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  مقدمه
م كـه خاسـتگاه آن      ييگـو  يكنيم، يعني از تئاتري سخن م      وقتي از تئاتر خياباني صحبت مي     

  .توان اجرا كرد ر فضاي بيروني ديگر نيز ميه خيابان است، هر چند كه اين نوع تئاتر را در
 نمايشي يا نمايشي تئاتر گونه است كه در فضاي بيروني و محافـل              يلكش«تئاتر خياباني،   
حقيقت، هنرمندان اين شكل نمايشي، از كوچه بـه عنـوان دكـور              در. آيد يعمومي به اجرا در م    

ثر أهاي فضاهاي بيروني مت    ها و كشش   كنند و غالباً از انگيزش     براي كار نمايشي خود استفاده مي     
آيند،   مردم به اجرا در ميةهاي خياباني به شكلي رايگان براي عام شتر موارد، نمايشيب. شوند مي

ها و يا معـابر عمـومي شـهر اسـت؛ مراكـز تجـاري و                 ش هم معموالً يكي از مكان     و مكان نماي  
  )340رون، ك (».شوند ها محسوب مي   اين مكانةها هم از جمل پاركينگ

 ي و برخـوردار   يرسـان   اطـالع  ي استفاده از ابزارهـا    ةني پرشتاب در زم   يعصر ما با تحوالت   
 موجـب از رونـق      ،هـا  ن عرصه يگسترش ا . ست  ، همراه بوده ا   يحيانات تفر كشتر از ام  يهرچه ب 

ز يـ  ن ي و فن  يعلم ري چشمگ يها شرفتيپ.  ما شده است   يرپاي از عادات و سنن د     ياريافتادن بس 
. اهش داده اسـت كـ ان افـراد  يـ  را در م   ي اجتماع يها تكزان مشار ي و م  ي و همدل  يمراهان ه كام

ل ك اشـخاص را بـه شـ       يحـ ي، تمـام سـاعات تفر     هنترنـت و مـاهوار    يانه، ا يون، را يزيحضور تلو 
ه آنهـا را بـه طـور    ك است يا انات گاه به گونهكن ام ي افراد به ا   يفتگيبلعد، و ش   ي م يا رحمانه يب
  .دارد ي باز مي اجتماعيها طيدر مح امل از حضورك

زش يـ  واحد را با هدف انگ     يه هدف ك ييها  حضور در مجموعه   ياز دست دادن فرصت برا    
ـ  يدر برابر ن   نند؛ و ك ي دنبال م  ي مردم يت و همدل  كمشار جـاد ارتبـاط،    ي ا ي افـراد بـرا    يلـ يم يز، ب

ساسات و ار، احـ كـ ان گفتگـو، تبـادل نظـر، تبـادل اف    كـ متر ام كشتر مردم،   يه ب كشود   يموجب م 
ـ ي مناسـبات ب   ير، قربـان  يعواطف داشته باشند؛ و بـه نـاگز         ي موجـود و عـادات مـذموم       ةمارگون

ـ . شـود   يخته رهنمـون مـ    يافسار گس  يتي فرد ي آنها را به سو    ك اند كه اند كشوند   يم ـ ترد يب د، ي
 يار و ارضـا   كـ  اف ي روان و اغنـا    يشه و تبادل احـساسات موجـب نـشاط و شـاد           يبرخورد اند 

  . شود يا م ميعواطف انسان
ار كـ  ةزيز، انگ يش از هر چ   يتواند پ  ي م يشي نما يها جاد گروه ي، ا يطين شرا يچن ، در كش يب
م بـا   أفـراهم آوردن لحظـات شـاد تـو        . وت بخـشد   و رفاقت را در ما ق      يجاد همدل ي و ا  يگروه
  . د سازدي را سرشار از اميتواند زندگ يآور روزمره، م  مالليارهاك، در بطن يرك فيها تيفعال

بـازان و سـرگرم كننـدگان بازارهـاي           شـعبده  ،توانند تردستان  ي م يابانيازيگران نمايش خ  ب
  .ز باشنديهاي رقص و موسيقي ن هاي بزرگ نمايشي يا برگزار كنندگان جشنواره مكاره و كمپاني
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 را در   ي مختلفـ  يها م، شاخه يده ي مورد مطالعه قرار م    يابانيه ما با عنوان تئاتر خ     كآنچه را   
 يهـا  ، جـشنواره  ينـ يي آ يهـا  شيگر ندارند؛ انواع نما   يديك با   يوند چندان ي پ يه گاه كرد  يگ يبر م 
ـ ز در ا  يـ  تئـاتر ن   يمي و قـد   ي سنت يها  و گونه  يابانيخ در واقـع،   . شـوند  ين مجموعـه واقـع مـ      ي

 يـك شـود تـا نتـوان آن را بـه صـورت       ي سبب مـ ياباني خيها شي نما ي و گونه گون   يگستردگ
ه انـواع   كـ م  يم تـا نـشان دهـ      ين مقاله، بر آن   ين همه، در ا   ياما با ا  .درك يابيپارچه ارز يك ةمجموع

ه كـ  كيم مـشتر  كـ و  ش  ي ب يها ردها و دغدغه  يكها، رو   تفاوت ةرغم هم يش، عل ين نما يمختلف ا 
 رهنمـون   كي مـشتر  ي راهبردهـا  ين تئاتر را به سـو     يان ا يتوانند هنرمندان و متول    يوجود دارد، م  

  .باشند

  يابانيش خي نماةخچيتار
ن يه تئـاتر از نخـست     كـ شـود    يار مـ  ك، آشـ  يابانيا تئاتر خ  ي يروني ب شينما ةنيشي پ يبررسبا  
 باز  يگردد، همواره در فضا    ين باز م  ي زم ين انسان بر رو   يش نخست يدايه به پ  كش  يداي پ يروزها
 از  ياري امـروز، بـس    ي و حتـ   يهـن تـا دوران قـرون وسـط        كونـان   ياز تئاتر   . شده است  ياجرا م 

ان حضور در آن    ك از مردم ام   ياريرا بس ياند، ز  شده يانجام م   باز ي در فضا  يشي نما يها جشنواره
 .شود يارتر عرضه مك آشيار هنركوه و عظمت كب، شين ترتيافته، و بديرا 

ن مراسـم   يه ا كشود   يگر م   جلوه ينيي آ ك در مناس  يابانيش خ يهن نما ك يها شهي از ر  يكي«
له را در دست    ي قب يه قدرت معنو  كافت  ي ي م ي تجل ي با حضور فرد   يي در جوامع ابتدا   كو مناس 

