماایزي را در درون     خنثاي مولدان تئاتر ملی قرار می از نظر سياسی  گهگاه

خاود زیرميادانی باود حاصال ایان       «كارگاه نماایش ». داد ميدان موج نوي تئاتر ایران شکل می

  .درون ميدان موج نو  تئاتر ایران ۀعمناز

 

 اقتدار سياسي حوزۀ موج نو و رابطۀ 

زاده اصفهانی،  خرم. نك)دانند  را محصول جشن هنر شيراز می «كارگاه نمایش»بسياري تشکيل 

 ۀسارمای جشان هنار شايراز یکای دیگار از آبشاخورهاي        ؛(33: 7516و ریشهري،  739: 7511

نماادین   ۀسارمای به  «كارگاه نمایش»ست، كه به خصوص توسط فرهنگی موج نوي تئاتر ایران ا

نهایی حضور اقتدار سياسی در راهبرد  ۀنتيجالبته گفتنی است كه جشن هنر شيراز . تبدیل شد

 ۀسرمایحضور اقتدار سياسی حاكميت،كه  ۀسابق. هدایت فرهنگی و هنري از جمله هنر تئاتر بود

كوشيد منافع و مناابع اقتصاادي تولياد تئااتر را     می گرفت و اقتصادي توليد هنر را در دست می

سی و چهل شمسی از حوزه تئاتر خصوصی به تئااتر دولتای منتقال كناد، باه ساال        ۀدهدردو 

. ش 7529در ساال   «اداره كل هنرهاي زیبا»ابتدا با تأسيس این فرایند   .گردد برمی. ش 7529
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نیاق،  ) ، آغااز گردیاد  ن هناري باود  هاي گوناگو كه هدفش تربيت كارشناس و هنرمند در رشته

  .(766: 7516و فنا يان،  71: 7513

این امر ورود جدي حاكميت سياسی به طراحی راهبردهاي اجتماعی و فرهنگی و هناري،  

 در راساتاي ، «اداره هنرهاي دراماتياك »دولت با تأسيس  .ش 7551در سال . از جمله تئاتر بود

ان را به استخدام خود درآورد و برخی از مولادان تئااتر   زیادي از ایش حمایت از هنرمندان، گروه

هاا مناافع    ایان گارایش  . در فضاي مقدورات اقتصادي آن زمان به سمت آن ساوق پيادا كردناد   

ترتياب باه ناوعی    كرد و بادین  نصيب مولدان می را دیگري از جمله سالن اجرا و امکانات دولتی

 . تئاتر خصوصی و دولتی آغاز شد ۀمقابل

ها و حتی سانسور  ی اداره هنرهاي دراماتيك مسير مشخصی را در كنترل فعاليتوجه نظات

هااي فکاري و    اسااس افکاار و گارایش    ها بار  بندي گروه و بایکوت جریانات خاص تئاتري، دسته

برخای از هنرمنادان در رأس   . آورد ها به وجود مای  تخصيص و عدم تخصيص امکانات ميان گروه

 . هاي تئاتري قرار گرفتند ده و ظاهراً مدافع فعاليتكنن مدیریتی این نهاد كنترل

هاي فرهنگی روشن حاكميات در ترسايم    پراهميت دیگر در این دهه، اعمال سياست ۀنکت

از جملاه تأسايس نهادهاا و     هااي كلای نظاام،    سو با سياسات  هنر و ادبيات ایران، هم ۀآیندافق 

 .جاد جشن هنر شيراز بودو ای «فرح پهلوي»بنيادهاي حامی هنر، چون بنياد هنري 

. ش 7531چهاارم در ساال    ۀبرناما تاا   7535سوم عمرانی كشور در ساال   ۀبرناماز شروع 

هنر ایران  ۀویژتالش دولت در تعيين راهبردهاي فرهنگی ایران نشانگر تصميم جدي در هدایت 

