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 ش و جامعه در یونان باستان یرابطۀ نما یبررس

  ١دکتر محمد مومني

 هدکیچ

ل مثبت بین جامعه و نمـایش در یونـان باسـتان عوامـل و     بررسی عوامل موثر در تعام
این عناصـر و میـزان تـأثیر آنهـا در      نییف و تعیشود. تعریرا شامل م یمتنوععناصر 

مقاله این  ش دارد درینمامضمون و محتواي م با یارتباط مستقهاي آئینی گسترش نمایش
ـ تالش می از طریـق بررسـی    گـذار بـین جامعـه و نمـایش    ثیرأشود عوامل کلیدي و ت

خصوصیات بازیگران نمایش و تحلیل انتظارات تماشاگران و باورهاي حاکم بر جامعه 
هـا و  مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرند. تئاتر یونان باستان بازتـاب آئـین هـا، اسـطوره    

ارزشهاي ملی و قومی این سرزمین هستند. شناسایی مراسم آیینی و آشنایی با فوائد آن 
ل مهم شناخت رابطه بازیگر و تماشاگر در یونان باسـتان اسـت. بررسـی    یکی از عوام

هاي نمایشی متون نمایشنامه نویسان یونان باستان و حضور انبوه تماشاگران در جشنواره
کند شناخت نیازهاي تماشاگر و توجـه  ها ثابت میو مشارکت مؤثر آنان در تماشاخانه

هاي اساسـی  هاي نمایشی از اولویتشنوارهکنندگان در جبه باورها و انتظارات شرکت
 است.درام نویسان یونان بوده

ه در آثار بزرگان ک ییهاها و اسطورهدارد. داستان ینییآ یونان خصلتیه یتئاتر دورة اول
) .ق.م 496- 406)، سوفوکل (. ق.م 523ـ 458همچون آشیل (ونان باستان یس ینودرام

دهد اشـخاص داسـتان و حـوادث    ی، نشان مدارد) وجود .ق.م 480ـ   406و اوریپید (
ه محور ک طبیعیفوق يروهایاند. نبه وجود آمده یو قوم یمل يهانییش از درون آینما
ونـان  هـاي ی شینما یخیت تاریو روا داستانی يهابرد طرحشیاست در پ ینیش آئینما

                                                                                                                   
 استادیار دانشگاه تهران -1
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ـ ییآ یژگیبه عهده دارند. و يدیلکسرنوشت ساز و نقشی  باستان ونـان  یر ش دینمـا  ین
 يهـا جشـنواره  يت قدرت آنان در برگزاریان و تقویس خدایتوان در تقدیباستان را م

 يشـراب و بـارور   يزوس خـدا یونیه به افتخار دها کجشنوارهاین  رد.کتئاتر جستجو 
 داشت. یو آموزش ینیرد دکارک ی،شد عالوه بر لذت و سرگرممی برگزار

عنـوان  موظفند به ینییآهاي شیقهرمانان در نماه کدانند یم یبه خوب یونانیتماشاگران 
ـ ان را در مقابـل د یخدا يهادرگیريها و شکشمک طبیعی،فوق يروهاین ةندینما دگان ی

ش بگذارنـد و نقـش   یبه نمـا  يو بصر یتک، حریانیب يهاتماشاگر با استفاده از مهارت
تماشاگران  باشند. اد داشتهیش و قبل از آن به ینما يتماشاگر را در طول اجرا یتکمشار

طبیعـی دیـده   فـوق  يروهاین ياز سوه ک اندبوده باوراین  ونان بریان در تئاتر بازیگرو 
 يدر صحنه اجرا باشد الزم است بـرا یا  انیه در تاالر تماشاچک يفردشوند پس هریم

با تمام وجود عواطف و  یعنیش داشته باشد یفعال در نما يان حضوریخدا يخوشنود
 ند.کان را دنبال بازیگر يباز کو سب داستانیاحساسات خط 

ونـان مسـتلزم   یشـبرد تئـاتر   یان و تماشاگران در تحول و پبازیگرشناخت سهم و نقش 
ونـان  ی یو فرهنگ یاجتماع يان، قهرمانان و ساختارهایخ، خدایق تمدن، تاریدق ۀمطالع

ـ   یاد و ادیلیا سرودهايباشد. یباستان م ـ یسه اثر شاعر بزرگ قـرن هشـتم پ الد یش از م
در یک  ند هردشیده میس نامیه پولک ییشهرهام بر دولتکحا یفرهنگ ي(هومر) و فضا

 اند.ردهکفاء یا ینقش اساس یونانیش و جامعه یم رابطه نماکیتح

 مقدمه

ـ آمـی  انیـ جامعه و تئاتر سـخن بـه م  یا  و بازیگراز ارتباط تماشاگر و  یوقت د وارد ی
 يو روشـنگر  يآگـاه سـاز   ی آنه هدف اصلکم یشومی یبه نام ارتباطات انساناي حوزه

ان داشته است. ارتباطات یب یف خاصیهدف تعري این اجرا ياست. دانش ارتباطات برا
با هـدف خـاص    يگریفرد د يرا برا يزیچ يه فردکشود می برقرار یمنظر، زماناین  از
شـود. در  دیـده مـی   فیتعراین  ش ارتباطات فراتر ازیند. در صحنه و تاالر نماکمی انیب
نند کی مینیه در صحنه نقش آفرک یانبازیگرن یصحنه ارتباطات ب رویداد و یشیان نمایب

یی دام بـه تنهـا  کـ شود هر شنیده میو دیده  شیتماشاگر در تاالر نما ياز سوه کو آنچه 
 )1976(هولتان،  .استاي چند رسانهی یا چند وجه یمدل ارتباطیک 

 ـ   شامل فرسـتنده  يسه عنصر یمدل ارتباطات را ییابتداف ساده و یدر هر حال تعر
و  ،ارتباطـات را در شـش مرحلـه مشـخص     یلـ کروند  امارد یگمی در بر ،رندهیگ ـ  امیپ
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 ر است:یمراحل به شرح زاین  ند.کمی لیتحل
 میشـود. فرسـتنده، تصـم   مـی  فرستنده شـروع به نام  یبا عامل یعمل ارتباط انسان ـ1
 ام قرار بدهد.یپاین  را در یخاص يعمد یار خود بفرستد و معنکبا ابت یامیرد پیگمی

ي ن رمـز گـذار  یمعـ هـاي  وهیلمـات و شـ  کام مورد نظر را با انتخـاب  یفرستنده، پ ـ2
 يام بـرا یـ پ، ایـن  رنـده یفرسـتنده و گ  كه با توجه به فرهنـگ مشـتر  ک يبه نحو ،ندکمی
 رنده، مفهوم باشد.یگ

یـا   و شنیدهده، ید یانال ارتباطکدر  یعنیشود، می مرحله فرستادهاین  ام بعد ازیپ ـ3
ام بـا  یـ پیـک   ند و به صـورت کرنده عبور ین فرستنده و گیب يشود تا از فضامی خوانده
 رنده برسد.یاستاندارد به گ يالگو

ك رد و دریـ گمی ، آن رارنده)ی(گ او فرستاده شده است يام برایپاین  هشخصی ک ـ4
 ابـد و آن را بـه صـورت   یمی اده شده را مطابق استاندارداطالعات فرست يند و الگوکمی
 فهمد.می فرستنده، كبا همان زبان مشتر یام شفاهیپ

 يریار را بـا سـاختار خـاص تفسـ    این ک ند وکیی میام را رمزگشایرنده بعداً پیگ -5
 دهد.می لمات انجامکو ها نشانه يقرارداد یخود از معان

ـ ز يبه نحویا  شود ومی رنده از آن متأثریتنده، گام فرسیپ كجه دریبه عنوان نت -6  ری
شـود و بـه   مـی  شروع ییه از جزکاست  یراتیتأث يرد. ارتباطات دارایگمی نفوذ آن قرار

 رسد.می و پرقدرت يرات قویتأث
 فیوظا ،ده ارتباطاتیچیدهد در روند پمی انکم به ما امیه برشمرداي کشش مرحله

نـد ارتباطـات در   یفرا ییمرحله ششـم و نهـا   ارسطوم. ینک كدر یقسمت را به روشنهر 
یـا   ب نفـس یتهـذ  یبـه معنـ   یونـان یس در زبـان  یاتارسکنامند. می سیاتارسکرا  شینما
ـ   يه در اثـر برقـرار  کـ است. دو عامل ترس و ترحم آمده یش روان آدمیپاال ن یارتبـاط ب

ـ شود موجـب پد می جادیا بازیگرتماشاگر و  جـه  یدر نت و یاحساسـ  يهـا جـان یه يداری
ـ خند ي،مدک يهاشیشود. در نمامی ر روح تماشاگریتطه احسـاس آرامـش    یدن نـوع ی
ش موجـب  ین صحنه و تاالر نمایب یت عمل ارتباطیده ارسطو موفقیند. به عقکمی جادیا