شـد، و بـا      يلـه مـ   ي افـراد قب   ي و سـالمت جـسم     يه بخـش  يـ جاد نشاط و روح   يداشت و سبب ا   
 را فراهم   ي ارزشمند يننده و هنر  ك سرگرم   يها وهمند، جلوه ك ش كها و مناس    رقص يسازمانده

  )157،  در عصر رنسانسيوجوه تئاتر مردم (»ردك يم
ند يها شي در نما  ي معنو ين فضا يجاد چن ي در صدد ا   يروني ب يها شياان نم يز متول يامروزه ن 

ـ رد، زيپـذ  ي انجام مي بوم يها شي و نما  يمي قد كن مناس ي از ا  ياء برخ ي با اح  يه گاه ك را تئـاتر  ي
ه محصور در چهارچوب زمان نبـوده       كرده است   كش استفاده   ي در نما  يم و مقوالت  يهن از مفاه  ك

  .ستندز هينون نك به زمان ايو قابل تسر
خيابـاني در     در عصر گذشـته و تئـاتر       يروني ب يها شيهاي اساسي ميان نما    يكي از تفاوت  

دوران قـرون وسـطي غالبـاًً     در. دگان نمـايش اسـت   خالقيت سازن  ةعصر حاضر، تفاوت در قو    
پردازي وجود داشت، اما اكثر      تقليد از الگوهايي تئاتر كهن بر نمايشنامه حاكم بود؛ گرچه بداهه          

شـد، و    هاي تفنني داشتند و كمتر ديدگاهاي انتقادي به صورت جدي مطرح مـي              ا جنبه ه نمايش
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عـصر حاضـر،    كـرد؛ در حاليكـه در    مـي  كارگردان نمايش، كمتر فرصت بـروز پيـدا   ة خالق ةقو
هاي خياباني، به غير از پرداختن به وجوه سرگرم كننده ، بسياري از دردهـاي جامعـه را                   نمايش

  . دارنديهاي خالقانه در آن نمود بيشتر هكنند، و سوي مطرح مي
 روم ي باستان همچون امپراطوري نزد امپراطورهاي مردميها ي و سرگرم ينيي آ يها شينما

در اروپـا بـا قـدرت گـرفتن     . ژه برخوردار بودنـد   ي و يگاهيران از جا  ين ا يم و همچن  يو مصر قد  
شد،  ي م يسرانه تلق كعمال سب ه ا ك يشي هنرمندانه و نما   يها تي از فعال  ياري، بس يحيشان مس يشك

هن بـود،  كراث تمدن يه مك ينيي آيها شين گونه نما يب ا ين ترت يبد وب شد؛ و  كا سر يغدغن و   
  . رانده شدندي مردميرون از هنرهايبه ب

ش يهـا  يژگـ يز بـا تمـام و     يـ  ن يي، تئاتر قرون وسطا   ياباني تئاتر خ  يبا پرداختن به تبارشناس   
 ي مذهبيق باورهايافت و از طريه در قرن دهم تبلور كتر ن تئاي اي اساسيژگي و.شود يمطرح م
 هـم در  يشيال نماكن اشياول. بود يسايلك و ي مذهبيها ج ارزشيرد، اساساً تروكدا ياستمرار پ
 يهـا  دن صـحنه يشكـ ر يشان با بـه تـصو  يشكدار شد؛ راهبان و    يسا پد يلك ي، در فضا  يقالب باز 

 يهـا  يژگيگر و ياز د . ندندكاد اف ي هنر تئاتر را بن    يشي نما يها ، شالوده ينيي آ يها شي و نما  يمذهب
ت است، پرداختن بـه  ي عصر حاضر، قابل اهميشي نمايها كالموند با ي پ ةه به واسط  كن دوره   يا
.  مختلف است  يارناوالهاكها و    ها، جشنواره  ، عصر جشن  يه دوران قرون وسط   كته است   كن ن يا

، قابـل  يابـان ي خيهـا  شي نمـا يهنـر ا در گفتمان  ارناوال ه كها و    ن جشنواره ي ا يلي تمث يها جنبه
ـ هـا و ر  ن جشني انجام ا  ين، چگونگ يبنابرا. العاده است  ت فوق ي اهم ي و دارا  يبازنگر  يهـا  شهي

 يابـان ي تئـاتر خ   ينـون كگـاه   ي افزونتر جا  ك به در  ياني شا كمكشان  يرك و ف  ي هنر يها و محتوا  نآ
  .ندك يم

  ردهايكرو
 ي از هنرهـا  ياريان ملل مختلـف، بـس     ي م يفرهنگ يها ينشك هم   ةيسا در عصر حاضر، در   

ـ  از مراسـم نما    ياند؛ برخـ   ختهي اقوام مختلف در هم آم     يشينما  يهـا  قـا، در جـشن    ي در آفر  يشي
ان مـردم   يـ ر در م  ييـ  تغ كي خـاور دور بـا انـد       يهـا  نيـي  از آ  يا برخ يشود، و    ي برگزار م  يياروپا

ل كدشگران و جهانگردان، شـ    قت، حضور تماشاگران، گر   يدر حق . شود يگر اجرا م  ي د يشورهاك
 منطبق ساخته،   يق امروز يرده و آن را با سال     كها را دگرگون     شيها و نما    از رقص  ياري بس يبوم

 از اعمال جادوگرانـه در  ياري نمونه، بسيبرا.  داشته استكن مناسيردن ا كتر    در مدرن  يو سع 
. گـر درآمـده اسـت   يل د مردم مليننده براكش سرگرم ي نمايكل ك، امروزه به ش  ييقاياقوام آفر 
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 دارد،  يشوركـ  در اقتصاد مردم هـر       يثرؤه در جهان امروز نقش م     ك يژه صنعت گردشگر  يبه و 
ه كـ ن عصر شده است،     يهن و همگون ساختن آن با ذوق مردمان ا        ك از سنن    ي برخ يايسبب اح 

  . شگرف در جذب گردشگر به همراه خواهد داشتيريثأن عوامل تيا
انـد   ه، مسئوالن شهري به آن اندازه از درك و درايت رسـيده           شرفتي پ يشورهاكامروزه، در   

ـ          يكه با هنرمندان و نمايشگران خيابان همراهي م         هنرشـان   ةكنند و براي آنهـا مزاحمتـي در ارائ
اي از درامـد شـهر از طريـق           كه بخـش عمـده     يستيژه در شهرهاي تور   يآورند؛ به و   يفراهم نم 

كند، زيـرا    مييانيني به رونق شهر كمك شاخياباهاي  شود، حضور نمايش  مين مي أگردشگران ت 
 انتقــاد از ةنــيهــايي كــه در زم  ســرگرم كننــده دارنـد؛ حتــي نمــايش ةهــا، جنبــ بيـشتر  نمــايش 

