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ــاخه اى از هنرهاى نمايشى است كه به بازنمودن داستان ها در  تئاتر ش
برابر مخاطبان يا تماشاگران مى  پردازد. شايد بتوان اولين نمودهاى تئاتر 
را در رقص هاى آيينى انسان اوليه، كه معناى جادو و جادوگرى داشت، 
ــكال و معانى  ــاهده كرد. اين رقص ها در فرهنگ هاى مختلف، اش مش
ــده ى تاريخى ديگر، از زمان  ــت. تئاتر نيز به مانند هر پدي گوناگون داش
شكل گيرى تا به امروز، نشيب و فرازهاى زيادى را طى كرده است. اما 
تئاتر به مفهوم امروزى، در پنج قرن از ميالد مسيح پديد آمده است. در 
اين زمان، تئاتر در آتن و روم به وجود آمد و سپس در آثار قرون وسطى، 

رنسانس و بعد در عصر جديد اروپا ادامه يافت. 
ــت كه  ــازمان يافته  و هنرى اس ــا نظامى س ــر مجموعه ي ــروزه تئات ام
ــيارى در آن نقش دارند. پيش از هرچيز متن يا نمايش نامه  هنرهاى بس
ــت. هنرهاى  ــه متن را به نمايش بگذارد، مورد نياز اس ــى ك و كارگردان
ــمه آرايى،  ديگر دخيل در تئاتر عبارتند از: بازيگرى، صحنه آرايى، مجس
موسيقى، سخنورى، نورپردازى، نقاشى، معمارى... به جز سبك معمول، 
تئاتر گونه هاى ديگرى نيز دارد مانند اپرا، باله، كابوكى، خيمه شب بازى 
ــبك  ــم. بدين ترتيب، نمى توان مفهوم و مصداق تئاتر را به س و پانتومي
ــز مانند هر  ــكل از هنر ني ــاخت؛ چراكه اين ش ــن آن محدود س امروزي

پديده ى بشرى ديگر دچار تحول و تطور و تكامل بوده است. 
ــت؛ اما اجراى آن محدود  ــتگاه تئاتر يونان و روم اس اگر چه ظاهراً خاس
ــده هاى  ــتين س ــا نبود. ايران از جمله مناطقى بود كه از نخس ــه آن ج ب
ــرزمين ايرانى، هنر نمايش در آن اجرا مى شد.  ــكل گيرى مليت و س ش

ــيارى، حتى در داخل ايران، تئاتر را پديده اى تازه و مدرن و  هرچند بس
داراى منشائى اروپايى مى شمارند؛ اما ادبيات نمايشى و نمايش دراماتيك 
در تمام تاريخ مدون ايران وجود داشته و ابزار سرگرمى و سپرى كردن 
ــاعت هاى تفريح و تفرج فرمانروايان ايرانى و حتى مردم عادى بوده  س
ــكل  ــاهان ايرانى بارها و بارها با تئاتر كميك و طنز در ش ــت. پادش اس
ــيقى بزم گسترده اند.  رقص، تقليد و نمايش هاى خنده دار به همراه موس
ــت اجتماعى، اغلب كنايه آميز و هجوآميز  اين نمايش ها به دليل وضعي

بود و به صورت تقليد صداها و رفتارهاى ديگران اجرا مى شد. 
ــته ى  ــناس برجس ــگر و ايران ش ــم فلور (Willem Floor) پژوهش ويل
ــير تحول و  ــود «تاريخ تئاتر در ايران» س ــمند خ ــدى، در اثر ارزش هلن
ــتين سال هاى شكل گيرى مليت و  تطور تئاتر و هنر نمايش را از نخس
سرزمين ايران تا به امروز بررسى كرده است. اين كتاب 340 صفحه اى 
ــتين بار در سال 2005 ميالدى به زبان انگليسى منتشر شد.  براى نخس
ــت تطور  ــته اس فلور با احاطه اى كه بر تاريخ ايران دارد، به خوبى توانس
تاريخى هنر تئاتر را با توجه به ويژگى هاى بومى ايران و فرهنگ ايرانى 

