




  مجموعۀ تئاتر: نظریه و اجرا

چرا به نظریه و عمل تئاتر نیاز داریم؟ جدایی نظریه و عمل در تئاتر ایرانی 
چه پیامدهایی را به  همراه داشته است؟ بعد از چندین دهه از سپرى شدن 
تئاتر  پیشروان  و  نظریه پردازان  کالسیك  آثار  ترجمۀ  به  نیاز  ایرانی،  تئاتر  عمر 

بیش از پیش در تئاتر ما حس می شود. 
مجموعۀ تئاتر: نظریه و اجرا، با این نیت طراحی شده است تا به معرفی 
که لزوم خوانش  جریان هاى مهم تئاترِى دنیا در دورۀ ما بپردازد. سنت هایی 
مجددشان از هر جهت حس می شود. بر این اساس معرفی جریان های عمدۀ 
کید نهادن بر رابطۀ میان عمل و نظریۀ  تئاتر و اجرای معاصر، بازخوانی آن ها، تأ

تئاتر، از اهداف اصلی این مجموعه است.
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  پیشگفتار مترجم  

 همان گونه که از عنوان فرعی مقدمۀ کات، همچنان معاصر؟، می توان حدس زد، 
کتاب شکسپیر معاصر  کتاب ادامۀ منطقِی پژوهش های پیشین او در  این 
اما به رغم مشابهت های مضمونی و یکتایِی رویکردهای سیاسِی  ما ست. 
کتاب به لحاظ فرِم پژوهش با یکدیگر متفاوت هستند. دلیل  کات، این دو 
کات بلکه به خاطر مهاجرت او به امریکا  این تفاوت نه در تغییر منِش فکری 
و حضورش در محیط دانشگاهِی آن سرزمین است. پیش از این مهاجرِت 
ناخواسته که رنگی از تبعید و دیاسپورای لهستانی داشت، او برای نگارش 
مقاالت خویش از تجربۀ زیستۀ خود، به مثابۀ معیاری برای برگزیدِن نظریات 
تئاتری و سیاسی اش، یاری می جست. تجربۀ زیستن در لهستانی که شدیدترین 
جباریت های سیاسی، فاشیسم و کمونیسم، را تاب آورده بود و نیز مشارکت 
 فعالش در نهضت مقاومت زیرزمینی و بعدها در جنبش همبستگی، بدو این 
که به تاریخ، نه به مثابۀ امری انتزاعی بلکه همچون  توانایی را بخشیده بود 
که پیش تر، در زندگی روزمره، فشار آن را بر دوش  سازوکاری ملموس بنگرد 
که در همین  کتاب شکسپیر معاصر ما،  هم وطنانش احساس  کرده بود؛ در 
چون  مستبدانی  که  پلکان،  استعارۀ  به کار بردن  است،  شده  نوشته  ایام 
ریچارد سوم و مکبث از آن باال می روند تا از فراز آن به قعر فراموشی سقوط 
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از  بسیاری  سقوط  و  اوج گیری  ظهور،  او  زیرا  نیست،  اتفاقی  امری  کنند، 
کمونیست را بر پله های این پلکان دیده بود. او لبخند شوِم  رهبران حزب 
مستبداِن شکسپیر را از طریق هزاران پرترۀ متبسِم استالین می شناخت. 
) »آه، پست فطرت، پست فطرت، ملعوِن پست فطرِت متبسم!«( در سرتاسر 
کات در این دوران نوشته، شاهد تالقی تجربۀ غنِی شخصی  که  کتاب هایی 
کات  او با مفاهیم انتزاعی در نظریۀ تئاتر هستیم. در واقع، تجربۀ شخصی 
هم رویکرد تئاتری او را مشخص می ساخت و هم بدانها عینیت می بخشید. 
کتاب های شکسپیر معاصر ما و دفتریادداشِت تئاتر )1967-1947( این  در 
رویکرد بیش از سایر کتاب ها مشهود است، حتی در کتابی چون خاطرۀ بدن 
گرفته می شود.  کار  که در تبعید نوشته شده، چنین رویکردی دوباره به   نیز 
در  انتزاعی،  مفاهیم  با  شخصی  تجربۀ  برهم کنِش  به مثابۀ  گرایش،  این 
کتاب همچنان زنده )در مقام اتوبیوگرافی( به اوج خود می رسد و تأییدی 
که: »کتاب ها زندگی ام را غنی ساخته اند و زندگی ام،  کات  گفتۀ  است بر این 