شود، بلكـه تنهـا نظـارت و         يهرگز از سوي دولتمردان تهديد نم      هاي اجتماعي است،   نابساماني
هـا،   ن نمـايش  ين بسياري از ا   كنندگا تيدر واقع، حضور مسئوالن به عنوان هدا      . شوند كنترل مي 
در . ها اعمـال شـود     شين نما ياي سامانمند و منظم در ا      ه اهرم نظارتي به گونه    كشود   يموجب م 

ها را براي برگزاري جشن و حـضور مـردم            شرايط خيابان  يز، معموالً مسئوالن شهر   يها ن  جشن
 كـه بـر    ي شغل يها تيمسئول  در كنند، زيرا روحيه بخشي به آحاد مردم، بازدهي آنان را          آماده مي 
  .دهد گيرند، افزايش مي عهده مي

جاد شـده  ين هنر اي ايريارگكار در نوع به كاف آشكا شي گسست يكاز گذشته تا امروز،  
ثـر  ك ا ي مانـده، امـا اجـرا      يجا آن بر  ة و سرخوشان  يحي تفر يردهاكاركاست؛ و گرچه همچنان     

 و  ي، اجتمـاع  ياسـ ي بهبود اوضـاع س    يانه برا يجو  و مبارزه  ياسي س ي با اهداف  يروني ب يها شينما
  .شوند ي مورد استفاده واقع ميفرهنگ

 و نوع نگاه مردم و عـابران        ،شيان نما ك به م  ي عموم يها انكر معابر و م   يين تغ يقيبه طور   
اما تئـاتر در    . ندك ي مطرح م  ياباني تئاتر خ  ة را در عرص   ين مقوله، خود مباحث قابل پژوهش     يبه ا 
ـ  و تمايروني بيز از فضاهايل به گري ميخي تار  از مقاطع  ياريبس  يهـا  انكـ ل بـه حـضور در م  ي

 ي بـه نـوع    كار و متحـر   يت سـ  ين وضع يه ا كن بود   يا  بر يرا باور عموم  يثابت را داشته است؛ ز    
ن احساس، حاصل تجارب تلـخ  يانجامد؛ و ا  ي مگراني بازي هنرة و از دست رفتن وجه     يثبات يب

ه بـه  كـ  يز زمـان يهن نكونان ي تئاتر  يحت.  شان بوده است   ينرار ه كگران در مقاطع مختلف     يباز
شتر مـوارد هـم     يـ  بـسته شـد؛ در ب      يهـا  انكـ ت شـناخته شـد، وارد م      ي هنر به رسـم    يكعنوان  
  .شدند يار در نظر گرفته مكن ي ايه در قلب شهر وجود داشتند، براك ييها عمارت

انگر ناخودآگـاه   ي همواره ب  يك تراژ يها  طنزگونه و چه در قالب     يها اما تئاتر، چه در قالب    
 را  ي انسان و جهـان بـشر      يكن و سمبل  يده تا ابعاد نماد   يوشكوسته  ي مردم بوده است، و پ     يجمع
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، حاصـل    ظهـور گذاشـته    ة آن به منـص    يرونيژه نوع ب  يه تئاتر ، به و    كآنچه را   . ديشكر ب يبه تصو 
 ي الگوهـا  ةن و ارائ  م شهروندا يرك است، و غالباً هم در صدد ت       ي جمع يها جمع باورها و ارزش   

 يجـĤن هـا   ي معموالً ه  يروني ب يها شيواقع، نما  در.  آنان بوده است   ي جمع يها حاصل از ارزش  
  .نندك ي را بازگو ميشورك هر يخ اجتماعي و تاري جمعة، حافظيدرون

ه كـ  آن است يا رد جشنوارهكارك دوگانه دارد، نخست،     يردكارك ياباني، تئاتر خ  يبه هررو 
ان يـ  م يه موجـب همـدل    كـ  اسـت    ي شـاد  يهـا  ارناوالك و   ي دسته جمع  يها شيبه صورت نما  

ز يآم  اعتراضيها يژگيآن، و گريرد دكاركشود؛ اما   ي م ي انسان ة جامع يكا  ي شهر   يكشهروندان  
 يژگـ ين و يا.  است ي اجتماع يها ياستكا و   ه ها، تناقض  انگر ضعف يه ب ك آن است    ةانگرانيو عص 

سه ي مقايكن، در مقام ي بنابرا.ن نوع تئاتر استيپود ا و رز، جزء تا  يآم  تناقض يدوگانه و گاه حت   
شتر در سـاختار  يـ ه بكـ افـت  يتـوان   ي مـ يونـد يهن، پك يشي امروز و آثار نمايابانيان تئاتر خ  يم

ـ ن ا يهمچن.  آن ي آن نهفته است، نه در محتوا      يروني و فرم ب   يظاهر  يهـا  هين شـباهت در سـو     ي
  . آنيار و گفتيالمك يها  آن است، نه جلوهيردكارك

ـ  اة دربـار يابـان ي از هنرمنـدان تئـاتر خ  يكـي  (Michel Simonot) مونويشل سـ يم ن هنـر  ي
  :سدينو يم

 ي بـرا  يانكـ ه م كـ ست، بل يـ  گذر ن  ي برا  صرفاً ييا جا يان محض   ك م يكابان  يا خ يوچه  ك«
 مختلـف   ي از ژانرهـا   يا زهيـ ش آم يان هنـر نمـا    ك م ي قرارداد يدن است، فراتر از الگوها    يشياند

ـ       يا ه دغدغه كآن يم، ب ينك ي را تجربه م   يگري خاص باز  يها است، ما فن   ش ي راجع به قواعـد از پ
 تئـاتر  يهـا   تيم، خارج از محـدود ينك ي ميم، ما آزادانه زندگ  ين هنر داشته باش   ين شده در ا   ييتع

واسطه و   ي ب يا ، رابطه مينك يات روزانه مردم ثبت و ضبط م      يمان را درون ح   يها شي، ما نما  يسالن
دهـد،   يل مـ  كي را تـش   يشي، رابطه با مردم، موتور هر نما      ي؛ برخالف تئاتر سالن   يمانعچ  يبدون ه 

  .ميزن ينش آنان نميا گزيمان با عابران و مردم هرگز دست به انتخاب  اما، ما در ارتباط
شـود،   ي محـسوب مـ   يگري و در گروه بـاز     ي ارزشمند در زندگ   ي عنصر يانسجام و همدل  