  .(11و  11: 7516فنا يان، )است 

راي عاالی فرهناگ و هنار، هادف     در یکی از بندهاي قانون مصوب شو. ش 7536در سال 

: همان)ها و اقدامات فرهنگی و هنري كشور اعالم شده است  ها و برنامه ایجاد هماهنگی در طرح

كوشيد تاا تماام    می «سياست فرهنگی ایران»تحت عنوان . ش 7531همين شورا در سال  .(19

هادیناه كاردن   باا ایجااد قاانون سياسات فرهنگای، ن     . ها ذیل همين سياست انجام شاود  فعاليت
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ساختارهاي فکري مطلوب دولت و حاكميت سياسی ایران در دوره پهلوي دوم، در جمع كاردن  

در وزارت فرهناگ و  ( ها به تفصيل آمده بود كه در برنامه)انداز مطلوب دولت  ها در چشم فعاليت

و  ارز رخداد اجتماعی و سياسی انقالب سافيد شااه   این سياست فرهنگی هم. یافت هنر نمود می

و از ساوي دیگار هادفش     «صيانت از ميراث ملای »از یك سو هدف آن . گرفت ملت نيز قرار می

چنانکاه در ماتن فرماان فارح      ،بود «در حال جهش تاریخی»ي ایران   اندازي از آینده ارا ه چشم

كشور ما در جریان یك جهش بزرگ تاریخی است كه پياروزي كامال آن   ... »: پهلوي آمده است

  .(13: همان)« منابع فرهنگی و اجتماعی و اقتصادي كشور نياز داردبه بسيج همه 

در كتااب  ( 7510)مازیاار بهاروز   . اي داشات جشن هنر شيراز نيز چنين مصارف تبليغاتی

حمایت دولت پهلوي از اقدام قطبی »معتقد است  «شورشيان آرمانخواه و ناكامی چپ در ایران»

آنان بدین وسايله ساعی داشاتند دلو ل    . ف تبليغاتی بودبه خاطر مصار[ اندازي جشن هنر در راه]

جهان مترقی را متقاعد سازند كه ایران با انقالب سفيد شاه، گام در مساير پيشارفت و مدرنيتاه    

  .(53: 7516به نقل از ریشهري،  7510بهروز، )« گذاشته است

هنرهااي   اما هدف جشن هنر شيراز، چنانکه در اولين بروشور آن آماده، یکای بزرگداشات   

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     

  .(705: 7511زاده،  خرم)شرق و غرب ذكر شده است 

 ۀسارمای فرهنگی و ساپس   ۀسرمایمد و بخشی از از همين جشن هنر برآ «كارگاه نمایش»

فرخ غفاري، قا م مقاام مادیرعامل جشان هنار شايراز      . نمادین آن مأخوذ از همين جریان است

جشن هنر شيراز داراي یك كارگاه نمایش است كه در این چند سال عمل خاود باه   »: گوید می

هایی را باراي   ر پرداخته و نمایشتئاتر پيشرفته، با جستجو در تئاتر به كا ۀزمينصورت فعالی در 

زاده  ، به نقل از خارم 7537غفاري در مجله تالش، )« اجرا در جشن هنر شيراز آماده كرده است

  .(739: 7511اصفهانی، 
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رضا قطبی كه از سوي فرح پهلوي بانی جشن هنر شايراز و تأسايس و گساترش رادیاو و     

مناد شادن    تواند گفات بهاره   می. بنياد نهاد تلویزیون ملی بود، همين كارگاه نمایش را در تهران

-به عنوان شعبه مالی و اقتصادي حاكميت، از رهگذر تشکيل شدن آن سرمایۀكارگاه نمایش از 

هااي جشان هنار،     هااي برآماده از ویژگای    از تلویزیون ملی ایران، و برخاورداري از خصالت   اي

سياسای آن   ۀسلطسياسی و  وابستگی خودآگاه و ناخودآگاه آن را به سياست فرهنگی حاكميت

 . دهد نشان می

 

 كارگاه نمايش 

جشن هنر شيراز، كه تركيبی عجيب از هنرهاي سنتی ایران از جمله تعزیه و موسايقی فولکاور   