ـ جـاد حـس تـرس و تـرحم در نها    یرنده و ایام در ذهن گیل پیتوقف و تحل  ت آرامـش ی
بـه عبـارت   یـا   ،مخاطـب  ـ   امیپ ـاز مدل سخنگو خودهاي در تمام نوشته يو .شودمی
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 د.یگومی مخاطب سخن ـ اجرا بازیگرـاتر یگو
را  یشـ ینما رویداد هکان بازیگرن یارتباطات چهره به چهره بشیوه  شیدر صحنه نما

ـ ه حـوادث صـحنه را در ذهنشـان تجز   کـ حاضر در تاالر  ينند و اعضاکمی تیروا ه و ی
نـد  کمـی  منحصر به فرد یانسان ين همه هنرهایرا در ب یشینند ارتباطات نماکمی لیتحل
در ذهـن   ید معنـ یـ و تول هـاي بـازیگري  وهیرات متقابل جهان متن، ابزار صـحنه، شـ  یتأث

قابـل   یچ رسـانه ارتبـاط  یشـود بـا هـ   ی میو تماشگر متجل بازیگره در رابطه کمخاطب 
 )2004س؛ ی. دنين دفلور؛ اورت ای(ملو .ستیسه نیمقا

منحصـر بـه    ي، رویـداد ننـده کت کشر يش و اعضایباط صحنه، تاالر نمان ارتیبنابرا
ن کر ممیباً غیرات و بازخورد آن تقریق تأثیدق يریه اندازه گکشود ی میتلق یفرد فرهنگ

ـ  یم ارتباطیک نظا به عنوان يقرارداد یو معانها ه نظام نشانهکاست. چرا  و  بـازیگر ن یب
تمام عناصـر و عوامـل    یه بررسکند یآفرمی رگذاریو تأث یده، متعالیچیپ يریتماشاگر تأث

ـ نظرتـالش شـده اسـت بـا اسـتفاده از      ن رو یاز ا دشوار و طاقت فرساست. يارکآن   ۀی
و تماشـاگر مـورد    بازیگرن یب یت رابطه تعاملیرگذار در تقویاز عوامل تأث یهولتان بخش

شیوه  ش،یط نمایمحر ینظ يچگونه عناصرکه ند کیمن ییمقاله تعاین  رد.یسنجش قرار گ
ـ تقویـا   ف ویش در تصعینما يمحتوایا  ، انتظار و باور تماشاگر و مضمونبازیگري ت ی
 نند.کمی نیآفر، نقشی شین صحنه و تاالر نمایرابطه ب

 یونانیتئاتر و جامعۀ 

تواند در فهم درست رابطـه  می ونان باستانیرات متقابل تئاتر و جامعه در یتأث یبررس
تمدن این  ش و توجه خاص به آن دریت نمایر مؤثر افتد و از راز جذابو تماشاگ بازیگر

آن اهمیـت   و یشـ یت نمایند. رشد فعالک از ابهامات را برطرف یو برخ ییگشاهن گرهک
 یشـ یت نمایـ در ارتباط بود. فعال یونانین تئاتر و جامعه یا بیونان باستان با تعامل پویدر 

 يهـا اشـاعه ارزش  يبـرا  یله ارتبـاط یو وسـ  یزشـ آمو يونان به عنوان ابزاریدر جامعه 
خ یات قابل توجـه در تـار  ک). از ن1999رفت (برتولد، یونان به شمار میتمدن  یاجتماع
ـ  یه ک) معتقدند 1980از منتقدان، از جمله هارتنول ( یه برخکاست این  تئاتر ن یونـان اول
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گـر از  ید یرخـ و مسـتمر بـوده اسـت. ب    یدائم يتئاتر ياجراها يه داراکاست  يشورک
ش و زادگـاه  یدایـ زمـان پ  يق بـرا یـ دق یخیردن تـار کـ ه مشـخص  کـ ن معتقدنـد  یمحقق
ـ یشناسباستان ك). طبق مدار1971ل است (آرنو، کار مشیبس یشینما يهاتیفعال ش ی، پ
 یشـرق  يهـا گـر تمـدن  یپارس و د يجامعه مصر و امپراطور یک،السکش تئاتر یدایاز پ
و  یمـذهب  يهـا ه جشـن یها بر پاتیفعالاین  اند.بوده يمتعدد یشینما يهاتیفعال يدارا
ـ از تجد يون نمادیها روحانه در آنکاست شدهیانجام م يسپارکخا يهانییآ ات یـ د حی

، يعناصـر  ؛1974نگـر،  یخته شدن) قهرمانان مردة برجسته و سرشناس بودنـد (مل ی(برانگ
1985(. 
ـ در یر اطراف بخـش شـرق  رگذار دیتأث یالد، تمدنیقبل از م 500ها قبل از سال«  يای
در  ییهـا شرفتیونان پیپارس و در  يافته بود: در مصر، در امپراطوریترانه گسترش یمد

ه در کـ  یو مفصـل ماننـد مراسـم    دهیـ چیمراسـم پ  ي، و در اجرايمثالً در سفالگر ـهنر  
ات حاصل شـده  یاضیو ر یشناسدر علوم، ستاره نیز و ـشد  یدوس در مصر برگزار میآب

 »)1994لسون و گولد فارب، یداد (ویسنت را ادامه منیز این  تنبود. آ
) معتقد اسـت  1994همچون بارنگر ( يگریلسون و گولد فارب محقق دیعالوه بر و

گر ماننـد مصـر   ید يهار تمدنیتأث زبرونان یدر فرهنگ  یشینما يهاتیه گسترش فعالک
ونـان از  ی یکالسـ ک، تئـاتر  یگرات فرهنیتأثاین  جۀیاست. در نتپارس بوده يو امپراطور

ـ تئاتر د«ه در آن کآتن متولد شد  يهادل جشنواره هـا هـزار نفـر از عمـوم     ده» زوسیونی
ـ شـد ز یتـر مـ  بونـان روز بـه روز محبـو   ی یداد. تئاتر سنتیم يمردم را در خود جا را ی

ر یتـأث  یرفت. ارتباط تئاتر با اعتقـادات مـذهب  یان به شمار میعنوان عمل پرستش خدابه
ونـان را بـه خـود جلـب     یاز جامعـۀ   یبر عموم مردم داشت و طبقات گونـاگون  یقیعم
و  یتئـاتر سـنت   يرویپ ينه را برایزم ،ونانیتئاتر  یو فلسف یاجتماع يهاتیرد. موفقکیم
 )1991ت، ک؛ برا1999ور، ي(آزاد .هموار ساخت یکالسکاز تئاتر  یرسنتیغ

ر، کـ همـراه بـا دسـته     یمـذهب  يهـا هنـگ ونـان از آ یدر جامعه  یشینما يهاتیفعال
 »ونانیتئاتر «ه ک) معتقد است 1976ات (کل گرفت. اسکها شو رقص یمذهب يسرودها

و  یمـذهب  يهـا تـم  ،سـان ینوشـنامه یرفته است، چون نمایبه شمار م یتجربه مذهبیک 
جـه  یردنـد. در نت کیمـ  یکو تراژ یکمک يهاشنامهیل به نمایونان را تبدی یراث فرهنگیم
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. یعمـوم  یله سـرگرم یوسـ تنها یـک  مردم شد تا  یاجتماع یاز زندگ یونان بخشیتئاتر 
 یشـ ینما يهانییبر آ یونان تئاتر مبتنیه مردم ک) معتقدند 1984ت (ک) و برا1971آرنو (

 ـونـان بـود     ی يهامقدس اسطوره يهاشخصیتاز  يه نمادک ـزوس  یونیرا به افتخار د
ـ ل جامعـه  کـ ردند تا بـه  کیاجرا م ـ ه باکـ ادآور شـوند  ی عـه و  یالطباماور يروهـا ید بـه ن ی
م کو مستح يقو یارتباط یونانین یآغاز يهاشنامهیمرده احترام گذاشت. نما يهاقهرمان

 یسـنت  يهـا شنامهیشۀ نمایرا ریداشتند ز یونانیها و زبان شهروندان با مذهب عامه، قصه
سـه) الهـام بخـش    یاد و ادیلیر (اهوم یونانیگردد. آثار شاعر یهن برمکات منظوم یبه ادب
شـد  یزوس اجرا مـ یونیها و در شهر ده در جشنوارهکبود  يمتعدد يهاشنامهینما يهاتم
ه گـاه  کـ وجود داشـت   یفراوان يهاونان اسطورهی). در فرهنگ و ادب 1987پور، ک(مل

 يبرا یمناسب يهانهیه زمکاد قرار داشتند یسست بن یقیۀ حقایبودند و گاه بر پا یساختگ
فـراهم   یشـ ینما يهـا تیـ ق فعالیاز طر یمذهب ـ یفلسف يهاي رویدادبعد يهاگسترش

 )1980؛ هارتنول، 1999ور، ي(آزاد .ردندک
ـ هـا از جملـه زئـوس، هـرا، آپولـو، پوز     ان آنیان و خـدا یونانیمذهب  دون، آتنـا و  ی

سـان  ینومهشـنا ینما ير را بـرا یمسـ  ،گوناگون يهاها و افسانهنار اسطورهکزوس در یونید
وه کباشـ  یراث فرهنگـ یـ از دل م یـک مکو  یکتراژ يهاشنامهیبه منظور خلق نما یونانی