 نـدارد،  ي برتريگري نسبت به ديسكچ ي وجود ندارد، هيتگخيگونه گس چي گروه ه  يان اعضا يم
ـ موضـوع نما  : ميزيـ م با همه چ   يارمان، درارتباط مستق  كما در    ، مـردم، زمـان، آب و هـوا و          يشي

  )68، يوپرك( »شه مان ياند
 ياركـ ي سرشـار از هم    يدهد كه تئاتر خياباني فضا     ي، بطور يقين، نشان م    ي نظر يرويكرد

اي  ايجاد كرده، و در ارتقاء فرهنگ ملي و حتي جهاني نقش ارزنـده            ميان شهروندان يك جامعه     
  .رديگ ي با عموم بر عهده مي الگويي خاصةن يك رابطيند؛ همچنك يايفا م



 95  ...نمايش خياباني؛ رويكردها،   1386زمستان , 42شمارة  , هاي خارجي پژوهش زبان

ها يا تزهاي دانشگاهي نبوده تا مباحث چـالش   تئاتر خياباني، تاكنون چندان موضوع كتاب     
سـف  أزد، و ايـن جـاي ت      يـ سـتان برانگ  ميان فرهنگ دو   برانگيزي را مطرح كند، و عالئقي را در       

. هاي تاريخي و اجتماعي آن بـسيار حـائز اهميـت اسـت      به ويژه، پرداختن به ريشه    . بسيار دارد 
ده، بايد سير تطـور تـاريخي آن را مـورد بررسـي             يزيرا براي رسيدن به هستي و واقعيت هر پد        

  .قرار داد
هاي مختلف تـاريخي را      وره منطقي، بايسته است كه د     ةشك، براي رسيدن به يك نتيج      بي

همچنين كاركردهاي فرهنگي و سياسي آن را، بـه ويـژه           . كه اين تئاتر در آن باليده، بررسي كرد       
  .ها را نشان دادهاي آن يها يا همانند در مقايسه با تئاتر سالني مورد پژوهش قرار داد، و تفاوت

-2 فضاي نمايش -1:  كرد عنصر اساسي اشاره  4توان به    درمورد تفاوت با تئاتر سالني مي     
   زبان اندامي-4 نوع رابطه با متن -3نوع ارتباط با مردم 

 مـردم و    ةقرار گرفتن نمايش در بطن فضاهاي شهري و عمومي، گفتگوي مستقيم با عامـ             
 نوعي تقابل براي واداشتن آنـان بـراي حـضور در            يران و گاه  به دنبال آن ارتباط مستقيم با عاب      

ها،حركات  د انگيزه و رغبت در آنان، استفاده از زبان اندامي، يعني ژست           نمايش يا به نوعي ايجا    
  .يابد  ميين موارد فوق، گاه از متن نگاشته شده اهميت بيشتريه تمام اكهاي فيزيكي،  و كنش

گرانـه ايفـا      ميـانجي  ي تئاتر خياباني همچون هر كـنش فرهنگـي ديگـر، نقـش            ،يبه هر رو  
سـازد،   يتـر جامعـه برقـرار مـ        ينيفرهيخته و زبده با طبقات پـا       ميان طبقات    يا كند، و رابطه   مي

  .ثر استؤار مي بسي مختلف اجتماعيها ان گروهيهمچنين در ايجاد همدلي م
نقطـه    از ياريه بـس  كـ ن نمايش به ظـاهر خيابـاني، ايـن قابليـت وجـود دارد               ياز طريق ا  

ل، يـ ن دل يد بـه همـ    ياشـ . ابدي جامعه ارتقاء    يم شده، و فرهنگ عموم    ي ترم ي اجتماع يها ضعف
 دارند،  ياليدگاه س ياند، اغلب د   تي مشغول فعال  ياباني خ ي هنرها ةه در گستر  ك ي از افراد  ياريبس
، و مـسائل  ردهكـ  يينه شناسـا ين زم يا افراد را در   ة جامعه و توان بالقو    ي فرهنگ يها تي قابل يعني

  .دهند ي عموم جامعه ارائه مي قابل فهم براي را با زبانياجتماع
شتر اسـت؛ چـرا     ي ب يابانين، احساس تعهد نسبت به جامعه، نزد فعاالن تئاتر خ         يا ه بر عالو

ن ي خـود را بـه بهتـر       ي و فرهنگـ   ياسـ ي با مردم دارند و تعهدات س      ي افزونتر ياريه قدرت هم  ك
 را سامان ي اجتماعيها رده، و گسستك يني را بازآفري اجتماعيوندهايآنها پ . نندك ي ادا م  يلكش
 .بخشند يم

 درسـت   يعنيشوند،   ي اجرا م  يروني ب يها طي در مح  ياباني خ يها شيه نما كن  يوجه به ا  با ت 
 را ابداع يا  تازهي هنريها ه فرمكته كن ني است، و با در نظر گرفتن اي جاريه زندگك ييدر جا
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 جامعـه معاصـر اسـت،    يهـا  شناسانه و همگون با دغدغه ييباي زيه متناسب با الگوهاكنند  ك يم
. شـود  ي برقرارمـ  ياسته شده، و توازن و تعادل در سطوح مختلف اجتمـاع          ك ياع اجتم يها تنش

 در  يدالوصـف يجـان زا  ي و ه  يهـا، شـاد     و جشن  يجمع  دسته يها شين، به هنگام نما   يافزون بر ا  
 .شود يان اقشار جامعه برپا ميم

 مـردم، و  ةثر سـاختن عامـ  أ متـ ي بـرا يانيـ  بيهـا و شـگردها   وهي شيريارگك در به   يآگاه
ـ  در ايار علمكاز به ي، خود ني با فرهنگ عموم يين آشنا يهمچن نـه و انـدوختن تجـارب    ين زمي

  .ن امر مهم داردي به ايابي دستيالزم برا
 ي بـا زمانـه بـرا   ييش، همسويژه هنر نماي هنر، به و يردهاكارك از   يكيه  كن  يبا توجه به ا   

ها   مشغله يا هر دوره ه  ك يي مردم آن دوران است؛ و از آنجا       ي و فرهنگ  ياسيالت س كزدودن مش 
 هنر و   يين دردها مستلزم همسو   ي با ا  يين، آشنا ي مخصوص به خود را دارد؛ بنابرا      يها و دغدغه 

ردن اوقات فراغت   ك سرگرم ساختن مردم و پر     ي برا ش صرفاً يگذشته ، نما   اگر در . جامعه است 
رد كاركـ معـه،    و روابـط درون جا     يده شدن مناسبات اجتماع   يچياربرد داشت؛ امروزه، با پ    كآنها  