 جهاان، از جملاه آثاار پيتار    ( پيشارو )هاي تئاتر آزمایشگاهی و آوانگارد  ایران و نوگراترین تجربه

اي در فضااي اجتمااعی و هناري ایاران      باود، مجادلاه   برو ، یراي گرتفساکی، فرنانادو آراباال   

گفتند، آن را عبث و  مخالفان آن از عدم تطابق این رویداد با فرهنگ ایرانی سخن می. برانگيخت

معتقاد   «انجمن نمایش ایران»پور از بنيانگذاران گروه  پنداشتند و چنانکه سعيد سلطان گذرا می

خااص   ۀسليقركنان تئاتر را جلب كرد و براي تئاتر طبق تلویزیون نيز با امکانات جدید، كا»بود، 

بند و باار آلاود، اهميات     كم به مدرنيسم بی سردمداران هنري خویش برنامه ریخت و تئاتر را كم

هاي آبستره را به تئاتر تحميل كرد و باه تئااتر فارم، امکاان      محتوا را به شدت منکر شد و شکل

ق مدرن خود فریفت تا آنجا كه توانست باراي تغييار ساير    فعاليت داد و جوانان را با ادعاي مافو

زاده،  باه نقال از خارم    7537پاور،   سالطان )نویسان جوان كوشايد   نویسی و نمایشنامه نمایشنامه

 –خودپرساتی هنار فئاودال    »فعاليات را تجلای    ناۀ گوپاور ایان    در ادامه سلطان .(731: 7511

كند تا طی ایان فرایناد آن    ر شيراز فراهم میداند كه جشن هن می« ارتجاعی»و تئاتر « بوراوایی

شمارد و آن  هاي فاقد محتوا برمی ور در صورتلاو این جریان را قلب  فرهنگ فولک. را جهانی كند

 ( 731: همان. )كند ده و بيمارگونه معرفی میخاصيت، افسون را ترویج عرفانی بی
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عاارف باودنی اسات كاه در     بودن و نامت« نامتداول»بدین ترتيب ميراث جشن هنر، همان 

. به مثابه یك زیرميدان و ميدان هنر موج نو ایرانی ذكر شاده باود   «كارگاه نمایش»گذاري  هدف

بيژن صفاري، دبير كارگاه نمایش، معتقد است كه رویارویی هنر تئاتر ایاران باا امکاناات هناري     

دان ما چه در زمينه كند كه براي هنرمن تئاتر غرب و شرق در این جشن، تجربياتی را حاصل می

هماين موجاب ایجااد    »تئاتر و چه در زمينه موسيقی و هنرهاي دیگار نزم و ضاروري اسات و    

، تا مکانی باشاد  بود اي نه متداول بلکه تجربی كارگاه نمایش گردید كه كار آن پرداختن به گونه

  .(33: 7516به نقل از ریشهري، )« برتري است ۀمسئلبراي كسانی كه تئاتر بر ایشان 

 

 كارگاه و اعضاي آن 

آباد تأسيس شد و  اي در چهارراه یوسف در ملکی اجاره. ش 7531در خردادماه  «كارگاه نمایش»

. كارگاه نمایش به سرپرستی فریدون رهنما تصویب شاد  ۀنام آیيناولين »آربی اُوانسيان  ۀگفتبه 

باه عناوان مادیر داخلای     نعلبنادیان  [ عباس]سرپرستی كارگاه را به عهده گرفت و بيژن صفاري

  .(203: 7516خرمزاده، )« برگزیده شد

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

ينی، مهين تجدد، سوسن تسليمی، آربی اوانسيان، پرویز پورحس: گروه بازيگران شهر -1

سياوش تهورث، فهيمه راستکار، صدرالدین زاهد، فریدون یوسفی، محمادباقر غفااري، فاردوس    