د یپیق.م) و اور 496-406ل (کق. م)، سوفو 525-456ل (یشآخود همواره ساخت. آثار 
گذشـته بـه    یو اجتماع یفرهنگ يهال ارزشیاز تبد یخوب يها) نمونه.ق.م 406-480(
ونـان از  یمان کروند. حایبه شمار م يو تجارب تئاتر یشیاات نمیاز ادب يدیال جدکاش
ان، یان، مفهوم خـدا یب يآزاداین  ردند وکیت میحما یشینما يهاتیان در فعالیب يآزاد
ها با انسان را بـه چـالش   عه و رابطه آنیالطبمابعد يروهاین یت آسمانیها، حقانآن يبرتر
نـد.  اتريهـا قـو  ان از انسانیه خداکد داشتند مسئله اعتقااین  د. اما عموم مردم بهیشکیم

هــا و منشــأ شــهیونــان بــه ریو مثبــت در رابطــۀ انســان و خــدا در تئــاتر  يتعامــل قــو
 )1990؛ ناظرزاده، 1989ندرمن، کی( .گرددیو اعتقادات مردم برم یونانی يهاشنامهینما

مضـمون   ییکـ و مثبـت بـود:    يل قـو یـ ونان به دو دلیان تئاتر و جامعه در یرابطۀ م
انگر یـ ب یونـان ی يهـا شـنامه ین نمای. مضـام یین چند خداییگسترش آ یشنامه و دومینما

 يهارویداد تیزکان در مریان است. رابطۀ انسان و خدایان انسان و خدایم ياژهیرابطه و
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از اهمیـت   هـا شـنامه یو نما یشـ ینما يهاتیرابطه در فعالاین  قرار داشتند و به یشینما
ان باعث بروز فاجعه و عـذاب  یان انسان و خدایم درگیري. تضاد و بودبرخوردار  يادیز

هماهنـگ   یزنـدگ یـک   ه دو طـرف در کآمد یصلح به وجود م یشد، اما زمانیانسان م
 يهــادهیــروهــا و پدیوجــود نایــن  ). بــا1987پــور، ک؛ ملــ1965ســون، یبودنــد (هارد

گـر رابطـۀ   یوردار بودند. جنبۀ دبرخ يبرترجایگاه  شه ازیونان همیعه در تئاتر یماوراالطب
 يهـا جشـنواره  يو برگـزار  ییچندخـدا  يهـا نیـی ونان و تئاتر بـه آ یان جامعه یمثبت م

 يهـا دند و جشـنواره یپرسـت یرا م يادیان زیان باستان خدایونانیشد. یگوناگون مرتبط م
ه یشـب  هـا ان آن بـه انسـان  یونان و خدایردند. مذهب کیها برگزار مبه احترام آن یمختلف

هـا و  از ضـعف  یه برخـ کـ يبود، به طور يعاد يهامانند انسان نیز انیبودند. رفتار خدا
هـا وجـود   هـا در آن بـا انسـان  یـا   و یکدیگرمانند حسادت، مخالفت با  یانسان يخطاها

 يبـرا  یبود منبع بزرگ ییچند خدا يهانییه آیه بر پاک ین اعتقادات مذهبیداشت. بنابرا
هـا و  هـا، اسـطوره  نیـی سان متون خود را مطـابق بـا آ  ینوشنامهیشد. نماونان ی یتئاتر سنت
ننـد  کارتبـاط برقـرار    يق زبان مردم عـاد یل جامعه از طرکنوشتند تا با یونان میمذهب 

ونان به جامعه خـود  یب تئاتر یترتنی). بد1998؛ مارسون، 1994س، ک؛ بن1994(بارانگر، 
ان یش انسـان و خـدا  کشـم کعات مرتبط با ونان به موضویرد و چون مردم کیخدمت م

 شد.یرو مها با استقبال مردم روبهشینمااین  مند بودندعالقه
 یبانیل از تئـاتر پشـت  یدلاین  به یشینما يان هنرهایو حام یدولتمردان، رهبران مذهب

 یشـ ینما يهـا تیـ . گسـترش فعال بـود هـا  ان ملّـت یـ ت اتحاد میه باعث تقوکردند کیم
چنـد   يونـان دارا یونان مرتبط بـود. جامعـه   ی یو فرهنگ یاسیس يهایگژین به ویچنهم

ـ ثرکشدند. ایاداره م یکراتکه طبق اصول دموکشهر بود  ـدولت   ان بـه تئـاتر   یـ ونانیت ی
ومـت،  کح یط فرهنگـ یه شـرا کـ  يبودند، به طور یشینما يهاتیفعال یرفتند و حامیم

و معرف تمدن خود  یاجتماع یندگاز ز يارا به عنوان بخش عمده یشینما يهاتیفعال
شـد  یصـحنه اجـرا مـ    يچـه بـر رو  قـرار داد. آن  یو فلسف یعلم يهاشرفتینار پکدر 
 یاسیس يدگاههایع از دیوس یفیان و طیونانی یو فرهنگ یاجتماع يهادهندة ارزشنشان
بـود و   یخاست. هدف از تئاتر گسترش اصول مـذهب یها برمآن يه از نظام اعتقادکبود 
ردن مـردم را  کـ پسند قصد سـرگرم  هوده و عامهیب يهارویداد شیق نمایه از طرک يترتئا
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؛ 1994لسـون و گولـدفارب،   ی(و .گرفـت یونـان قـرار نمـ   یت جامعه یداشت مورد حما
 )1989ندرمن، کی

 از پنج عامل مهـم  یناشونان یان انواع مختلف تئاتر با جامعه یو سازنده م يتعامل قو
شـهر   ـن دولت  یدر آتن به عنوان مهمتر یراسکدمواهمیت  )2 ،یونانی) مذاهب 1: است

ه کـ هـا  شـنامه یمردم با موضوع نما ییها و آشناشی) استفاده از زبان ساده در نما3ونان، ی
ان بـازیگر ان یـ و سـازنده م  يجد يها) رقابت4ات گذشته داشت، یبا ادب یکیارتباط نزد

) 5 ، وشـد یزوس برگـزار مـ  یونیوندگار ده به احترام خداکساالنه  يهاتئاتر در جشنواره
 ی.شـ ینما يهـا تیـ مـؤثر عمـوم مـردم در فعال    کمکنار کونان در یامل دولت کت یحما
 )1994لسون وگولدفارب، ی؛ و1980؛ هارتنول، 1991ت، ک(برا

ه کـ شـد   یارتبـاط  يل بـه ابـزار  یج تبدی، به تدریاجتماع يهنر ونان به عنوانیتئاتر 
ـ را، از طر ینسـان ات جامعه و تجارب ایخصوص او و آنچـه در   يبـاز شـیوه   ،بـازیگر ق ی

ـ ایـن   ).1976ن، یرد (اسـل کـ یس مکشد منعیط تئاتر نشان داده میمح  يهـا نـه یش زمیپ
ـ جد یشـ یال نماکاش یبه منظور معرف ونانیجامعه  ير را برایمس یو اجتماع یفرهنگ د ی

 يل اسـتاندار که شـ ک یها هموار ساخت در حالر بودن آنیو سات يمدک، ياز نظر تراژد
لسون ی(و .دکریف میو تماشاگر را تضع بازیگره رابطۀ کاز ساختمان تئاتر وجود داشت 

 )1974لتون، ی؛ ه1994و گولدفارب، 

 ونانیو تماشاگر در تئاتر  بازیگر

ط یدر محـ  یـک ارتبـاط درامات  يبرقـرار  ییو ابتـدا  یو تماشاگر از عوامل اصل بازیگر
دمان یـ اجـرا، شـامل چ   يان و تماشاگران بـر فضـا  بازیگرونان یونان بودند. در یتئاتر در 

و تماشـاگر   بـازیگر گر، رابطۀ یگذاشتند. به عبارت دیر میصحنه تأث یکو درامات یکیزیف
 تماشـاگران و دو عنصـر مهـم    كان، ادرابازیگر یت اجتماعیونان متأثر از موقعیدر تئاتر 

 )1976ات، ک؛ واس1992م، (ره .بود یشیط نمایمح يهایژگیو و شیوه بازیگري
از  یان و انتصـاب برخـ  بـازیگر س انجمن یشور با تأساین ک مانکونان و حایجامعه 

ـ گر ایر در دیها به عنوان سفآن آنهـا در   يبـرا  یار خـوب یبسـ  یت اجتمـاع یـ االت، موقعی
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هنرمنـدان  «ان تئـاتر نـام انجمـن خـود را     بـازیگر فـراهم آوردنـد.    یشـ ینما يهاتیفعال
ننـد. بـه عـالوه،    ک يادآوریونان را یان یق خود با خدایوند عمیشتند تا پگذا» زوسیونید

و از عابدان و فرمـانبرداران و بعـدها    یروحانیک  تئاتر در اصل بازیگرن یس اولیتس پ
دام بـه  کـ ان تئاتر هر بازیگرسان و ینوشنامهیر نمایه ساک یزوس بود، در حالیونیروان دیپ