ـ اسالمى بيان دارد. 
اثر فلور درمجموع از شش بخش به همراه ديباچه، ضمايم، كتاب شناسى 
ــكيل شده است. تقسيم بندى بخش ها به ترتيب زمانى است  و نمايه تش
ــالمى  ــود و تا انقالب اس ــالم آغاز مى ش ــران پيش از اس و از دوران اي
improvi-) ــه دارد. عنوان بخش اول «نمايش كميك بديهه گوى ادام
ــت. به عقيده ى فلور، به استتثناى نمايش نامه هاى مذهبى  satory)» اس
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تاريخ تئاتر در ايران

ــتانى در هنر تئاتر ايرانى، متون مكتوب به ندرت استفاده مى شد.  و داس
ــيار توانا بودند و همين امر سبب  ــرايى بس هنرمندان ايرانى در بديهه س
ــد كه نقش متون نوشتارى در اجراى نمايش ها محدود شود. اين  مى ش
ــنتى ايرانى و اروپايى محسوب مى شود.  امر يكى از تفاوت هاى تئاتر س
ــال 1878  ــتارى و اصولى، در س ــى، با اتكاء به متون نوش ــر اروپاي تئات
ــى از فرايند مدرنيزاسيون در ايران بود.  ــد و بخش ميالدى وارد ايران ش
ــه موضوع بازيگران  ــش اول، مؤلف پس از پيش گفتار ب ــداى بخ در ابت
ــردازد و  ــران مى پ ــخ اي ــرگرم كننده ها (Entertainers) در تاري ــا س ي
ــان را در دوران پيش از اسالم، قرون  ــرايط ايش جايگاه و موقعيت و ش
ــالمى، دوره ى تيمورى، دوره ى صفوى و دوره ى قاجار  ــتين اس نخس
بررسى مى كند. تماشا و تقليد؛ بقال بازى (Bqqal-Bazi)؛ و بازى هاى 

(Plays) زنانه عناوين ديگر اين بخش اند. 
ــب بازى  ــكى خيمه ش ــوان «نمايش عروس ــا عن ــاب ب ــش دوم كت بخ
ــتان  ــوع از هنر تئاتر و اجراى آن در ايران باس ــه اين ن (Puppets)» ب
ــالم، هنر نمايش بيشتر از  ــت. در ايران پيش از اس اختصاص يافته اس
نوع خيمه شب بازى بود. هنرپيشه ها، كمدين ها، مقلدان، خيمه شب بازان، 
ــاى عمومى و هم در محيط هاى خصوصى  ــاالن و... هم در محيط ه نق
ــب بازى در ايران  ــمان خيمه ش ــتكش و ريس برنامه اجرا مى كردند. دس
ــكل  ــالمى اين هنر به ش ــود. در دوره ى اس ــيار محبوب ب ــتان بس باس
نقالى هاى عمومى درباره ى پادشاهان باستان و اعمال قهرمانانه ى آنان 
ــنتى ايران هيچ  ــه به نظر مؤلف، در تئاتر و نمايش س ــه يافت. البت ادام

ــت  ــاوت واقعى ميان فرهنگ طبقات باال و پايين جامعه وجود نداش تف
 (artificial) ــتر مصنوع و ساختگى ــت بيش و اگر هم تفاوتى وجود داش
ــت همه ى اشكال سنتى هنر دراماتيك ايران تجلى  بود. فلور معتقد اس
فرهنگ عامه بود. هنرپيشه هاى دربارى و كسانى كه از سوى توانگران 
ــترى از هنرپيشه هايى  ــدند، تنها مهارت بيش جامعه حمايت مالى مى ش
ــتند كه براى عموم مردم اجرا مى كردند. تئاتر سايه؛ خيمه شب بازى  داش
Mari- يا (String) و خيمه شب بازى با ريسمان (Glove) ــتكش با دس

onettes، عناوين سه گانه ى بخش دوم است. 
ــرايى  ــتانى يا داستان س ــوم با عنوان «نمايش داس ــاب در بخش س كت
ــالمى ايران مى شود. فلور پس از پيش گفتار  دراماتيك» وارد دوره ى اس
ــوم، به موضوع «نمايش حماسى غيرمذهبى يا نقالى»  خود بر بخش س
مى پردازد. اين نوع از حماسه سرايى هاى دراماتيك كه هم زمان با عصر 