 كاویانی، عليرضا مجلل، بيژن مفيد، جميله ندا ی، نسرین رهبري 

ایرج انور، هوشنگ توكلی، محمد جعفاري، محمدرضاا خردمناد،    : گروه تئاتر تجربي -2

 منصور، شهناز صاحبی، محمد نوایی  ه سپاهاكبر رحمتی، فرید
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مرتضی اردستانی، هوشنگ توزیع، علی جاویدان، اساماعيل خلاج،   : گروه تئاتر كوچه -5

 آبادي، فریدون یوسفی  رضا رویگري، فریبرز سمندرپور، رضا ایان، شکوه نجم

نگيري، آشور بانی پال بابال، مهوش افشارپناه، حسين ایري، منوچهر جهاا : گروه اهرمن -3

 (39: 7516نك به ریشهري، )اهري، ميترا قمصري، شهره آغداشلو  حسين محب

  

 كارگاه نمايش به مثابه يك مصنوع اجتماعي 

یعنای باه   . داند كه به یك راهيابی عملی مجهزند گران را در واقع فعال و شناسا می بوردیو كنش

همان چيزي كه معمونً آن ) هاآن بندي ها و اصول نگرش نسبت به امور و طبقه نظامی از ترجيح

انصاول   كاه عمادتاً و علای   )؛ نظاامی از سااختارهاي معرفتای پایادار     (نامند را ذوق و سليقه می

و الگوهاي عمل كاه باه در  موقعيات و    ( محصول ذهنی شدن  جمعی ساختارهاي عينی است

ی و در  واره، هماين ناوع از احسااس راهياابی عملا      عاادت . دهاد  پاسخ نسبت به آن جهت می

ضرورت انجام چيزي است كه در یك شرایط خاص باید انجام داد، همان چيزي كه در  جهت 

اي كه به صورت بالقوه در وضعيت فعلی بازي  شود؛ آینده بازي ناميده می ۀآیندبينی  یا هنر پيش

  .(65و  63: 7519بوردیو، )نهفته است 

شاود، مصانوعی اجتمااعی     ایجااد مای   ها واره بنابراین این راهيابی عملی كه برحسب عادت

شانس بقا در گروه براسااس  . یابند هایی در یك گروه وحدت می كند كه براساس ویژگی توليد می

ها و همجواري در فضاي موقعيت اجتماعی براساس همين  هاي عاطفی و سالیق و ارزش نزدیکی

ل یکادیگر را در باه   این كه چگوناه گاروه اساتعداد پاذیرش متقابا      ،سالیق و عالیق وجود دارد

. ناك . )گاذارن  یابند و چگونه ثروت نمادین را با هم به اشترا  می رسميت شناختن یکدیگر می

را برحسااب چنااين  «كارگاااه نمااایش»تااوان تکااوین  بنااابراین ماای .(13و  16: 7519بوردیااو، 

  :هایی به مثابه یك مصنوع اجتماعی توصيف كرد ویژگی

وه اجتماعي بخش مصنوع يا گرهاي وحدت ويژگي

 هنري –

 هاي عامالن حاضر در كارگاه نمايش ويژگي
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شااانس بقااا براساااس نزدیکاای عاااطفی، سااالیق و    -7

 ها  ارزش

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

هاااي اجتماااعی و   همجااواري در فضاااي موقعياات  -2

هاا   نزدیکی ساالیق و عالیاق وابساته باه ایان موقعيات      

 ( نزدیکی عالیق و سالیق براساس همجواري اجتماعی)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اسااتعداد پااذیرش متقاباال یکاادیگر و بااه رسااميت   -5

  .اي واحد شناختن یکدیگر ذیل پرواه

 

 

 

 

 

 

 

هاي مشاتر  براسااس عالقاه و گارایش باه       ارزش: الف

هااي ناوین تئااتر جهاان، خاصاه تئااتر تجربای و         سبك

 آزمایشگاهی 

ازي در با  ۀقاعاد گرایش مشتر  به دگرگون كاردن  : ب

 ۀآیناد درون ميدان هنري آوانگارد براي شاکل دادن باه   

 ( ایجاد تئاتر نامتعارف و تجربی در ایران)بازي 

هااي   عالقه مشتر  و رغبت به جماع كاردن تجرباه   : ج

 اي تئاتر  هاي حرفه نامتداول و فعاليت

مایال باه    ۀویاژ عالقه مشتر  براي توليد مخاطباان  : د

به سطوح باني فرهنگای و  هاي متعالی و فرارونده  ارزش

 داراي ذوق عالی 

 