ـ از ا. تر شده است تر و ژرف   دهيچيش به مراتب پ   يهنر نما  ـ ، باين روي ـ د زبـان ا ي ن هنـر را بـه   ي
  .ار بردك عصر به ي و اجتماعي فرهنگيازهاي به نيي شناخت و آن را درجهت پاسخگويخوب

  ها دغدغه
 جـدي  اي كـامالً   به عنـوان مقولـه   ي، كمتر به تئاتر خيابان    يهاي نظر  ها و بحث   در پژوهش 

ثيرات آن بر فضاي فرهنگي كشور مـورد تحقيـق          أهاي هنري و ت    سته شده، و كمتر ويژگي    ينگر
 تئـاتر   يننـد، از آمـوزش رسـم      ك يت مـ  يـ ن عرصه فعال  يه در ا  ك يشتر افراد ي ب .قرار گرفته است  

ز ي و ن يق تجارب عمل  ياند، و اغلب از طر     نهين زم ي در ا  يكادمكالت آ يبهره بوده، و فاقد تحص     يب
ار كـ ه كـ  ييدهند؛ گرچه نهادهـا  ينه ادامه م ين زم ي خود را در ا    يها تيه آزمون و خطا، فعال    از را 
 و ي سـالن يشتر بـه تئاترهـا  يـ عهـده دارنـد، ب    را بـر ي هنريها تي فعالي و اجرا يگذار استيس
دهنـد، امـا    يار آنان قرار مـ ي در اختيتر  افزونةدهند، و بودج   ي توجه نشان م   ي رسم يها شينما

 بـه   ك انـد  كت خود، انـد   ي موجود يجي و اثبات تدر   يت مردم كز با جلب مشار   ي ن يبانايتئاتر خ 
 يروني ب يها شيسفانه در بازتاب اخبار مربوط به نما      أمتز  يها ن  رسانه. ابدي ي دست م  ييها تيموفق
 نـسبت   يمترك ةرانك روشنف يها هيه از سو  كن رو   يشتر از ا  يد ب يدهند، شا  ي نشان م  يمتركل  يتما

  .ندك ي خود جلب مي مردم را به سوةشتر عامي برخوردار بوده، و بيبه تئاتر سالن
ـ آور در ا   گران نام ي، عدم حضور باز   ياباني تئاتر خ  يم اقبال كل  يگر از دال  ي د يكي ن عرصـه   ي
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شگان مشهور  ي حضور هنرپ  ة اثر را تنها به واسط     يك يشي نما يها تيرا اغلب مردم قابل   ياست، ز 
  .شود  ي خود اثر مورد توجه واقع ميها ييمتر تواناكزنند، و  ي مكمح

ـ ه در ا  ك ي هرچند نسب  يتياد شده، هرگونه موفق   يط  يبا توجه به شرا     تئـاتر   ينـه بـرا   ين زم ي
چ گونـه   يرا ه يجاد شده، ز  ين هنر ا  ي هنرمندان ا  يها تيه بر  قابل   كيجاد شده است، با ت    ي ا يابانيخ
  .نه انجام نگرفته استين زمي درايق قابل توجهيا تشويغ يتبل

انـد، بازدداشـت     وسته با آن مواجه بوده    ي پ يابانينندگان تئاتر خ  كه اجرا   ك يالتك از مش  يكي
ش در ي نمـا يل نداشتن مجوز اجـرا يه اغلب به دلك .ان و مسئوالن شهر است  ي متول يآنها از سو  

ـ  از ا  يگرچه حـوادث  . رنديگ يها انجام م   ن ممانعت يمعابر، ا  ـ  تور يشـهرها  ل در يـ ن قب ي ـ  يستي ا ي
متـر  كرد، يـ گ ي رونق مـ ينين چني ايي درامد شهر با اجراهاةه بخش عمد كرگردشگر   پ ييشهرها
 بـا آن    يابـان يه هنرمنـدان تئـاتر خ     كـ  است   ييها ي از دشوار  يكي،  يافتد؛ اما به هر رو     ياتفاق م 
  .نديروبرو
» (Centre Pompidou) دويـ ز پومپكـ مر« خود با عنوان يز فرهنگكس در مري پاريشهردار 

ار در نظر گرفـت،  كن ي انجام اي را برا يا ژهيگاه و ي جا ياباني خ يها شيت از نما  يثي ح ة اعاد يبرا
ت ي شد تا موجوديشي نماةن حوزياران اكاندر ستان ديم  دريجاد دلگرمين اقدام موجب ايه اك

ز بـه  يـ  مـا ن  ياش مـسئوالن فرهنگـ    كـ  يا. رديآنان به عنوان هنرمندان جامعه مورد توجه قرار گ        
 .شندياندي بيا ز چارهي ما نياباني تئاتر خياي احيه براكافتادند  يصرافت م

اي بايد كارشان مـورد       بسياري از اجرا كنندگان و هنرمندان تئاترخياباني از اين كه به گونه           
ه مجوز اجرا داشته باشند، احساس رضايت چنـداني         كن  يهاي دولتي قرار گيرد، تا ا      نايد ارگ يأت

  .ندارند
ه كـ گر از آزادي كامل برخوردار است؛ در هر لحظه او قادر اسـت         در تئاتر خياباني، تماشا   

مايـشي بـا مـشقت ايجـاد         نمايش را بگسلد و فضاي نمايش را كـه بـازيگران و گـروه ن               ةحلق
   رودرروي يه بـا تحليلـ    كـ ن جسارت را هم داراست      ين حال ا  ياند، مخدوش كند؛ او در ع       كرده

  .شدكآنها را به چالش  يشيهاي اجرايي و توان نما بازيگران، قابليت
شك، ضريب خطرپذيري در تئاتر خيابـاني بـسيار باالسـت، و هـر لحظـه، بـه داليـل                     بي

ه كـ تـوان گفـت    ين اجراها، م  ي مثبت به ا   ياما با نگاه  . امكان تعليق نمايش وجود دارد      مختلف،  
ر انگيز نمايش است، و بايد پذيرفت كـه آشـفتگي در خـالل كـا               اين هم شايد از شرايط هيجان     

 را در كوچه و     ي متفاوت فرهنگ  يها تي با موقع  يناپذير است؛ زيرا افراد    نمايش خياباني اجتناب  
اما آ نچه كه اهميت دارد، اين است كه بازيگران در چنين شرايطي نبايـد               . توان يافت  خيابان مي 
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م هاي در حد ناچيز، خود موجـب هـ   البته آشفتگي. دچار خشم، ناراحتي، تزلزل يا انفعال شوند    
 آورد؛ زيرا برخي از   شود و فضاي نمايش را از حالتي يك سويه بيرون مي            با تماشاگر مي   ينشك