ادبيات نمايشى و نمايش دراماتيك در تمام 
تاريخ مدون ايران وجود داشته و ابزار 

سرگرمى و سپرى كردن ساعت هاى تفريح 
و تفرج فرمانروايان ايرانى و حتى مردم 

عادى بوده است
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ــى و نقالى بود، در قرون نخستين اسالمى و حتى ابتداى  شاهنامه نويس
ــتر  ــت. متن مكتوب نقاالن بيش ــيار داش قرون ميانه در ايران رواج بس
شاهنامه ى فردوسى، شاهكار ادب پارسى بود. بسيارى از محققان، دليل 
ــعه ى هنر نمايش ايران را مخالفت شعائر اسالمى و  ــد و توس عدم رش
frivolous entertain-) ــبك و بيهوده مذهبى با هر نوع تفريحات س
ment) و شخصيت سازى (impersonation) موجودات زنده مى دانند؛ 
ــت كه اگرچه اين دليل تاحدى قابل قبول است؛  اما فلور بر اين باور اس
ــلمانان متشرع، هرگز هنرپيشه هاى  ــدار مس ولى به رغم مخالفت و هش
ــنتى ايران  ــيدند. هنر دراماتيك س ــت نكش تئاتر از اجراى نمايش دس
ــا تئاتر مطرح در غرب  ــر عامه (folk theater) بود كه ب ــكلى از تئات ش
تفاوت داشت. زمان ظهور اين شكل از هنر بومى زياد مشخص نيست، 
ــت  ــد و تكامل آن اس ــر كتاب از مراحل رش ــى بحث فلور در سراس ول
ــوم  ــت. مؤلف بخش س ــخيص اس كه به وضوح از هنر مدرن قابل تش
ــه مى دهد تا تفاوت ها و  ــيون» خاتم ــا مبحث «برخورد با مدرنيزاس را ب
ــباهت هاى اين دو سبك (دراِم بومى و مدرن) براى خوانندگان كتاب  ش

آشكارتر شود. 
ــا مرثيه خوانى»  ــر مرثيه (Elegy) ي ــوان بخش چهارم كتاب «ذك  عن

ــرى را دربرمى گيرد كه جامعه ى ايرانى  ــت. بخش چهارم كتاب عص اس
به تدريج از فضاى حماسه سرايى ملى و شاهنامه نويسى فاصله مى گيرد 
ــود. يكى از نمودهاى  ــر به جامعه اى مذهبى تبديل مى ش و هرچه بيش
ــت. در اين عصر،  بارز اين تبديل، تغيير ماهيت هنر دراماتيك ايرانى اس
ــكال ديگر درام ايرانى يعنى  ــرايى و نقالى جاى خود را به اش حماسه س
مرثيه خوانى، پرده خوانى و تعزيه مى دهد. «روضه خوانى» عنوان قسمت 
ــكل گيرى  ــت. فلور روضه خوانى را درآمدى بر ش اول بخش چهارم اس
ــتى و چگونگى اجراى آن مى پردازد.  هنر مرثيه خوانى مى داند و به چيس
قسمت دوم اين بخش « پرده خوانى يا روايت تصويرى» است كه سنت 

پرده خوانى و نمايش و درام تصويرى را در ايران بررسى مى كند.
ــى مذهبى» به يكى از  ــن بخش كتاب با عنوان «نمايش حماس پنجمي
اشكال منحصربه فرد درام اسالمى، كه تنها در ايران قابل مشاهده است، 
ــاص دارد. تعزيه تركيبى  ــى «تعزيه خوانى(Passion Play)» اختص يعن
ــنت نقالى و حماسه سرايى  ــالم، س ــنتى ايران پيش از اس از نمايش س
ــت. تفاوت تعزيه با  ــين (ع) اس ــهادت امام حس و بازنمايى صحنه ى ش
نقالى در سنت ايرانى به عنصر مذهب برمى گردد. فلور نقالى را نمايش 
ــى مذهبى ناميده است.  ــى غيرمذهبى و تعزيه را نمايش حماس حماس