هاي نسبتاً مشتر  اجتمااعی   از طبقه هاآن برآمدن: الف

اغلب برآمده از طبقه متوسط باا برخاورداري از سارمایه    

 اقتصادي مشابه 

آماوختگی   فرهنگی ناشی از دانشۀ سرمای هاآن اغلب: ب

اجتماعی تبدیل كارده بودناد تاا در     ۀمرتبرا به ارزش و 

 . یگاه بانتري از جامعه به حساب آیندجا

خود را در دیاالکتيکی پویاا باا      سالیق ناشی از طبقه: ج

تلفيااق )كردنااد  عالیااق نوگرایانااه خااود مماازوج ماای  

و تئااتر   هاي آوانگاارد  هاي ادبی و فولکور با شکل سرمایه

  .(تجربی

 

سارمایه فرهنگای و تولياد     ۀمبادلا افق مشتر  در : الف

قابليات پاذیرش    را داراي هاا آن  ،ثروت نمادین مشتر

 . داد نمایش می یکدیگر

اهميت دادن به تئاتر ملای در افاق تئااتر جهاانی و     : ب

گرایای و زباان و بياان     المللی، عالقه یکسان باه فارم   بين

نامتعارف، گرایش منحصر به خود در باورهاي ماذهبی و  

، تمایال باه   (حتی مغایر با باور رایاج در جامعاه  )عرفانی 

هااي قاومی و ملای و ادبياات فولکاور و اساتخراج        آیين

 . هاآن هاي نوین از صورت

هااي تئااتري غيرعضاو جهات اجارا و       پذیرش گاروه : ج
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 هاي نمادین  اشترا  در ثروت -3

به شرط نامتداول بودن، تجربی باودن   فعاليت در كارگاه

 و پيشرو بودن 

 

هاااي فرهنگاای و  فراینااد مسااتمر تباادیل ساارمایه: الااف

ا از ر هاااآن هاااي نمااادینی كااه  اجتماااعی بااه ثااروت 

 . كرد هاي دیگر تئاتر روزگارشان متمایز می ميدان

هااي   شان حاصل گذراندن سارمایه  هاي نمادین ثروت: ب

هاي خاص بودن،  فرهنگی ویژه از ادراكی است كه مال 

 . كند خودمختاري، یکانگی و متمایز بودن را توليد می

 

 مكارگاه نمايش»ها و راهبردهاي  گيري مواضع؛ موضع

هااي فرهنگای و    تر آمده و ذیال مراجاع سارمایه    دورات اجتماعی كه ذكر آن پيشدر فضاي مق

توان مواضع عاامالن و مولادان هناري     اي كه در حال تکوین بود، می اقتصادي در زیرميدان تازه

كارگاه نمایش در فعاليت گروهی  وحدت یافته را، كه موجب فاصاله گارفتن و تماایز ایشاان باا      

 : شان بود، اینگونه ترسيم نمود داول زمانههاي متعارف و مت فعاليت

ها   مواضع در هندسه موقعيتشناسي ريخت  هاي مولدان در كارگاه نمايش  گيري موضع   

قاارار گاارفتن در قطااب وابسااته بااه هناار علماای و   -7

  .سيستماتيك

 

 

هاااا و  قطاااب جدیااادها، جاااوان قااارار گااارفتن در -2

 .گذارها بدعت

 

 

 

 

 

 

 

 

  .وابستگی به روشمندي تئاتر بعد از سركيسيان: الف

هاي كاوشاگرانه تئااتر جدیاد جهاان      توجه به تئوري: ب

  .پس از نظریه آنتون آرتو و تئاتر آزمایشگاهی

 