گران نمايشي، افرادي خوش طبـع وشـيرين گفتارنـد و بـه دنبـال فرصـتي بـراي اظهـار                 اخالل
  .وجودند
ـ ز. ه موهبت است  كست، بل يل ساز ن  كشگر ماهر اختالل نه تنها مش     ي نما يبرا« را موجـب   ي
ه كـ ند  ك ين نشده و تماشگران را مشتاق م      يش تمر يه از پ  كشود   ي م يتيدرآوردن موقع ش  يبه نما 

  )140ماسون،  ( ». افتاده و چگونه با آن برخورد خواهد داشتيند چه اتفاقيبب
 ديگـر   يگـاه . هاي شديد و پرخاشگرانه بايد به شدت پرهيـز كـرد           به هر حال، از واكنش    

كننـد؛ و    گر را از مجموعه حذف مي      ده و فرد اخالل   ركن حوادث مداخله    يتماشاگران خود در ا   
  .كنند ي كمك مي فرد خاطةبه نمايشگر براي خنثي كردن اعمال قبيحان

توانـد باعـث     يز مـ  يـ  عوامل طبيعي مانند باد، باران، برف و ديگر تغييـرات جـوي ن             يگاه
  .پراكندگي تماشاگران و يا توقف نمايش شود

نـه از عوامـل     ي مؤثر و به   ة، اختالل در استفاد   يابانيتر خ ار تئا ك در   ي فن يها از جمله دغدغه  
  .ش استي نماينور و صدا در اجرا

ـ شـود، از ا    ي انجام م  يشتر در معابر پر رفت و آمد شهر       يش ب ي نما يه اجرا ك يياز آنجا  ن ي
ال مختلف كه به اش  ك است   ي ناهنجار ي عوامل اجرا، سر و صداها     ي اصل يها  از دغدغه  يكيرو  

ـ  عـابران و     ة گوشخراش آنها؛ همهم   يها  بوق يها و گاه   ليت اتومب ك حر يداص: نندك يبروز م  ا ي
ش يل، گـاه در طـول نمـا       يـ ن دل يبه ا . نندك يجاد اختالل م  ي ا يلفل مخت يه به دال  ك آنان   يادهايفر

 خود يها الوگيگران مجبورند تا دين رو بازيرسد، از ا يگران به گوش تماشگران نم   ي باز يصدا
شـود؛   ي بدل م  يادي آنها به فر   يار گفتگوها كن  ي ا ة با ادام  يه گاه كنند،  كدا   ا يشتري ب يرويرا با ن  

 يلكش را به    ي نما يا اجرا ي و   ،دهد ياهش م كار را   كت  يفكيه شدت    ب يطين شرا يد چن يترد يو ب 
  .ندك يمختل م

ن نوع  يه در ا  كژه آن يبه و . ش دارد ي نما يت اجرا يفكي در   يا نندهكن  ييز نقش تع  يعامل نور ن  
ط ي محـ  يعي نور طب  كمك و با    يش معموالً بدون استفاده از لوازم نورپرداز      ي نما ةنور صحن تئاتر،  

 ةگر دشوار و ادامـ ي بازيار را برا  ك ةد تحمل ادام  ياد و آفتاب شد   ياجرا در نور ز   . دريپذ يانجام م 
 يهـا  تيجذابز از   يم و نامناسب ن   كن اجرا در نور     يهمچن. ندك ين م كر مم يحضور تماشاگر را غ   

  .اهدك يمار ك
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  راهبردها
  حاصل از آن   يشاد.  است ييها جانيادآور خاطرات و ه   ي خود   ي جمع يها نشي آفر ةتجرب

متـر در  كه كر مترقبه ي حوادث و اتفاقات غي است؛ حت  يجمع  اقدام و تالش دسته    يك ةجيز نت ين
ـ دارد، و از ا    ي افـراد را بـه چـالش وامـ         ة نهفتـ  يها تيدهد، قابل  ي رخ م  ي زندگ يط عاد يشرا  ني

  . افراد به همراه داردي را برايرهگذر، تجارب ارزشمند
ان افـراد انـد؛   يـ د مي از روابط جديا هكاد شب جي ا ي برا يني آغاز ة، خود نقط  يالت هنر كتش
ان يـ  م ي و همدل  يركه محصول همف  ك را   ك مشتر يدن به تفاهم و خلق اثر     يت رس ين قابل يهمچن

ار كان افراد گروه آشـ    ي م يرك ف يها  تفاوتها و    ار شباهت كدر طول   . آورند يهاست، فراهم م   آن
توانـد در فـراهم      يآورد و هم م    يد م يان آنان پد  ي م يشياند ن حادثه، هم فرصت هم    يشود، و ا   يم

 يا زهيـ ه چه انگ  كست  ي مهم ن  ي حت يگاه. ثر شود ؤان آنان م  ي از اعتماد و رفاقت م     ييآوردن فضا 
ش تا چه ي خويا هنري يشي نمايارهاكام ه در انجكن يا ايرده است؛ كها را به دور هم جمع        نآ

 ةيزها تنهـا در سـا     ي از چ  ياريه تحقق بس  كاموزند  يد تا ب  يآ ي فراهم م  يه فرصت كاند ، بل   حد موفق 
ـ ها  شهيزند و اند  ي هم در آم   يايآموزند تا با دن    يسر است؛ آنان م   ي م يتالش همگان   يشان را بـرا   ي

دن بـه   ي رسـ  يهـا  ، گذشـت وراه   ياريهمآنها تفاهم،   .  همسو گرد هم آورند    يوصول به مقصود  
 و جـسارت    يشگيه بلوغ اند  كت  ن موارد اس  يو ا . آموزند يگر م يديكنار  ك  را در  ك مشتر يباور

  .آورد يشان به ارمغان ميشدن را برا» من«
دن بـه   ين رسـ  يهـا، تمـر    يگـ  ستن حصار روزمره  ك، ش يشي نما ين فضاها ين، خلق ا  يبنابرا

 ة را شـالود   ينـ يآفر  و لـذت   يبخش ه لذت ك است   يان هنر ز و ورود به جه    يآم  مسالمت يستيهمز
 در. ابـد ي ي تحقـق مـ    يلكن شـ  يگاه به بهتـر   ين جا يدن به ا  يها رس  در جشن . داند يش م يار خو ك

تـوان   ينه مـ  يرا بع » يزندگ«ها، مفهوم     پرشمار انسان  ةت مجموع كلحظات جشن، به خاطر مشار    
مان به ارمغان   يز برا ي بخش ن  ي شاد يظات، لح كر از احساس مشتر   يه به غ  ك يا رد؛ تجربه كتجربه  