تعزيه تركيبى از 
نمايش سنتى ايران 
پيش از اسالم، سنت 
نقالى و حماسه سرايى 
و بازنمايى صحنه ى 
شهادت امام حسين (ع) 
است
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ــهادت امام حسين (ع) و يارانش  ــورا، كربال و ش تعزيه در ايران به عاش
اختصاص دارد؛ درحالى كه نقالى هاى قرون نخستين اسالمى، بازنمايى 
ــان بودند. فلور با  ــاهان و پهلوانان ملى ايراني ــال قهرمانانه ى پادش اعم
تسلط و آشنايى كامل به فرهنگ ايرانى ـ شيعى و تعزيه خوانى، در اين 
ــكل گيرى  ــم تعزيه خوانى را از ابتداى ش بخش جزئيات مربوط به مراس
ــان مى كند. وى پس از پيش گفتار، از «حضور تعزيه در صحنه ى  آن بي
ــوگوارى (محرم و صفر)؛  ــه ماه هاى س ــپس ب تئاتر» آغاز مى كند و س
ــلطنتى (تكيه دولت)؛ طراحى و دكوراسيون تكيه  بناهاى تكيه؛ تئاتر س
ــردازد. صحبت از تكايا يا همان مكان هاى برگزارى  و تعداد تكايا مى پ
مراسِم سوگوارى و تعزيه، پيش درآمِد بحث اصلى، يعنى چگونگى اجراى 
ــت. اجر دينِى (Pious) تقبِل هزينه هاى تعزيه خوانى؛ ويژگى  تعزيه اس
ــه ها؛  ــن تعزيه؛ ترتيب اپيزودهاى تعزيه؛ كارگردانان صحنه؛ هنرپيش مت
ــت؛ اداره ى صحيح مجلس؛  ــروع نمايش: روضه خوانى؛ مصيب لباس؛ ش
ــاگر در مدت اجراى تعزيه؛  ــط زنان؛ رفتار تماش تعزيه براى زنان و توس
ــاگران پس از اجراى تعزيه، برخى از  ــاگران خارجى و رفتار تماش تماش
عناوين قسمت هاى اين بخشند كه به ترتيب اجرا در تعزيه مورد بحث 
ــراه با جزئيات آن  ــر دقيق مراحل اجراى تعزيه، هم ــرار گرفته اند. ذك ق
ــت كه فلور عالوه بر مطالعه و بررسى دقيق اين  ــان دهنده ى آن اس نش
نمايِش حماسى مذهبى، بارها و بارها مراسم تعزيه خوانى را در ايران از 
ــاهده كرده است. قسمت هاى پايانى بخش پنجم به برخى  نزديك مش
ــفير  ــل مخالفت با تعزيه؛ اپيزود س ــط با هنر تعزيه از قبي ــائل مرتب مس
اروپايى؛ و جشن (Festivity) و نمايش «عمرُكشان» اختصاص دارد. 

ــمين و آخرين بخش كتاب است. اين بخش  «تئاتر مدرن» عنوان شش
به چهار قسمت عصر قاجار، دوره ى رضاشاه پهلوى، دوره ى محمدرضا 
ــالمى تقسيم مى شود. از قرن نوزدهم به بعد،  ــاه پهلوى و انقالب اس ش
ــه لحاظ محتوا،  ــكل و هم ب ــنتى ايران هم از نظر ش به تدريج تئاتر س
ــت كه  تحت تأثير تئاتر مدرن اروپايى قرار مى گيرد. فلور بر اين باور اس
ــى از فرايند مدرنيزاسيون ايران است كه ناشى از  اين تأثيرپذيرى بخش
ــنفكران ايرانى با مغرب زمين  ــات و تعامالت بيش از پيش روش ارتباط
ــدت از تحوالت  بود. هنر تئاتر مدرن در ايران از بدو ورود تا امروز، به ش
ــت. براى نمونه، انقالب مشروطيت به عنوان  سياسى نيز متأثر بوده اس
ــى از نقاط عطف تاريخ معاصر ايران، يكى از عوامل ترقى و تقويت  يك
ــناخته شده است. يك از تفاوت هاى تئاتر مدرن  تئاتر مدرن در ايران ش
ــنتى ايرانى ميزان استفاده از متون نوشتارى است. همان گونه  با درام س
كه فلور بيان داشته است در نمايش سنتى ايران، به جز نمايش نامه هاى 