پساند   تالش براي فاصله گرفتن كامل از تئاتر عاماه : الف

  .(تئاتر آتراكسيون)زاري  و نله

یکااال در دگرگااونی و حتاای براناادازي  تمااایالت راد: ب

 . شناسی و فرم بيانی تئاتر معمول و متداول ایران زیبایی

هاي ناوگراي دیگار كاه در     ایجاد فاصله حتی با گروه: ج

 . كردند موج نو فعاليت می

 

گاذاري   شاکنانه باراي بادعت    ارا ه تجارب نو و سانت : د

ي هاي زیباشناختی، تمایز چنانکه گاهی عالوه بر نوآوري

آشکار با سياق معمول فرهنگای و اجتمااعی و اخالقای    
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ب وابساته باه قادرت سياسای و     قرار گرفتن در قطا  -5

گيري از منافع اقتصادي كه از راه ربط مستقيم باه   بهره

حاكميت سياسی و از مجراي سياست فرهنگای حاصال   

 . شد می

 

 

 

 

 

 

قاارار گاارفتن در جایگاااه تمایاال بااه مقبولياات و     -3

 . گروهی، اغلب گریز از شهرت عامیابی درون مشروعيت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ابل قطب مسلطی از مولدان تئااتر  قرار گرفتن در مق -3

ماركسيساتی بودناد و    ۀگرایانا  چاپ تماایالت   كه داراي

خواهان توجاه باه محتاواي ایاد ولوایك مباارزه علياه       

گرایای  واقاع  ۀوسايل سالطه حاكميات سياسای نياز باه      

 انتقااادي، آرمااان دگرگااونی اجتماااعی از راه هماااهنگی

سی تئاتر با خواست تغيير در زیربناهاي اجتماعی و سيا

 . ایران داشت

 

  .وابستگی مالی و سازمانی به تلویزیون ملی ایران: الف

حركت در راستاي سياسات فرهنگای كاه باه قصاد      : ب

متمادن تادوین شاده     ۀآیناد نمایش جهش فرهنگی به 

 . بود

 المللی از سوي خود در مجامع بين ۀارا امکان : ج

 اكمه سياسی قدرت ح 

تأثيرپاااذیري خاااود آگااااه و ناخودآگااااه از اِعماااال : د

هاي حاكميت كاه از راه مادیریت تلویزیاون باه      سياست

 . شد صورت غيرمستقيم القاء می

 

نگرانی از نامقبول افتادن نزد عامه ماردم   فارغ از دل: الف

و اجرا در فضاهاي محدود كارگاه با مخااطبين اناد  و   

ندست و خواهان آثار نامتعاارف،  اغلب از طيف طبقات با

هنري ۀذا قا از  هاآن گري روزآمدي و تمایز به قصد جلوه

پساند و یاا روشانفکران پيشارو ناوگرا كاه عال اق         عامه

 . مشتركی با آثار توليدي كارگاه داشتند

كاه   اعتنایی به نقدهاي مخاالف باا رویاه كارگااه،     بی: ب

وم را ماذم  هاا آن هااي عجياب   نامتعارف باودن و بادعت  

 .كردند را طرد می هاآن شمردند و حتی می

هاا از   هاا و نوشاته   گروهی در مصااحبه  ستایش درون: ج

هاي كارگاه كه گویی هنري بودن و مقبول بودن  فعاليت

و تأثيرگذار بودن آثارشان را اغلاب خاود مولادان درون    

هاي فرهنگای   كارگاه و قشري نوگرا، كه همسو با سرمایه

 . كردند ند، تأیيد میو نمادین كارگاه بود

 

-گرایای مفارط، آوانگاردیسام قاعاده     گرایش به فرم:الف

شکن، فقدان در  خودآگاه در نگاه باه تااریخ، گریاز از    

گرایی انتقادي و تمایل به ر اليسم خنثای كاه تنهاا     واقع

تمایال باه   . كنناده واقعيات باود ناه منتقاد آن      توصيف

و گااه  عرفاانی   شابه  ۀتخدیركنناد هااي   به آیين فانتزي،

و ( چنانکه تئاتر تجربی غارب در پای آن باود   )گرا  بدوي
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گرفات و   توده را در نظر نمای  ۀذا قاي كه  شناسی زیبایی .كردندتعقيب می