  . گرانبهاستين گوهر، همچويانك و مي زمانين تنگناهايه در اكآورد،  يم
 قلمداد كرد كه قلمرو نامكشوف بسياري       ينمايش خياباني را بايد نمايشي منحصر به فرد       

رست براي  هاي د  را داراست و براي يافتن اين قلمروهاي ناشناخته، بايد پيش از هر چيز، شيوه             
الي در ايـن    هاي احتمـ   افت، و موانع و دشواري    ي مردم   ةان عام يمحبوبيت و مقبوليت آن را در م      

  .زمينه را از پيش رو برداشت
خ از دست رفته يردن تارك برعهده دارند، زنده ياباني خيها شيه نماك ييها  از رسالت يكي

ن يريات تلـخ و شـ     يته و واقع   گذش يها  اسطوره يادآوري يعني هر منطقه است؛     ةا فراموش شد  ي
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پرداختن به آمال، آرزوهـا     . شود يمن ما محسوب    ي از فرهنگ سرزم   يه امروزه بخش  كانمان،  كاين
خ و ي تاري بازشناسي برا ي آنان، نه تنها فرصت    يننده در زندگ  كبخش و نگران     يز عوامل شاد  يو ن 

شتر يـ ز ب ي خود ن  يوننكت  ي آنان، از موجود   يل زندگ ك ش ييه با شناسا  كفرهنگ گذشته ماست بل   
 مانده از گذشتگان هم به      ي برجا يها ر از ارزش  ي تقد ي برا يه فرصت كم؛ ضمن آن    يشو يمطلع م 
  .ميآور يدست م

ـ ز انواع مختلـف نما    يران ن ي ا ةخ گذشت يه در تار  ك است   يادآوريالزم به    ـ ي ب يشهاي  از  يرون
ها بـه طـور      شين نما يز ا  ا يه امروزه، برخ  ك رواج داشته ،     يه و تئاتر روحوض   ي، تعز يجمله نقال 

  .ار دارديسف بسأ تين جايه اكامل منسوخ شده است، ك
 مـشخص   يانكـ  خود را دارد، و همـواره در م        ةژي مخاطبان و  ياباني خ يها شي از نما  يبرخ
ـ  خاص يابان، در زماني خيكا ي ك پاريك از يا شود، گوشه يبرگزار م   خـاص، بـه   يا مناسـبت ي

 .شود يل ميبدگران تيعادگاه تماشاگران و بازيم
ر يپذ انكر ام ي مس يا دور ينه  يل صرف هز  ي به دل  ي از افراد، رفتن به تئاتر سالن      ياري بس يبرا

ثر ؤار م يش بس ي آنها با هنر نما    يي آشنا ي برا ياباني خ يها شيدار نما ين، حضور و د   يست؛ بنابرا ين
  .است

ـ  دسـتگاه  يك همانند  يشي گروه نما  يك ـ  فرايه از اجـزا كـ  اسـت  يلكا نظـام متـش  ي  يوان
ل مجموعـه را مخـدوش   كـ  يهـا  تيـ  جـزء، قابل يكه اختالل در  ك يا برخوردار است، به گونه   

ل كـ ه بـه سـاختار      كـ  يردكان افراد، انجام هرگونه عمل    ي م ةين، براساس توافق اول   يبنابرا. ندك يم
ـ از ا . ده است يوهك ن ياركند،  ك صدمه وارد    يشينظام نما  ، از انجـام    يطين شـرا  ين رو، در چنـ    ي
  .ردك يد خودداري خود پسندانه و متظاهرانه بايها ا ژستي يروكهرگونه ت

 يت مردمـ  كن مـشار  يشتريـ ه با ب  ك است   ي، حالت ياباني تئاتر خ  يل برگزار كن ش يتر مطلوب
جـاد  يگران و تماشـاگران ا   يان بـاز  يـ  م يليه حـا  كـ  را   ي موانع يد تمام ين رو، با  ياز ا . همراه باشد 

ـ    يه تمـام  كـ  جـشن    يكنند   درست هما  يعنيان برداشت؛   يم نند، از ك يم چ يهـ  ي افـراد حاضـر، ب
ش يار نمـا  كز احساس حضور تماشاگر در      يش ن ياند، در نما   تك قادر به حضور و مشار     يدشوار

  .تر سازد  او را افزونيتواند احساس همراه يم
در واقع،  . م بداند يه تماشاگر خود را در خلق اثر سه       كشود   ي سبب م  يتكن مشار يانجام چن 

ه تماشـاگر تنهـا در چنـد سـاعت بـه            ك ياباني گروه تئاتر خ   ي اعضا ين از سو  يرها تم  جه ماه ينت
ش با نگاه   ي نما ةن زحمات چند ماهه، در لحظ     يه ا كند  ينش ي به بار م   يند، در صورت  ينش يتماشا م 

ـ  از ا  ياريند، گـره بخـورد؛ گرچـه بـس        ينش ي آن م  ة به نظار  يا ساعات يق  يه تنها دقا  كتماشاگر   ن ي
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 يه اغلـب از آبـشخور     كد  يآ ي به اجرا در م    يارناوالك يها ه صورت جشن   ب ياباني خ يها شينما
م كـ ه در ح  كـ ها را    ن جشن ي گردانندگان ا  ةواسط يم و ب  يز برخوردارند، اما ارتباط مستق    ي ن يسنت
  .شود يساز م  سببيشوند ، با مردم عاد يگر محسوب ميباز

هـا و    الم، ژسـت  كده از   گران، با استفا  ي باز ي تماشاگران از سو   يكايكمخاطب قرارگرفتن   
  .ندك ي تداوم حضورش افزون مي تماشاگر را براةنند، عالقك يگران خلق ميه بازك ييها تيموقع

ابد؛ از  ي ي اعضاء تحقق نم   يكايك يارك جز به مساعدت و هم     ي جمع يارهاك از   يكچ  يه
ـ ر صحنه، نـورپرداز و موز     يطراح لباس، مد   ان ننـدگ ك كگران و تـدار   يارگردان، بـاز  كـ ن تـا    يسي

  . به انجام رساننديلكن شيت خود را به بهتريد مسئوليش، همه باينما
 ةه تجرب ك يخورد، درحال  ي افراد رقم م   ي اغلب با اضمحالل توان واقع     ي شغل يها تيموقع

ثـر  كدر ا.  اسـت    ي شخـص  يهـا  تيتر از قابل    هرچه افزون  يريگ ش، بهره يار نما كژه  ي، به و  يهنر
 الًمـو رد، و مع  يـ گ ي نم ي چندان كمكق و استعداد افراد     ياز سال ،  يا ا حرفه ي ي شغل يموارد، زندگ 