ـ ونـان توجـه ز  یند. در ان و مذهب بودیدر خدمت خدا ینوع ان تئـاتر  بـازیگر بـه   يادی
و  یمـذهب  يهـا ت در انـواع گونـاگون تئـاتر و انتقـال ارزش    کق شریها از طرشد، آنیم

 یبودنـد. تمـام   يبرتـر  يجامعـه دارا  يگـر قشـرها  یبه تماشاگران نسبت به د یاجتماع
روزمـره نداشـت.    یبا زندگ یبقچ تطایها هآن يونان مرد بودند و نوع بازیان در بازیگر

تمـام وقـت    بـازیگري بـه   نیـازي را ینبود ز ياشغل حرفهیک  ونانیدر تمدن  بازیگري
ـ هـا با سینوشنامهیها و نماشیان نمابازیگر، حقیقت شد. دریاحساس نم  يهـا نـه ید هزی

؛ 1991ت، کـ (برا .ردنـد کین مـ یگر تـأم ید یاجتماع يهاتیق فعالیرا از طر خود یزندگ
 )1990، كبرو

رد کـ یت مـ یان و تماشاگران را تقوبازیگرشنامه تعامل دو طرفه یل نماکن و شمضمو
ن یداشـتند. مضـام   ییاز قبـل آشـنا   یونـان ی يهـا شنامهینما يهارا تماشاگران با داستانیز
در  یلـ یهـا و موضـوعات تخ  نه تنها بـا اسـطوره   یونانی یکو تراژ یکمک يهاشنامهینما

ان بـازیگر گشـت.  یمـ  یـک نیـز  و رمانت یاجتمـاع  یاسیس يهاه حول تمکارتباط بود، بل
ان در بـازیگر جـه،  یردنـد، در نت کیم يرویپ یشید از عناصر مربوط به متن نمایبا يتراژد

ردند تا بتوانند بـه  کیاجتناب م يسازاز بداهه یکتراژ يهاشنامهیخود در نما يوة بازیش
 یشـ ینما يهارویداد رییق تغح يتئاتر در تراژد بازیگرشنامه وفادار بمانند. یمضمون نما

 حقیقـت  ش را نداشت. درینما یشۀ اصلیو اند رکد بر فکیتأیا  ردن وکبه منظور برجسته
داشـتند و انتظـارات    يریاساط يهاها و قصهنییشه در آیر یونانی يهاشنامهینما يهاتم

ان زیگربـا  يوة بازیش يها بر رون آنیه مضامک یگرفتند در حالیتماشاگران را در نظر م
 )1998س و مارسون، ک؛ بن1997، ياسارک( .گذاشتیر میتأث

ثر کرا در ایشنامه وفادار بمانند زیان به مضمون نمابازیگره کتماشاگران انتظار داشتند 
ه تماشـاگر بـا   کـ بودنـد   یونـان یانه یعام يهاها و داستانها اسطورهشنامهیموارد منابع نما

ـ ونـان با یان تئـاتر در  گربازین یداشت. بنابرا ییها آشناآن را بـه   یـک ام دراماتیـ پیـک   دی
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دادنـد.  یمتنوع ارائه م يهاکو ماس یقیآالت موس يریارگکق به یتماشاگران خود از طر
 یونـان یان بـازیگر ان را بـه  کامک این ه استفاده از ماسکرد کتۀ مهم اشاره کناین  د بهیبا
هـا بـه   کماسـ  يهـا یژگـ یو و ننـد کفـا  یاجـرا ا یـک   را در یمختلف يهاه نقشکداد یم

ص دهنـد.  یش را تشـخ ینمـا  يهـا شخصـیت  يهـا رد تـا تفـاوت  کیم کمکتماشاگران 
خـود را بـا توجـه بـه      يهـا ان نقـش بـازیگر به علت انتظارات تماشـاگران،   این،باوجود
 از نظـر  یونـان ی يااسطوره يهاگر، داستانیردند. به عبارت دکیم يباز یونانی يهاسنت
ه داسـتان و سـاختار   کـ  يداشتند بـه طـور   يرییرقابل تغیدمان غیچ یشینما يهارویداد
ان در پاسـخ بـه   بازیگرجه یرد. در نتکیته میکد بازیگررا به شخصی جۀ میآن نت ياعتقاد

و طـرح   داسـتانی ، از خـط  يسـاز شتر استفاده از بداهـه یانتظارات تماشاگران و مذهب ب
 )1987ون، ؛ والت1976ات، ک(واس .ردندکیم يرویپ یشینما

هـا و  ينفـر بـود، امـا تـراژد    یـک   سینـو شـنامه یو نما بـازیگر ونان اصوالً یدر تئاتر 
). 1994شـدند (سـخنور،   یاجـرا مـ  » مسـتقل  بـازیگر « يی از سـو دورة هلنـ  يهايمدک

انجـام   بـازیگري وة مرسوم یق شیصحنه را از طر يف خود رویونان وظایان تئاتر بازیگر
رد. کـ یمـ  يونان بازیدر جامعه  یها نقش مهمآن یاجتماعجایگاه  هک یدادند در حالیم
رد، کـ یب مـ یت و ترغیرا تقو بازیگرونان رابطۀ تماشاگر و یدر تئاتر  بازیگري يهاوهیش
 يبـرا  یشیت نمایهر گونه وضع يمختلف اجرا يهایکنکان در استفاده از تبازیگررا یز

ان تئاتر اجازه داشـتند  بازیگربودند. شنامه به تماشاگران آزاد یمشخص نما يهاامیانتقال پ
بـه   شـنامه یام نمایها به منظور انتقال پنند. آنکاستفاده  یگوناگون يهاها و لباسکاز ماس

خواندند و یدند، آواز میرقصیم يباز يهاقسمت يهاجهت ۀتماشاگران، آزادانه در هم
 )1976ن، ی؛ اسل1978(برشت،  .دادندیسر م یسرود مذهب

 بـازیگري بـه   ی نیـز در دورة هلن یونانیسان ینوشنامهیه نماکته مهم است کن این رکذ
ت صحنه را به یریردند و مدکیم یارگردانکه آثار خود را کتفاوت این  دادند، بایادامه م

لسوف بودنـد  یدر واقع ف یونانیسان ینوشنامهیسپردند. هنرمندان و نمایان مبازیگرگر ید
ان و مـذهب را  یخـدا اهمیـت   هـا ار داشـتند. آن کـ سـر و   یروانشـناخت  يهـا و با جنبـه 

 يهـا شخصـیت ان یمختلف م یشینما يهاتیق خلق موقعیمختلف و از طر يهاوهیشبه
 يحـال، باورهـا  ایـن   ). با1996، یلسپیمرون و گکدادند (یان اشاعه میو خدا شنامهینما
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 يرا بـرا  يمارپرشـ  يهـا پـر راز و رمـز داسـتان    يهـا نـار قصـه  کدر  یو فلسـف  یمذهب
 يتئـاتر  يهـا را در اجراهـا  اسـطوره این  ها بتوانندآورد تا آنیسان فراهم مینوشنامهینما
ـ اایـن   بدهنـد تـا   انبــازیگرفرصـت را بـه   ایـن   ار گرفتـه و کـ بـه  ننــد. کان یـ هـا را ب دهی
و عناصـر   یالمـ کل به ارتباطات یرا تبد يااسطوره يهاداستان ی،ونانیسان ینوشنامهینما
ـ روا يهـا ن گونـه یامالً با چنـ ک ی نیزونانیردند و تماشاگران کیم يبصر  يهـا ت قصـه ی

ســـان از ینويمـــدک). 1989نـــدرمن، کی؛ 1990آشـــنا بودنـــد (نـــاظرزاده،  يریاســاط 
ه یونـان شـب  یمعاصر جامعه  يهاشخصیته به کگرفتند یبهره م يپرشمار يهاشخصیت
 یلـ یتخ ییهاها طرحردند. آنکیاد ماست، جامعه و فرهنگ انتقیار از ساین ک بودند و با

ـ کمبالغه  یجامعه انسان يهارویداد له دریوساین  گرفتند تا بهیار مکرا به  ن ینند. رابطه ب
ـ هـا بـود ز  يتر از تـراژد تر و دو طرفهجذاب یونانی يهايمدکو تماشاگر در  بازیگر را ی
ق یــد و از طرنــیماً بــا تماشــاگران ســخن بگویمســتق اجــازه داشــتند يمــدکان بــازیگر

خاص از تماشاگران را به سـخره   يونان افرادیجامعه  یدن موضوعات اجتماعیشکطنزبه
 يان تـراژد بـازیگر نسـبت بـه    يشتریعمل ب يآزاد يمدکان بازیگر یلکرند. به طور یبگ

ردنـد  کیها استفاده مانه و اسطورهیعام يهاسان از قصهینوشنامهیداشتند. به هر حال، نما
جامعـه   يهـا بـرا  شیرد و نمـا یـ عتر صـورت گ یتـر و سـر  با تماشاگران راحتتا ارتباط 
 )1989ندرمن، کی؛ 1980(هارتنول،  .تر شودجذاب

توان آن را عنصر یتئاتر است و م یلکمهم در چهارچوب  یاستقبال تماشاگران عامل
اف ه مقاصد و اهدکته مهم است کناین  رکستم تئاتر در نظر گرفت. اما ذیل سکه در یاول
و  بـازیگر در ادارة رابطـۀ   یتماشـاگر نقـش مهمـ    كسنده و نگرش او همراه بـا ادرا ینو