هاي  تمایالت بوراوایی داشت، در مقابل مضامين و شکل

ایان امار موجاب    . گرفات گرا قرار می مطلوب قطب چپ

هاا كارگااه حتای گااهی ناوعی       شود كاه در تحليال  می

سياسای   ۀسلطایل به تأمين مشروعيت گرایی متم راست

 . حاكم قلمداد شود

 

 نتيجه

به عنوان یك مصنوع اجتماعی حاصل تمایز معناداري از تئااتر متعاارف ایاران     «كارگاه نمایش»

 ۀحاوز زیرميادانی اسات درون    «كارگااه نماایش  ». هااي چهال و پنجااه شمسای اسات      در دهه

تکاوین كارگااه نماایش و تماایز آن از     . ران نامياد تئاتر ای «موج نو»توان آن را تري كه می وسيع

هاي فرهنگی و نمادینی است كاه   هاي حاضر در هنر تئاتر آن روزگار حاصل ایجاد سرمایه ميدان

هااي اقتصاادي    مابقی  مناافع و سارمایه  . به عنوان ميراث از موج نو تئاتر ایران دریافت كرده بود

 . شود ی میكارگاه از وابستگی آن به حاكميت سياسی ناش

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         

به ميراثای باراي نسال     زار از سوي دیگر قرار دهد و پسند نله تئاتر عامهگرایی از یك سو و  چپ

آوري و حفاا   را باه جماع   هاا بقااي آن  در این مياان حفاا و   . نوگراي پس از خود تبدیل شود

توانست آن را تأیياد كناد و    ميدان می  اي در هنر وا می داشت كه مقبوليت درون هاي تازه ارزش

زار در فضااي   هاي تأثيرگذاري چون تئاتر انتقادي و تئاتر نله يدانچون قطبی در مقابل حضور م

هاا،   موقعيات  ۀهندسا فعال در درون فضاي مقدورات اجتمااعی و   ۀمنازعدر . اجتماعی قرار دهد

 .هاي حاكميت سياسی از تشکيل كارگاه و استقالل بخشيدن به آن باود  قابل توجه حمایت ۀنکت

ناخودآگاه، ایان هنرمنادان را در برابار    / ، به صورت خودآگاه آنچه كه از جشن هنر شيراز برآمد

داد كه بخشی از اپوزیسيون حاكميت باود و اهاداف سياسای و ایاد ولوایك آن      تئاتري قرار می
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عبارت بود از دگرگونی ساختاري و زیربنایی جامعه و تغييار در رایام سياسای و سااقط كاردن      

 .سياسی حاكميت ایران ۀسلط

گرا و نامتعارف هنري آن،  كارگاه به مسا ل اجتماعی ایران، رویکردهاي فرمرغم توجه  علی 

كرد و گاویی   هاي سياسی آن روزگار، كه ملهم از گفتمان مبارزه بود، جدا می آثارشان را از غایت

از نگاه حاكيمت به عنوان آلترناتيوي براي رویارویی باا قادرت هناري تأثيرگاذار تئااتر مباارز و       

هنري مردم را در  ۀذا قكارگاه نمایش به صورت ناخودآگاه، تغيير . شدقلمداد می خواه،دگرگونی

هاي سياست  كرد كه این امر از غایت گيري می مردم پی ۀتودمدرنيسم  دور از افق ذهنی  راستاي

 . فرهنگی حاكميت سياسی ایران دور نبود

ران است كه تأثيرات آن تا به ممتازي در تاریخ تئاتر ای دوران اما در نهایت، كارگاه نمایش 

 ۀسرمایهاي تئاتري ایران همچنان ادامه دارد و گویی ميراث مهم و  درون ميدان ۀمنازعامروز در 

 . آید نمادینی براي آوانگاردیسم موجود در تئاتر ایران به حساب می
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