ــتانى، به ندرت از متون مكتوب استفاده مى شد و اساس  مذهبى و داس
ــا در تئاتر مدرن، تقريبًا  ــت. ام ــه ها بر بديهه گويى قرار داش كار هنرپيش
ــى از اركان اصلى تئاتر متن  ــت و يك ــانى از بديهه گويى نيس ديگر نش
ــتين»ى  ــين بخش كتاب با «گام هاى نخس ــت. واپس و نمايش نامه اس
ــود. اين  ــد؛ آغار مى ش ــته ش كه براى ورود تئاتر مدرن به ايران برداش
ــه در عصر قاجار  ــندگان و منورالفكرانى ك ــط نويس گام ها عمدتًا توس
ــتند، برداشته شد. فلور  ــنايى داش از نزديك با فرهنگ و ادب غرب آش
ــى نخستين تالش ها، به «ترجمه ها و نمايش هاى ايرانى»  پس از بررس
ــاى هنروران ايرانى  ــى كه خود جزو اولين گام ه ــردازد. ترجمه هاي مى پ
ــز اين ترجمه ها،  ــدرن اروپايى بود. به ج ــتر با هنر م ــنايى بيش براى آش
ــى ديگرى كه موجبات تقويت و تكامل تئاتر مدرن ايرانى  عامل اساس
ــروطيت (1285ش/ 1324ق) بود. مؤلف در  را فراهم كرد، انقالب مش
قسمت «انقالب مشروطيِت 1906: ترقى تئاتر مدرن» به تأثير انقالب 
مشروطه و پيامدهاى آن در ترقى و تقويت تئاتر مدرن در ايران پرداخته 
ــت. پس از اين بحث، فلور اولين نشانه هاى تئاتر مدرن را در  ايران،  اس
ــتر توسط هنرپيشه هاى غيرايرانى و يا غيرمسلمان اجرا مى شد،  كه بيش
ــلمان»، «گروه هاى هنرپيشه هاى خارجى»  در «گروه هاى تئاتر غيرمس
ــت. وضعيت  ــاى كوچك و موزيكال» مورد توجه قرار داده اس و «اپراه
ــهرهاى تهران، تبريز، رشت، مشهد، اصفهان،  اجراى تئاتر مدرن در ش
ــاه، قزوين و ديگر شهرها در اواخر عصر قاجار و پس از انقالب  كرمانش
ــت. در انتهاى قسمت اول اين  ــى شده اس ــروطيت، در ادامه بررس مش
ــخصات اصلى حيات تئاتر در ايران اواخر عصر قاجار»  بخش هم «مش
ــم، به ترتيب به  ــمت دوم و سوم بخش شش ــمرده شده است. قس برش
ــا پهلوى (1941-1979)  ــاه (1941-1925) و محمدرض دوره ى رضاش
ــر مدرن در  ــم وضعيت اجراى تئات ــن دوره ها ه ــاص دارد. در اي اختص
ــهرهاى بزرگى مانند تهران، تبريز، رشت، قزوين، اردبيل، كرمانشاه،  ش
اصفهان، مشهد، شيراز و ديگر شهرهاى ايران مورد بررسى قرار گرفته 
ــت. «مجريان و نمايش نامه نويسان اصلى»، «جشنواره هاى تئاتر» و  اس
ــه موضوع قسمت  «تئاتر در احتضار (at Death’s Door)» عناوين س
ــوم بخش آخر كتاب است. تئاتر در احتضار، بحث از اوضاع نه چندان  س
ــين موضوع مورد  ــت. واپس خوب اجراى تئاتر در اواخر عصر پهلوى اس
ــالمى» است كه بررسى مختصر  بحث فلور «تئاتر در دوران انقالب اس
و كوتاهى است از وضعيت اجراى تئاتر در ايران پس از انقالب اسالمى 
و تأثيرات انقالب در شكل و محتواى تئاتر مدرن. تاريخ تئاتر در ايران 

با دو ضميمه، كتاب شناسى و نمايه به پايان مى رسد. 

از قرن نوزدهم به بعد، به تدريج تئاتر سنتى ايران هم از 
نظر شكل و هم به لحاظ محتوا، تحت تأثير تئاتر مدرن 

اروپايى قرار مى گيرد

تاريخ تئاتر در ايران