ان بـازیگر ت یانتخاب و هدا یونانیسان ینوشنامهیرا نمایونان داشت، زیتماشاگر در تئاتر 
ردنـد. ارسـطو همانقـدر    کینقش م يفایش خود ایاز نما یرا به عهده داشتند و در قسمت

 نش تماشاگرکگذارد به وایم س ارزشینوشنامهیات نمایه و نشیه به ضعف و قوت اندک
ها در طول روند نش تماشاگران و نقش خالقانه آنکوجود، وااین  دهد. بایمنیز اهمیت 

 یرا ارسطو تنها بر شش بخـش اصـل  یمورد بحث قرار نگرفته است ز» فن شعر«اجرا در 
ت یم) ماه .ق 384-322سطو (تاب فن شعر ارکرده است. طبق کز کتمر یشیت نمایفعال

 بیـ عناصـر را بـه ترت  ایـن   تئاتر مرسوم و متعارف با شش عنصـر در ارتبـاط اسـت. او   
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 ــ  شخصـیت ) 2 ی،شـ ینما يهارویداد بیترت ـرنگ  یپیا  ) طرح1ند: کیان میباهمیت 
شوند، یشف مکصحنه  يه بر روک ییهادهیا ـشه  یاندیا  رک) ف3ش، یافراد حاضر در نما

ـ د ـ) زبان  4 ـ ش (روی) منظـره نمـا  6و  يملـود ی یـا  قی) موسـ 5الوگ و شـعر،  ی دادگاه ی
 نکـردن  ). اما اشـاره 1987وب، کنیگر (زرید يصحنه و عناصر بصر یطراح ـ) یشینما

ه ارسـطو  کـ ست یمعنا ناین  در فن شعر به يان شش عنصر تئاتریبه نقش تماشاگر در م
ن تئاتر و جامعه نداشت. او یثبت بش در خلق روابط مکبه نقش تماشاگر و ادرا ياعتقاد

ت یـ رده است و به بازخورد تماشاگر در موفقکاستقبال تماشاگران بارها اشاره اهمیت  به
 يبه تماشـاگر را بـرا   نیاز ییو چرا یداده است. ارسطو چگونگي اهمیت دات تئاتریتول
و  یکـی زیف يهانشکد تماشاگر و واییو تأ رضایترا بدون یدهد زیشرح م يد تراژدییتأ

ـ آیس به وجود میاتارسکه از عمل ک ـاو   یروان خـود   یبـه هـدف اصـل    يتـراژد  ـد   ی
ه چقـدر  کاست این  انگرینما یونانیسان ینوشنامهینگونه نظرات ارسطو و نمایرسد. اینم
انـد  دادهیمـ اهمیـت   نـد اجـرا  یهـا در طـول فرآ  ت آنکها به نقش تماشاگران و مشارآن

نش خـود امتنـاع   کاز نشان دادن وا یونانی). تماشاگران 1987لتون، ی؛ ه1976ات، ک(واس
 یچگونگ يشنامه آشنا بودند و تنها در انتظار تماشایامالً با مضمون نماکرا یردند زکینم

ه کـ بـود  ایـن   شـنامه یبـا نما  ییآشـنا ایـن   جـۀ یشنامه بودنـد. نت یان با نمابازیگربرخورد 
نظرات خود را  يادیز يو با سر و صداشدند یش مینما درگیرامل کتماشاگران به طور 

ارتباط، بـا عناصـر    يدر برقرار یلکچ مشیها ه، آنحقیقت ندرمن). درکیردند (کیان میب
ر از حق اعتراض به یشنامه نداشتند. به غیام نمایان تئاتر و پبازیگراجرا و  ي، فضايبصر

را از صـحنه   ي، وربـازیگ ردن کـ قادر بودند با هو  یونانیشنامه، تماشاگران یمضمون نما
رد تـا  یـ محراب پناه گ يوکمجبور شده پشت س شیلآبار یک  هکنند. گفته شده کاخراج 

سندگان باستان تماشـاگران را  یاز نو یاز خشم و اعتراض تماشاگران در امان بماند. برخ
هـا  آن یزسـنج یو ر ینیبتهکناین  گرید یاند، اما برخردهکارشان سرزنش این ک به خاطر
ونـان  یموجـود در اجتمـاع    يهـا قهینـدة سـل  یاند. تماشاگران احتماالً نماردهکش یرا ستا
ه تحـت  کـ زش یـ انگر غمیش و جنگ انسان با تقدکشمکج ی). نتا1991ت، کاند (برابوده
رفتـه اسـت.   یان به شـمار مـ  یونانیاز مذهب  یان بود، به عنوان بخشینترل و ارادة خداک

موضـوعات آشـنا   این  ان چگونهبازیگرنند یآمدند تا ببیبه تئاتر م نیز ن تماشاگرانیبنابرا
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ســت) یقــاً بــا قهرمــان (پروتاگونیدهنــد. تماشــاگران عمیصــحنه نشــان مــ يرا بــر رو
ـ ردنـد، ز کیمـ  يپنـدار هم ذات یونانی یکتراژ يهاشنامهینما ش یرا معتقـد بودنـد نمـا   ی

ـ تقو يبـرا  یونـان ی يهااز اسطوره یاست. اگر چه برخ یواقع داستانی ـ ت هوی  یت ملـ ی
 )1994؛ سخنور، 1994وانز، یا ـ(روس  .ان ساخته شده بودندیونانی

 و تماشاگر بازیگرش و رابطه یط نمایمح

شـنامه بـود   ی، تماشـاگر و مضـمون نما  بازیگره شامل کونان یش در تئاتر یط نمایمح
ش یط نمـا یو تماشـاگر بـود. محـ    بـازیگر رابطـۀ   يبـر رو  يرگذاریدر تأث يدیلک یعامل
ان کـ ش بـود. م ینمـا  يها و فضایش صندلیصحنه، آرا يدمان معمارین شامل چیچنهم

ر یان تـأث بازیگر يوة بازیش يصحنه بود بر رو یشیو نما یکیزیدمان فیه شامل چکاجرا 
بـا   یرابطۀ تنگـاتنگ  یونانیتئاتر  يدمان معماریو چ یشینما يجه فضایگذاشت. در نتیم

را بـه   یشـ ینما يه اطالعـات ضـرور  کـ داشت ها شینما یو اجتماع یفرهنگ يهاجنبه
وة اجـرا  یشـ یا  شنامهیل نماکه با مضمون و شک یشینما يرد. فضاکیتماشاگران منتقل م

تئـاتر بـه نـوع     یکـی زیف يرد. فضـا کیر مییگر تغیش دیبه نما یشیدر ارتباط بود، از نما
نگـر،  یملداشـت (  یم) بستگیتوریمحل نشستن تماشاگران (اد یط ساختمانیصحنه و شرا

ـ  یوجود، رابطۀ تنگاتنگاین  ). با1996، یلسپیامرون و گک؛ 1974  یکـی زیدمان فیـ ن چیب
ش مثـل طـرح،   ینما یله عناصر اصلیوسهه بکوجود داشت  یشینما يان اجرا و فضاکم

و  یتئـاتر از عناصـر فرهنگـ    يآمـد. فضـا  یان به وجود مبازیگر يوة بازیو ش شخصیت
ر یو تماشـاگر تـأث   بـازیگر رابطـه متقابـل    يت و بـر رو گرفـ یر مـ یجامعه تـأث  یاجتماع

ـ نظام ا يان هنریو ب ید فرهنگیتولیک  به عنوان یشیت نمایگذاشت. فعالیم  یکدئولوژی
؛ 1997(راپـورت،   .ش داشـت ینمـا  يفضـا  يهـا یژگـ یبا و یکیونان، رابطۀ نزدیجامعه 

 )1997، ياسارک
ونان حول مفهوم مذهب و ی ش دریط نمایمح یو فرهنگ ی، اجتماعیکیزیف يهاجنبه
 يهـا تیفعال يه براک ییهاانکم یگشت. تمامیان مین انسان و خدایب یدشمنی یا دوست
چه  نیز ان اجراکان اختصاص داشتند. میرفتند، مقدس بودند و به خدایار مکبه  یشینما
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ون، ارلسـ کدر ارتباط بـود (  یونان با اصول مذهبی یکالسکو چه در تئاتر  ینییدر تئاتر آ
از  یلکونان در ابتدا به صورت شـ ی ینییو آ یمذهب يهاشی). نما1997، ياسارک؛ 1989
در اطـراف   یشدند. مردم از هر طبقـۀ اجتمـاع  یاجرا م یو مراسم دسته جمع ییمایراهپ

قـرار داشـتند    یونانیان یمجسمه خدایا  ریجا تصوه در آنکها درون آنیا  ونان ویمعابد 
 ونیشـد و روحـان  یمعبد انجام م يگاه در جلو یمذهب يهانییآشدند. یدور هم جمع م