کتاب هایم را.«
کات نیست و من رِد آن را  اما این شیوه از مقاله نویسی منحصر به یان 
در مقاالت بسیاری از نویسندگان و روشنفکران طراز اوِل بلوک شرق دیده ام: 
کتاب های مواجهه و وصایای تحریف شده  که در  کوندرا در مقاالتی  میالن 
که به تواتر در میان جستارها  گردآورده است از تجربیات شخصی خویش، 
کتاب  در  بهره  می برد.  خویش  ادبی  نظریات  تعمیم  دهِی  برای  آورده، 
کلیما، نوشته است، همین تجربۀ زیسته،  که هم وطن او، ایوان  گ  روح پرا
نیز  بهومیل هرابال  و اجتماعی است.  ادبی  مبنای فهِم مقوالت عظیم تِر 
نمونۀ ممتاز دیگری از به کارگیری روایت شخصی به عنوان سنجه ای برای 
کولیچ  کالِن اجتماعی است. جذابیت مقاالت سیاسِی اسالونکا درا روایاِت 
نیز ریشه در همین درآمیختگی شان با تجربۀ شخصی و بیانشان در قالب 
به  و  فراتر می رود  این هم  از  کاپوشینسکی حتی  ریشارد  دارد.  روزنگاشت  
بلکه  تاریخی(  دید  همان  )یا  سوم شخص  زاویۀ  از  نه  تاریخ نگاری  هنگام 
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آنها  تالقی دادِن  سپس  و  انقالبات  جریان  در  خویش  عینی  مشاهدات  از 
که  وقتی  نیست  تعجب آور  برایم  می کند.  استفاده  انقالب  تئوری های  با 
همین  کوفسکی،  کوال لشک  فلسفی  تأمالت  و  رساالت  ورای  از  می بینم 
که من آن  روایت اول شخص به  گوش می رسد. این شیوه از مقاله نویسی، 
نظریات  کارایِی  که  است  تجربی  شیوه ای  می نامم،  اول شخص  شیوۀ  را 
با  از طریق همخوانی شان  را  انتزاعی در عرصۀ ادبیات، فلسفه و سیاست 
که  گر این تجربیات اول شخص،  ا ارزیابی می کند.  تجربۀ زیستۀ معاصِر ما 
کتاب هایی چون شکسپیر معاصر ما بیان شده، تا بدین حد در سرتاسر  در 
که این روایت  گرفته، دلیلش آن است  جهان مورداستقبال خوانندگان قرار 
اول شخص نه مفرد بلکه جمع است و تجربۀ زیستن در هوای اختناق آمیز 
هنگام  وامی دارد.  آن  با  همذات پنداری  و  ملموس  درک  به  را  ما  معاصر، 
کتاب ها، ضمیر اول شخص جمع جایگزین مِن راوی  از  خواندن این گونه 

