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 هفت

  
  پيشگفتار مترجمان

  
اي اسـت   گزيـده تئاتري ـ   مخاطب در رويداد ادبي خالقتئاتر و تماشاگر: به سوي نقش كتاب 

انـد. غـرض    كردند، فراهم كـرده  ها را احساس مي اي خالي آنكه مترجمان، براي مباحثي كه ج
وجـذب   اي هضـم  رشـته  اندازي تاريخي و ميان آن بود كه بتوانيم مباحث مورد عالقه را در چشم

هـايي كـه بـه     ها نباشـيم. بـه همـين دليـل در طـي بحـث       كنيم و در پي روزآمدكردن صرف آن
انداز تاريخي، كه جايگاه درزماني  چشم گرفت، ارائة نوعي هاي مختلف ميان جمع شكل  شكل

اي و نيـز تأكيـدي دوسـويه بـر      رشـته  و نحوة سير و بسـط مفـاهيم را روشـن كنـد، فضـاي ميـان      
هاي عملي هدف قرار گرفت. اين دورنمـا باعـث شـد كـه مطالـب       دستاوردهاي نظري و تجربه

ا به طور كامـل ترجمـه   ه اي از آن شدند، و حتي پاره بسياري كه در آغاز مفيد تشخيص داده مي
ها طول كشيد و  كردن كتاب سال هم شده بودند، از دايرة انتخاب ما خارج شوند. با آنكه نهايي

تر كرد و جاهاي خـالي را بيشـتر    ها را قطعي هاي زيادي به خود ديد، اما گذر زمان انتخاب وقفه
هاي آينده، اما ادعـا   ازيبه ما نماياند. آنچه اكنون پيش روي شماست ميداني است براي بلندپرو

  ايم. سازي برداشته شود كه گامي فراتر از زمينه نمي
شناسي در تئاتر و تاريخ تئاتر ابعادي چنان متعدد و پيچيده  شايد بتوان گفت كه مخاطب

و نخواهـد يافـت. بـه    است پيدا كرده كه هيچ هنر ديگري به تنهايي به همة ابعاد آن دست نيافته 
اي ــ كه از يك سـو بـا ادبيـات و سـينما و      تهـرش ها يا مرزهاي ميان ه تقاطعـبل، ورود ـهمين دلي

هـاي جديـد و ويـدئوگيم، از يـك سـو بـا        تلويزيون پيوند دارد و از سوي ديگر با انـواع رسـانه  
هاي مشاركتي و  كند و از سوي ديگر با آيين شناسي و مطالعات فرهنگي رابطه برقرار مي ارتباط

كند در  مدعي آن نيست، اما ادعا مي انواع جشن و بازي ــ دعوي بزرگي است كه كتاب حاضر
تـرين   هـاي نظـري و برجسـته    تـرين شـالوده   هاي بحث، مهـم  كه كليداست حد توان تالش شده 

  ها و مرزها از نظر دور نمانند و حداقل مورد اشاره و ارجاع قرار گيرند. تقاطع
ر آن شديم اي طوالني در آغاز خسته نكنيم، ب كه خوانندگانِ محترم را با مقدمه براي آن

هـاي آينـده را در    انـداز پـژوهش   كه در آغاز هر بحث، سير مباحث، جايگاه هر مطلب و چشـم 
اي طـرح كنـيم كـه خواننـدگان از ايـن امكـان        وار، به گونـه  و مقدمه وده،هايي گش ها يا دريچه قاب

پيونـد  ها يا نيازهاي خود خوانشي گزينشي پيش گيرند، يا در  برخوردار شوند كه بر حسب خواست



 

 هشت

متقاطعِ مباحث، نظمي ديگر براي سير خواندن تنظيم كنند، و يا با تمركز بر يـك مبحـث، امكانـات    
اي ترجيح دهـد نخسـت    بيشتر سامان بخشند. حتي شايد خواننده  ها يا مطالعات خود را براي پژوهش

دهـد. سـامان   هاي مقدماتي مروري سريع داشته باشد و بعد نحوة خوانش خود را سـامان   بر اين قاب
هـاي نظـري و انتقـادي در تـاريخ      اي؛ نخست بـه شـالوده   رشته فعلي كتاب با حركت در فضايي ميان

هـاي   پردازد و سپس ابعاد پژوهش ادبيات و تاريخ تئاتر، مطالعات انتقادي، نقد ادبي و نظرية اجرا مي
فرهنگي پي  گي و مياناجرايي تماشاگري را در تئاتر مقدس، منظر آسيايي شكسپير، و مطالعات فرهن

اي  گيرد. سرانجام مباحث پديدارشناسانة گادامر در خصوص بازي، جشـن و سرشـت جشـنواره    مي
انـداز آينـده،    تـرين چشـم   رسانند كه اهل تئاتر از ياد نبرند مهم تئاتر، كتاب را به اين اميد به پايان مي

نقش مخاطب وقتي مقـام عامـل يـا     ترين يعني پيوند ميان كنش دراماتيك و گيم (بازي)، و نيز فعال
  گيرد، هميشه و در همه حال ميراث گرانقدر تئاتر بوده و خواهد بود. اجراگر  را به عهده مي
بـه  » در مقالـة بعـد  «يـا  » در مقالـة قبـل  «، »در فصـل چهـارم  «، »در فصل بعد«عباراتي نظير 

تـاب ندارنـد مگـر    هـاي ايـن ك   شوند و ربطـي بـه فصـل    ارجاعات متن اصلي هر مقاله مربوط مي
  تصادفاً صدق پيدا كند. هكه اين رابط اين

هاي جديد را در تئـاتر و   پژوهي اميد ما اين است كه كتاب حاضر باب مطالعات و مخاطب
گيم  هاي زنده و ويدئو هاي نوين، انواع بازي پسند و رسانه هاي مردم آيين و هنرهاي اجرايي، رسانه

  نگ پژوهشي ما را در علوم انساني گامي به پيش برد.  هاي وابسته، باز كند و فره و حوزه
شناسند كه نامشان آشكارا درج شده باشد. با اين همـه،   هر كتاب را با پديدآورندگاني مي

فرسـا، از سـوي    يي، غالبـاً تـوان  هـا  كوشـش آمدن يـك كتـاب بـه      دانند كه پديد اهل قلم نيك مي
هـا در ميـان نيسـت. در ايـن صـفحات محـدود        بسياري عوامل خاموش وابسته است كه نامي از آن

  دانـيم كـه    مجال آن را نداريم كه از همة اين عزيزان سپاسـگزاري كنـيم. امـا بـر خـود فـرض مـي       
ضمن سپاس از معاونت محترم نظارت فني و علمي، جناب آقاي دكتر محمدرضا سعيدي و مـدير  

ن از ويراسـتار دلسـوز و   محترم طراحي و تدوين، جنـاب آقـاي دكتـر محمـود جـوان، بـا نـام بـرد        
خـانم   و ، خـانم مرجـان برهمنـد   »سـمت «بين كتاب، خانم مريم جابر، كارشناس گروه هنر  باريك

آرايي نهايي كتاب را انجام دادند، و همة كاركنـان محتـرم واحـد تـدوين      مريم طاهري كه صفحه
ي دادند، تشـكر و  سازي و تدوين كتاب صميمانه و دلسوزانه يار كه ما را در مراحل آماده »سمت«

 قدرداني كنيم.