ش يار نمـا  كـ ه در   كـ شـود، حـال آن     ي اشخاص اعمال م   يرار در نظام شغل   ك و ت  ينواختيك ينوع
 خود يها يستگيبودن و شا ة قابل ارائه است و وسوس  يلكن ش يقه به بهتر  ياستفاده از نبوغ و سل    

  .شود يار مك آشييشتر از هرجايدن، بيشكگران يرا به رخ د
هـاي    نقاط جهان، درآميختن آن بـا نهـضت        ي در اقص  20هاي تئاتر در قرن      يكي از ويژگي  

ثر أهـا و متـ     كه نمايش بـا اسـتفاده از ديـالوگ        يياز آنجا . سياسي و ايدئولوژيكي دوران خود بود     
هـاي مخاطـب     ساختن حواس بعدي تماشاگر قابليتي چشمگير در اثربخشي باورهـا و انديـشه            

، تمام توان خود را براي روشنگري و ساماندهي باورهاي مردم بكـار گرفـت؛ بـه ويـژه                   داشت
تئاتر خياباني كه از درون زندگي روزمره مردم سرچشمه گرفته بود و ريشه در باورهاي آيينـي                 

، زبـان   20سازي خود با شرايط بحران ساز قـرن          و مردمي روزگاران كهن داشت، براي همگون      
. ف اجتماعي شـد    اجتماعي اقشار مختل   - آگاهي سياسي  ةو بازتاب دهند  سياسي به خود گرفت     

هاي سياسـي، بـه نماينـدگي از مـردم و بـه عنـوان سـخنگوياني                در حقيقت، هر يك از نهضت     
هاي هنري را نيز داشتند، با استفاده از ساز و كارهاي تهييجـي و               روشنفكر كه فعاليتي در عرصه    

د، و   خود پرداختنـ   ةهاي هنري جامع   م به پاسداشت جلوه   هاي هنري، ه   تبليغي و برپايي نمايش   
  .هم با استفاده از زبان هنري، مشكالت سياسي و اجتماعي جامعه را آشكار كردند

   جهينت
سـازد ، تغييـر در       هاي آييني روزگار كهـن متمـايز مـي         آنچه كه تئاتر خياباني را از نمايش      
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يشي آن است؛ زيـرا بـه لحـاظ سـاختاري،           ساختار نمايشي آن نيست، بلكه تغيير در اهداف نما        
هـاي آيينـي گذشـته ديـده         هاي بيروني و نمـايش     تفاوت آشكاري ميان اجراهاي كنوني نمايش     

پرداخت كه محـصور در زمـان نبـوده و           هايي مي  شتر به مفاهيم و ارزش    يتئاتر آييني ب  . شود نمي
شه در باورها داشت، و به      هاي پس از خود نيز بود؛ موضوعات نمايشي ري         قابل تداوم در دوران   

در حالي كه تئاتر خياباني خود را بـا شـرايط           . پرداخت يحوادث مقطعي و زودگذر تاريخي نم     
تاريخي عصر همگون ساخت و از مسائلي صحبت بـه ميـان آورد كـه پديـدارهاي اجتمـاعي،                   

. دنـد  انساني خـاص بو    ةسياسي يا فرهنگي بودند و تنها متعلق به افراد يك نسل يا يك مجموع             
ساختند، اما تئاتر خيابـاني   ها منعكس مي انساني را در نمايش گرچه هر دو، به نوعي آرمان هاي        
الت اجتماعي مردم يك    كگرا بوده است كه قصد بازتاب مش       بيشتر نمايشي پراگماتيك و تجربه    

غلب به  گرانه را داشته است؛ و ا      جويانه و گاه عصيان    اي مسالمت  ها به گونه    راه حل  ةدوره و ارائ  
ـ عالوه بـراين، با   . شد يال متعهد ميان او و تماشاگر مطرح م       عين ح  اي روشنگرانه و در    شيوه د ي

  .ز در گذر زمان از ميان رفته استيهاي قراردادي تئاتر آييني ن ه برخي از سنتكادآور شد ي
ـ        ةتئاتر خياباني با استمداد از پيشين      گـون در     گونـه  يهـا   نمـايش  ة تاريخي خـود و بـا ارائ

در عـصر حاضـر نيـز،       . ان ساز و اثرگذار بوده اسـت      هاي هنري تاريخ تمدن بشري، دور      رصهع
ـ ا.دهـد  ي را به عنوان واقعيت هاي محيطي بازتاب م ي فرهنگ يها ياستك و   ي اجتماع يدردها ن ي

هاي دشـوار حـاكم بـر     تئاتر با نشان دادن آگاهي خود نسبت به اوضاع زمانه و تقابل با واقعيت           
  .دهد ر نشان مييناپذ ي آشتيمقاومت  و اجتماعي مردم، در برابر جبر روزگارسرنوشت تاريخي

هـاي دور در انجـام برگـزاري         ن تئـاتر بـا تجـارب گرانقـدري كـه از گذشـته             يدر واقع، ا  
تـر و پويـاتري      شـناختي ژرف   هـاي جامعـه    هاي سنتي و آييني به همراه دارد، از ويژگـي          نمايش

  .ر استهاي سالني برخوردا نسبت به نمايش
ن تئاتراست؛ امـا    ي برخورد و مالقات با مردم، هدف اصلي برگزار كنندگان ا          يبه طوراساس 

مالقات و پيوندي از سنخ ديگر؛ مالقاتي با استفاده از زباني هنري همراه با روابطي مبتكرانـه و                  
عنـوان  تئاتر خيابـاني بـه      .  مردم ةسرشار از نوآوري؛ و در نتيجه ايجاد نوعي همدلي تازه با عام           

اي كه فـرد     هاي شخصي و پيوند آن با مجموعه        كه ميان هيجان    فرهنگي قادر ا ست    ةيك واسط 
  .كند گيرد، توازن برقرار مي را در بر مي

 هنـري،  ة انديـشگي و ذوق و سـليق    ةتبديل يك مكان به فضاي نمايش، با اسـتفاده از قـو           
اني، دو عنصر اصلي يك نمـايش       شود؛ و با استفاده از تئاتر خياب       خالقيتي ارزشمند محسوب مي   

. رنـد يگ يگر قـرار مـ    يديكـ نـار   كني بازيگر و تماشاگر بدون هيچ دشواري و تدارك قبلي در            يع
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تـوان نـام نهـاد كـه بازتـابي از       بنابراين، تئاتر خياباني را فضايي خود بنياد و خود انگيختـه مـي    
  .حقيقت ماست
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