 ياز افـراد حاضـر بـاز    ینـدگ یها بـه نما نندگان آن بودند. آنکاجرا  یر روحانیافراد غیا 
مـرتبط بـا    یمذهب يها، آهنگيپر بود از عناصر بصر یجمعمراسم دستهاین  ردند.کیم

هم چـون قبـر، قربانگـاه،     ینیاصر نمادز و عنیردن، قهرمانان مرده و روز رستاخک یقربان
 )1ل ک(ش .رنگارنگ يهاگوناگون و لباس يهاکماس

 
 
 
 
 
 
 
 

ق م. شکل روي گلدان کاربرد عناصر بصري و انواع گوناگون لبـاس   5: گلدانی مربوط به اواخر قرن 1شکل 
 )20: 1991، 1994دهد. (براکت و ماسک مورد استفادة بازیگران را نشان می

ننـدگان  که در آن عبـادت کـ بـود   یجمعـ دسـته  یشینما» وسنیز ویشهر د« جشنواره
یـک   ه مجسـمۀ کـ  ییردنـد، جـا  کیت مـ کـ بـاز مقـدس حر   يفضایا یک  سمت معبدبه

 یشـ ینما يهـا انکـ نصب شـده بـود. م   این رویداد هدف يادآوری يبرا یاله شخصیت
ت یـ ل جمعکـ ه کـ  ییتئاترهـا یها بودند، آمفب) تپهیندن دامنه (شکونان باستان حاصل ی

ـ جد يهـا انکماین  ).1987دادند (والتون، یم يرا در خود جا یمحل د سـاخت دسـت   ی
رفتند و شامل مجسمۀ یبه شمار م ین مذهبکان تعلق داشت و به عنوان امایبشر، به خدا

ـ جدهـاي  انکارتگاه نبودند. میزیا  چ وجه معبدیان بودند، اما به هیخدا د اجـرا، وقـف   ی
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یـک   سـترا کشد. قسمت ارینار معبد ساخته مکش در یط نمایون محشدند چیان میخدا
وجـود در تئـاتر   این  ). با2ل کاندازد (شیان بیاد خدایمحراب داشت تا تماشاگران را به 

 یان و مداخله الهـ یان شروع به انتقاد از ارادة خدابازیگرسان و ینوشنامهی، نمانیدورة هل
ر یـ تغایـن   ردنـد. ک یو اجتمـاع  یحات فرهنگـ ها به منظـور اصـال  انسان یآنان در زندگ

ار سنجش جهان بـود  یها انسان معه در آنکگشت یها برمشنامهین نمایبه مضام یفرهنگ
 يریـ ه حاصـل تعب کـ  ــ  یرمـذهب یغ يهاافته بود. رشد ارزشیاهش کان یخدااهمیت  و

وع د تـا موضـ  یتـازه بـه تماشـاگران بخشـ     یقدرت ـان بود  ید از رابطه انسان با خدایجد
س و مرسـون،  ک؛ بـن 1992(رهـم،   .ش را مورد انتقاد قـرار دهنـد  یموجود در نما یمذهب

 )1976ات، ک؛ واس1998
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

دهد که در آغـاز  ق. م. شکل سمت چپ نشان می 6و  5: تئاتر دیونیزوس حدوداً اواخر قرن 3و  2 يهاشکل
دهـد کـه چگونـه    شکل سمت راسـت نشـان مـی   قسمت بازي بازیگران به اماکن مذهبی بسیار نزدیک بوده است. 

 )1991، 1994بعدها معبد به عنوان صحنه خانه گسترش یافت و به قسمت بازي بازیگران مشرف شد. (براکت 
 

شـد و  یه به عنوان محل رقص از آن استفاده مکسترا داشت کاریک  زوسیونیتئاتر د
ار کـ ض لبـاس بـه   یل تعوگرد بود. صحنه خانه به عنوان محیا  ل وکل شیدر ابتدا مستط

ان شد بازیگر يل به قسمت بازی، تبدیونانیسان ینوشنامهیرفت اما بعدها با تالش نمایم
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ونـان هـر   ی). در تئـاتر  1984رافـت،  یکداد (دیل مـ کیتش نیز را يتئاتر يه صحنه اجراک
ان، بـازیگر  يسترا، قسمت بازکش شامل محل نشستن تماشاگران، اریط نمایبخش از مح
در  یو بـه صـورت مجمـوع، نقـش مهمـ      ییصحنه به تنها يدمان بصریانه، چصحنه خ
 يل بـودن قسـمت بـاز   کشـ  يارهیرد. داکیفا میشنامه به تماشاگران ایمضمون نما اتتقال
را  یشـ ینما يهارویـداد  ت تماشـاگران در کز، مشـار کت صحنه در مریان و موقعبازیگر

ت را از یـ فکین یونان بهتـر یدر  یشیط نمای). مح1996، یلپسیامرون وگکرد (کیشتر میب
ت آن بـر  یـ رد، چون هنر تئـاتر و ماه کیفراهم م یشینما يهارویداد دنیدن و دینظر شن

 )1994(بـارانگر،   .شدیم شنیدهو ی دیده د به خوبیز داشت پس باکتمر یشیت نمایفعال
 شـنامه را یل و مضـمون نما کش، شـ ینمـا  یش به عنوان عنصر اصـل ینما ين، فضایبنابرا
ـ تـر تقو دو طرفـه  ياداشتن رابطـه  يو تماشاگر را برا بازیگررد و رابطۀ کیار مکآش ت ی
 )1991ت، ک(برا .ساختیم

تـه  یکد يپـرداز متداول را در اجرا و صـحنه  کیشتر سبیساختمان تئاتر ب يهایژگیو
برجسـته و   ییهـا ه صحنهکنند کین ادعا میمورخ ی. برخيتئاتر ییگراتیرد تا واقعکیم

لسـون و  یسترا و محل نشستن تماشاگران وجود داشته اسـت (و کن اریمشخص ب يمرز
ق مطالعـه  یه از طرکبر معتقد است یگر از جمله مارگارت بید ی). برخ1994گولدفارب، 

 يبـه عنـوان صـحنه برجسـته بـرا      يزیه چکم یرسیته مکناین  به یونانی يهاشنامهینما
ــازیگرردن کجــدا  یه معمــار رومــکــ یاســت. در حــال ســترا وجــود نداشــتهکان از ارب
ه کـ برجسـته وجـود داشـته     ییهـا صـحنه  یهلن يه در تئاترهاکوس گفته است یورویوت

ـ ). ا1990؛ بنـت،  1994ت، کـ رده اسـت (برا کـ یرا از تماشـاگر جـدا مـ    بازیگر گونـه  نی
 يهـا شیه چگونه صـحنه نمـا  کنیرا در مورد ا یمتفاوت يهامختلف، نگرش يهادگاهید
ان در بـازیگر بـه   کمـ ک يبـرا  یشـ یط نمایشده است و چگونـه محـ  یم یطراح یونانی

نـد.  کیجـاد مـ  یگرفتـه اسـت، ا  یارتباط با تماشـاگران مـورد اسـتفاده قـرار مـ      يبرقرار
منـد  نیازشـوند،  یاجرا مـ  یدر دورة هلنیا  و یکالسکه در دورة ک یونانی يهاشنامهینما
 يخلـق فضـا   يبرا یمتنوع يپردازهصحن يد ابزارهایبا یبودند، بنابران يادیز يهاانکم

وجـود داشـته اسـت. صـحنه      يمدیا ک و يقابل قبول و مرتبط با موضوع تراژد یشینما
 یشـ ینما يهاي رویدادثابت برا یجاد محلیا ينه جداگانه برایپس زمیک  خانه به عنوان
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 ؛1992؛ برتهولـد،  1987گرفتـه اسـت (والتـون،    یمانند قصر و معبد مورد استفاده قرار م
ق اسـتفاده  یونان از طریدر  یشینما يت صحنه و فضای، موقعاین وجود ). با1992رهم، 

 شده است.یجاد میگفتگو اي یا ، صحنه پردازياز عناصر بصر
 ان داسـتان عـوض شـده اسـت بـه دور صـحنه      کـ ه مکته کناین  انیب يان برابازیگر

ان اجـازه  بـازیگر ن یبراردند. بنـا کمی انیم بیرمستقیآن را به صورت غیا  دند ویچرخمی
بـه آن بازگردنـد. تماشـاگران    یـا   ننـد و ک كداشتند به دور صحنه بچرخند، صحنه را تر

ار کخود بهشخصی بر اساس عواطف  یالیصحنه خیک  ل خود را به منظور ساختنیتخ
ه از حضور تماشـاگران بـه عنـوان    کل داشتند یتما یونانین هنرمندان یانداختند. بنابرایم

 )1972ن، ی؛ هالت1971(آرنو،  .نندک یفعال قدردان ینندگانکتکخالق و مشار یارانیدست
ه محـل  ک یشدند در حالمی واحد در نظر گرفتهیک  سترا و صحنه خانه به عنوانکار

ردن تماشـاگران از صـحنه و   کـ ). جـدا  4ل کنشستن تماشاگران از صحنه جدا بـود (شـ  
ـ گران آسـانتر شـود، ز  ان و تماشـا بـازیگر ن یسترا باعث شد تعامل بکار را انـدازه محـل   ی