کابوس فردی به  خاطرۀ جمعی بدل می گردد. می شود و 
 در برابر این روایِت اول شخص، نظریه پردازانی قرار دارند که صحت وسقم
به  اعتبار  فقط  و  آنها  تجربِی  وجه  از  مستقل  را  سیاسی  و  ادبی  گزاره های 
وجه اثباتی شان می سنجند، نظریه پردازان و منتقدانی چون پل دومان، 
هارولد بلوم، کنث تاینان، بنتلی، اسلین و دالیمور به دستۀ دوم تعلق دارند، 
که به  فراخوِر تربیت دانشگاهی شان روایت سوم شخص و صرفًا  به دسته ای 
تئوریکی را برای بیان نظریات  ادبی و تئاتری شان برگزیده اند. در این میان، 
منتقد و نظریه پردازی چون روالن بارت، در نیمۀ اول راه خویش، و پس از 
کتاب عناصر نشانه شناسی  نگارش آثار تئوریکی با روایت سوم شخص )مثاًل 
یا درجۀ صفر نوشتار( به شیوۀ روایت اول شخص روی می آورد و، با نگارش 
از  اول شخص  روایتی  سوگواری،  خاطرات  یا  عاشق  سخن  چون  آثاری 
بخواهم  بی آنکه  می گذارد.  ک  به اشترا را  خویش  ادبی  نظرات  و  تجربیات 
ارائۀ  تنها  قصدم  شوم،  قائل  ویژه ای  امتیاز  رویکردها  این  از  هریک  برای 
کات بر مبنای این دو نوع روایت در نقد و پژوهش ادبی بود  دسته بندی آثار 
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که یکی در سنِت مقاله نویسی بلوک شرق و دیگری در امریکا و بلوک غرب 
)سابق( ریشه داشت. تحوالت ادبی و سیاسی امروز بی تردید مرزهای این 

که روزگاری معتبر بودند، درهم نوردیده است. دسته بندی را، 
دورانی  به  دارد،  تعلق  کات  مقاله نویسی  دوم  دورۀ  به  حاضر  کتاب 
و  برکلی  دانشگاه های  در  خویش  کادمیک  آ پژوهش های  به دلیل  او  که 
بارت  کوبسون،  یا استروس،  باختین،  آثار  عمیق تر  مطالعۀ  فرصِت  ییل 
گسترده به دو صورت نمودار  این پژوهش های  یافت. حاصل  را  کان  و ال
که اساسًا به موضوعات یا آثاری می پرداختند  شد: دستۀ اول آثاری بودند 
روش شناسی  با  او  اینک  و  بودند  نگرفته  قرار  کات  موردتوجه  پیش تر  که 
خدایان  تناول  چون  کتاب هایی  می داد.  قرار  موردتفسیر  را  آنها  جدیدی 
که  کتاب ها و مقاالتی هستند  گروه دوم  ماهیت از این دسته اند.  یا تئاتر 
که  می پرداخت  آثاری  و  درونمایه ها  بازخوانِی  به  نوین  رویکردی  با  کات 
کات دربارۀ  به عنوان مثال، دیدگاه  بود.  قرار داده  را موردبررسی  آنها  قباًل 
ما  معاصر  شکسپیر  کتاب  در  قباًل  تابستان  نیمۀ  شب  رؤیای  نمایشنامۀ 
بیان شده بود، اما اینک در پرتو شناخِت آثار باختین، او بار دیگر در یکی از 
کتاِب ترجمان باتم بدان پرداخت و اندکی بعد، برای سومین  بار،  مقاالت 
رویکردی  با  و  جنسیتی  مطالعات  براساس  پسران«  و  »باتم  مقالۀ  در 
در  تفاوت  به رغم  که  است  واضح  داد.  قرار  موردبازنگری  را  آن  تاریخ گرا، 
که پشت تمامی مقاالت بود، هر سه  روش شناسی، به دلیل ذهن واحدی 
مقاله نتیجه ای همگرا داشتند و درونمایه ای یکتا را از زوایایی متفاوت و 
مقاله نویسی  دوم  دورۀ  در  حتی  به هرحال،  عیان  می ساختند.  نامنتظره 
گزاره های سوم شخص نگاشته شده اند، هرازگاه  که در قالب  کات، در آثاری 
کات، چه در تئاتر و چه در زندگِی  بارقه هایی از تجربیات شگرف و عمیِق 
ُپرتالطمش، بیرون می جهند و با افکندن نور خویش بر مفاهیم انتزاعی، 
و  لهستانی  ریشه های  از  نتوانست  هرگز  کات  ملموس می سازند.  را  آنها 
کتبر، تا پایاِن عمر سرما  تجربیات تلِخ پیشیِن خویش جدا شود )»زادگاِن ا
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است  گفته  مصاحبه ای  در  او  خود  کما اینکه  دارند.«(،  استخوان  در  را 
کتاب هایی  چنین  نمی توانست  هرگز  نبود،  لهستانی  منتقدی  او  گر  ا که 
شکل  دو  به  تبعید،  در  چه  و  لهستان  در  چه  کات،  تجربیات  بنویسد.  را 
گاهی نیز در ورای مقاالت نهفته اند.  گاهی در سطح و  ظاهر می شوند: آنها 
کتاِب حاضر مبدل پوشی در آثار  به عنوان مثال؛ یکی از درونمایه های اصلی 
کات به چندین تجربۀ مستقیم خویش  کتاب،  شکسپیر است. در طول 
که  ابهام جنسیتی  )مثاًل تجربه ای در باب  اشاره می کند  این خصوص  در 
کلی تر، آیا نمی توان چنین  در استکهلم با آن مواجه شد( اما در مقیاسی 
که در تبعید به لباس  مبدِل یک غریبه  کات،  که تجربۀ خود یان  اندیشید 
درآمد، محرِک او برای پرداختن به چنین درونمایه ای، چونان دغدغه ای 
که به لباس، زبان و  ذهنی، بوده است؟ آیا امروزه، این تبعیدیان نیستند 
گزیر از درآمدن به جامۀ مبدِل  آداِب مبدل درآمده اند و در مقاِم اقلیت ، نا
مطالعاِت  قالِب  در  مبدل پوشی  کالن تر  الگوی  این  آیا  هستند؟  کثریت  ا
شکسپیری مجاِل بروز نیافته است و تکرار چند بارۀ آن در مقاالِت متأخر 

کیدی بر حضور ُپررنگ این دغدغۀ ذهنی باشد؟ کات نمی تواند تأ
که  برخوردم  کنده ای  پرا مقاالت  به  رزالیند،  جنسیت  ترجمۀ  هنگام 
فراوان  تردیدهای  از  پس  و  بودند  مرتبط  کتاب  درونمایه های  از  برخی  با 
کتاب عاقبت چهار مقاله را بر آن افزودم. آنها  برای دست  بردن در ساختار 
همگی یا به موضوع مبدل پوشی یا معاصر  بودن مرتبط بودند. یکی از آنها، 
»باتم و پسران«1، مرتبط با مبدل پوشی در آثار شکسپیر، و سه  مقالۀ دیگر 
در  »پوچی  مقالۀ  می پرداختند.  آن  معاصر  وجوه  و  یونان  تراژدی های  به 
کنفرانِس »از سوررئالیسم  کات در  تراژدی یونان«2،در اصل، متن سخنرانی 
کتاب تناول خدایان  تا ابزورد« است و آن را می توان در حکم تکلمه ای بر 
کشت؟«3، به رغم موجز  بودنش،  آنتیگونه خودش را  دانست. مقالۀ »چرا 
مقالۀ  و  می دارد  بیان  تقدیر  گریزناپذیری  در خصوص  را  دقیقی  نکات 
کات  که در آن  »نمی توانم راضی باشم«4 از این حیث برایم اهمیت داشت 
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از تجربۀ خویش به  هنگام اجرای اورسِت اوریپید سخن می گوید. این مقاله 
کات تا چه  حد وجه اجرایی دارند و تنها تفسیر  که مقاالت  نشان می دهد 
یا نظریۀ انتزاعی نیستند. پس از ترجمۀ این چهار مقاله، و برخورد با جهاِن 

کتاب، شادمانم. شگفِت آنها، از چنین دستبردی به 
ر. س.
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