ونان بر اساس باالتر قـرار گـرفتن   یدر تئاتر  یشیت ارتباط نماینشستن تماشاگران و ماه
 )1987پور، کمل ؛1993؛ االم، 1995نتاش، کی(م. رفتیپذید صورت میتقل

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 )1917ک (فریکنوس ق. م بازسازي ظاهر صحنه خانه در دورة کالسی 6و  5: حدود اواخر قرن 4شکل 
 

شد. نتیجۀ اهمیت دادن به فضا و حالت نمایشی در تئاتر یونان از طریق تقلید ایجاد می
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هـاي زنـدگی واقعـی فاصـله     تقلید این بود که بـازیگر در تئـاتر یونـان از نمـایش محـیط     
هـاي  گرفت، چون مجبور بود براي تقویت رابطۀ بازیگر و تماشاگر بوسیله تأکید برجنبهمی
اتري مکان نمایش، از ماسک و عناصر نمادین مختلف استفاده کند. بازیگر تئاتر براي بـه  تئ

کردنـد.  هاي گوناگون استفاده میها و ماسکهاي نمایش از لباستصویر کشیدن شخصیت
نتیجۀ استفاده از ماسک و جدایی صحنه از محل نشستن تماشاگران، برجسته شـدن جنبـۀ   

گران نیز همواره آگاه بودند که در یک فضاي نمایشی حضـور  دراماتیک نمایش بود. تماشا
چنـین خـدایان گونـاگون، موضـوعات     کننـد. هـم  دارند و یک تئـاتر آیینـی را تماشـا مـی    

طبیعی، موجودات الهی، اشیاء مقدس و گـروه همسـرایان در   هاي فوقغیرعادي، شخصیت
هاي غیر واقعگرایانـه بـر   بازيهاي نمادین و شدند تا از طریق نشانهمرکز ارکسترا ظاهر می

 )1987پور، ؛ ملک1993بازنمایی جهان مجرد تأکید کنند. (االم، 
ردنـد.  کیرا القـا مـ   یمذهب یمفهوم یدر دورة هلن» یشیط نمایمح« يبصر يهانشانه
 یکـی زیزات فیـ و تجه يور مفصـل، عناصـر بصـر   کـ لۀ دی، بوسیتئاتر هلن يهاساختمان

 يه هنگام برگزارک يردند، به طورکیرا به خود جلب م یانونیفراوان، توجه دهها هزار 
 یاسـ یار، جنـگ و مسـائل س  کسب و کان هر گونه یبه افتخار خدا یشینما يهاجشنواره
 ییفضـا  یدورة هلنـ  يتئـاتر  يهـا شـد. سـاختمان  یده گرفته مـ ینادیا  شد ویمتوقف م

و  یفرهنگـ  يه باورهـا کـ داد یاجـازه را مـ  ایـن   انبازیگررد و به کیمنعطف را فراهم م
شـامل   ـ ینند. رابطه مثلثکمنتقل  یالمکو  يق ارتباط بصریشنامه را از طرینما یاجتماع

صـحنۀ   يبـر رو  بـازیگر  ــ  بازیگرتماشاگر و  ـتماشاگر، تماشاگر بازیگرـ یرابطۀ تعامل
 يهـا ساخت. جنبـه یان و تماشاگران برقرار مبازیگرن یو مثبت ب يارتباط قو یدورة هلن

ـ رگذار در تقویتأث یش قدرتینما يفضا یتماعاج و  ی، اصـول مـذهب  یونـان یت فلسـفه  ی
از مضـمون   یتئـاتر بازتـاب   یشـ یو نما یکـی زیدمان فیـ را چیونان داشت، زی يهااسطوره

، یلپسیامرون و گک؛ 1974نگر، یجامعه بود (مل یاجتماع يهاو ارزش یونانی يهاشینما
صحنه به منظور قابل  ين بر رویور نمادکد يریارگکق به یاز طر یکیزیف ي). فضا1996
 يهـا نشکـ ل بـه  یرا تبـد  یشـ ینما يهادهیتماشاگران، ا يشنامه برایام نمایردن پکترفهم
 یو فرهنگ یبه خاطر تحوالت اجتماع یحال تئاتر هلناین  رد. باکیو قابل لمس م ینیع

ه محـراب و  کـ  ي) بـه طـور  5ل کفاصله گرفت (ش یو مذهب يج از عناصر بصریبه تدر
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 يهـا رشـد ارزش  يان و صـحنه حـذف شـد و راه را بـرا    بـازیگر  يمعبد از قسمت باز
 )1989ندرمن، کی؛ 1987پور، ک(مل .تئاتر هموار ساخت يدر فضا یرمذهبیغ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

هاي معماري تئاتر هلنی در افسوس. جدایی عناصر بصـري مـذهبی از محـیط تئـاتر در ایـن      : ویژگی5شکل 
 )1991، 1994ده شده است. (براکت شکل نشان دا

ـ کدهد یونان نشان میدر  یشیط نمایمح يایبقا  يبـرا  یهـزار صـندل   20تـا   3ن یه ب
 بازیگراز تماشاگران بر رابطۀ  یمین حجم عظینشستن تماشاگران وجود داشته است. چن

 نشستن تماشاگران احتمـاالً  يهامحلاین  گذاشته است.یر میوة اجرا تأثیو تماشاگر و ش
اجـرا شـده در    يهـا شیاست و نمـا دادهیم ياز جامعه را در خود جا یطبقات گوناگون

 يونان باستان بوده است. به علت اعتقادیق مختلف و گوناگون در یاز سال یجا بازتابآن
ونـان وجـود داشـته اسـت،     یطبقۀ اشـراف در   یت اجتماعیه به سلسله مراتب و موقعک

ان بـازیگر  يقسمت بـاز  یکیژه در نزدیو یانکه در مون، اشراف و نخبگان جامعیروحان
 )1999؛ برتهولد، 1989ارلسون، ک( .نشستندیم

ونان در یجامعه  یاساس يهانیازان تئاتر و یتئاتر به علت تعامل فعال م يهاساختمان
ورود به تئـاتر   يمندان و فقرا مجبور نبودند برانیازل جامعه قرار داشته است. کدسترس 

ایـن   اد تماشاگران نشان دهنـدة یتئاتر و تعداد ز يهانند. اندازة ساختمانک پرداخت یپول
). 1991ت، کـ ؛ برا1972ن، ی(هالت بزرگ بوده است ینهاد عمومیک  ونانیه تئاتر کاست 
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 بـازیگري انه را از نظـر  یگرار واقعیغ کیاندازه محل نشستن تماشاگران و نوع صحنه سب
م تماشاگران و یش به خاطر حجم عظیان نمابازیگرن یرده است. بنابراکیته میکو اجرا د

انتقـال   ي) بـرا یـک میحالت محل نشستن تماشاگران قادر به استفاده از حاالت چهره (م
ـ  یتوانسـت رابطـۀ قابـل تـوجه    ینم یکیزیت فیش نبودند. موقعیام نمایپ و  بـازیگر ن یب

ش بـه  یام نمـا یـ ن پرساند يبرا یطین محیدر چن بازیگريوة یرا شیند زکجاد یتماشاگر ا
 يرویـ ف پیتاتیرسـ  يهـا ان و آهنـگ یپرطمطراق ب يهاوهیلمه، شکد یتماشاگران از نوع

بودنـد، بنـت    یشـ ینما يهارویداد فعال در ینندگانکتکمشار یونانیرد. تماشاگران کیم
ه کـ  يااسـت بـا جامعـه    یمینشـانگر رابطـه مسـتق    یونـان یب، تئاتر یترتنیبد«د: یگویم

 یننـدگان کتکبه عنـوان مشـار   یتماشاگران ي، دارایدهد و در هر سطحیمخاطب قرار م
 )1990:3(بنت  .شودیفعال م
ش مسـئول  یار نماکت در کونان، تماشاگران در قبال مشاری ینییت تئاتر آیل ماهیدلهب

 یرسـم  يهـا ه در سـاختمان کـ  یکالسـ کتئاتر  ين اجرایوجود، در حاین  هم بودند. با
توانسـتند  یاز تماشـاگر نمـ   بـازیگر ان به خاطر جـدا بـودن   گرفت، تماشاگریصورت م

امالً کـ ش یبا مضمون نمـا  ییبه علت آشنا یت داشته باشند ولکش مشاریماً در نمایمستق
 يپنـدار  شدند. تماشاگران بـا قهرمانـان داسـتان هـم ذات    یم یکدرامات يهانشک درگیر

ان اجـازه نداشـتند   بازیگر. ردندکیم ياحساس همدرد یردند و با او از لحاظ عاطفکیم
 (aside) ییناره گـو کق فن یها از طربا آن یصحنه با تماشاگران حرف بزنند ول ياز رو

شـد و  یان مـ یـ بلنـد ب  يها با صـدا شخصیتاز  یکیها توسط شهیار و اندکه در آن افک
ه کـ ان بود یفۀ همسرایوظاین  گفتند.یشدند سخن میان متوجه آن نمبازیگرگر ید ییگو
ان را بازیگر یکیزیچ مانع فیه هکم با تماشاگران حرف بزنند و نشان دهند یطور مستق به

 ).1980؛ هارتنول، 1990؛ بنت، 1993ند (اسما، کیاز تماشاگران جدا نم
مثبت با تماشـاگران   ياگذاشتند و قادر بودند رابطهیر میاجرا تأث يان بر فضایهمسرا

ـ از طر صـحنه و محـل نشسـتن تماشـاگران طبــق     ن یبــ یپـل ارتبـاط  ي یـک  ق برقـرار ی
سـازنده در تئـاتر    يان به عنوان عنصـر یند. گروه همسرایجاد نمایا یاجتماع يقراردادها

رات موانـع  یردنـد تـا از تـأث   کیمـ  کمـ کو تماشاگر  بازیگربه رابطۀ  یونان از نظر روانی
ان یرااسته شود. همسـ کبا توجه به جدا بودن صحنه از محل نشستن تماشاگران  یکیزیف
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ردنـد و  کیصحنه بـا تماشـاگران رابطـه برقـرار مـ      یکیزیده گرفتن موانع فیق نادیاز طر
گروه  ي). اعضا6ل کردند (شکیا با تماشاگران خلق میم و پویمستق یله ارتباطیوسنیبد

ار سـاختن  کله آشـ یبودنـد، بوسـ   يه به عنوان گـروه خواننـدگان در تـراژد   کان یهمسرا
ـ کلوگ شـ یق پرولوگ و اپیصحنه از طر يمهم رو یشیاطالعات نما و  بـازیگر ن یاف ب

 ینـدگ یزدند و به نمایماً با تماشاگران حرف میان مستقیردند. همسراکیتماشاگر را پر م
ت کمشار يبرا یت و تماشاگران را از نظر روحیش را رواینما يع بعدیان، وقابازیگراز 
). 1971، ك؛ بـرو 1971رنـو،  ؛ آ1974،نگـر یردنـد (مل کیش آمـاده مـ  ینما يهارویداد در
 د:یگویات مکاس

دهند که هیچ مانع فیزیکـی بـازیگر را از تماشـاگر    گروه همسرایان در ارکسترا نشان می«
النوع (دیونیزوس) که ممکـن اسـت فعـالیتی    نمادین یک رب سازد. حضور مجسمهجدا نمی

ی با نبـود هـر گونـه    دهد که نبود یک مانع فیزیکهم روي صحنه داشته باشد بیشتر نشان می
مانع روانی در ارتباط بوده است. صحنه، ارکسترا و محل نشسـتن تماشـاگران یـک واحـد را     

چنین بـازیگران، گـروه همسـرایان و تماشـاگران، و همگـی بـه طـور        دادند و همتشکیل می
 )1976: 4-5. (اسکات »کردندمشترك خود را وقف یک کار می

 
 
 
 
 
 
 
 
 

اي شکل در فراهم آوردن ده از یک اجرا در یونان که نمایانگر اهمیت صحنه دایره: صحنه بازسازي ش6شکل 
جایی راحت بـر روي صـحنه اسـت گـروه همسـرایان در      فضاي مناسب و کاربردي براي حرکات نمایشی و جابه

گر، تماشـاگران  دادند، با دیگر بازیگران تعامل داشتند و براي تقویت رابطه بازیگر و تماشایونان داستان را شرح می
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 )1994فارب، کردند. (ویلسون و گولدرا براي مشارکت در اجرا ترغیب می
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

دهد. ارکسترا که محل اجراي گروه همسرایان بـود در  : این شکل نقشۀ کف یک تئاتر معمولی را نشان می7شکل 
وجود داشت در پشـت ارکسـترا یـک     اي یک محرابپایین محل نشستن تماشاگران قرار داشت. در مرکز فضاي دایره

 )1994صحنه خانه موقتی و در اطراف آن راهروهایی براي ورود و خروج وجود داشت. (ویلسون وگولد فارب 
 

گروه همسرایان از نظر روانی، از طریق برقراري ارتبـاط دو سـویه بـا تماشـاگران، مـانع      
هـا  آورنـد. آن بازیگر به وجود می اي قوي بین تماشاگر وفیزیکی اجرا را از بین برده و رابطه

بازي بازیگران و محل نشستن تماشـاگران را بـه یـک واحـد      موظف بودند ارکسترا، قسمت
). با این وجود، گروه همسـرایان در طـول اجـرا بـا تماشـاگران حـرف       7تبدیل کنند (شکل 

 )1980، ؛ هارتنول1991ها را از رویدادهاي نمایش آگاه سازند. (براکت، زدند تا آنمی

 گیرينتیجه

ش در جامعـه  یط نمـا ی، تماشاگران و محبازیگر/  بازیگريشنامه، یچهار عامل نما ـ1
ش و اشـخاص  یه موضوع نماکدهد یمطالعه نشان ماین  ل قرار گرفت.یونان مورد تحلی
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شنامه یش داشتند. مضمون نمایساختن تماشاگر با نما درگیرر را در ین تأثیترشیداستان ب
دمان یـ و تماشـاگر بـا اسـتفاده از چ    بازیگرن یجاد تعامل مثبت بیدر ا یتوجه سهم قابل

ـ پو ياه رابطـه کـ ان بودنـد  این بـازیگر  ش دارد.ینما يفضا یکو درامات یکیزیف ان یـ ا می
ردند، کیش برقرار میمحل نشستن تماشاگران، تماشاگران و موضوع نما یکیزیدمان فیچ

ان را بـازیگر گـر  یردنـد و د کیم يخود باز يهاشیشرو در نمایسان پینوشنامهیچون نما
تماشـاگران بـا    ییگـر، آشـنا  یردند. از طرف دکیت میش هداینما یدر جهت هدف اصل

ان صـحنه و تماشـاگران   یـ ت تعامـل م یباعث تقو نیز ونانی يهاو اسطوره داستانیمنابع 
ردنـد  کیم سکونان را منعیجامعه  یو مذهب یها قواعد فرهنگشنامهیشد. مضمون نمایم

 گذاشتند.یر میتأث ی نیزشینما يو فضا بازیگريوة مرسوم یو ش
اجـرا باعـث    يفضـا  یکیزیونان و جنبۀ فیجامعه  یو اجتماع ینۀ فرهنگیزمشیپ ـ2
و چـه   یکـی زیش چه فیط نمایونان محیشد. در تئاتر یو تماشاگر م بازیگرت رابطه یتقو

ان مهـم  یان بود. محل اجرا به خـدا یونانی یو مذهب یفلسف ير باورهایتحت تأث یکدرامات
، عبادت یمذهب يافهیان به عنوان وظیونانی يت در تئاتر براکونان اختصاص داشت. شری

ـ شـد. ز یمـ  یان تلقیخدا رضایتو  هـا  ه تماشـاخانه کـ قـاً اعتقـاد داشـتند    یهـا عم را آنی
ه کـ م یدیرسـ  جـه ینتاین  مطالعه بهاین  . دریسرگرم يبرا ییمقدسند و نه جا ییهاانکم

 بـا  یـک نزد ياونان رابطـه یه یو تماشاگران در تئاتر اول بازیگرن یا و دو طرفه بیتعامل پو
ط تئـاتر پـر از   یداشـت. محـ   یشـ ینما يهـا تیـ در فعال یبرتر موضوعات مـذهب جایگاه 
ـ یک یمذهب يبود. وجود باورها یمذهب ينمادها ان بـازیگر ونـان و  ین جامعـه  یسان در ب

 كش درینمـا  یکـی زیدمان فیرد. چکیت میش را تقویفه جامعه و نماتئاتر ارتباط دو طر
ـ کیت میو تماشاگر را تقو بازیگرن یب یالمکو  يبهتر و ارتباط بصر تماشـاگران   یرد ول

داشـتند. در انتقـال مضـمون     یتـر آگـاه  مکـ ط تئـاتر  یات محـ یاز نقش خصوصـ  یونانی
 آمدند.یان مبازیگر کمکش به ینما یکیزیدمان فیو چ يشنامه، عناصر بصرینما

ـ جـاد شـد ز  یصـحنه ا  يش معمـار یقابل توجه در آرا یراتییتغ یدر دورة هلن ـ3 را ی
لۀ یار شده بودند به وسکها آشنامهشیه در مضمون نماک یر مذهبیغ يهاگسترش ارزش

رد کـ ر ییـ ها تغشنامهیشدند. موضوع نمایت میان تقوید از رابطۀ انسان و خدایر جدیتفس
 یش هلنـ یط نمـا یفاصله گرفـت. محـ   یمذهب يهااس ارزشکاز انع نیز شینما يو فضا
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دو طرفـه را   یشـ یش صحنه و محل نشستن تماشاگران ارتباط نمایق آرایقادر بود از طر
بـا   يتـر یکتوانسـت رابطـه نزد  یمـ  بـازیگر ، يان صـحنه ینـد. در چنـ  کرتر یانعطاف پـذ 

تـر  يرابطه قـو  یشینما يونه فضانگیجه، ایونان برقرار سازد. در نتینندگان تئاتر کتکشر
ه از کـ  ياانهیگراواقع يهارا با ارزشیرد، زکیبرقرار م بازیگرن تماشاگر و یب ياتریو پو
 داشت. يتریکخاست رابطه نزدیونان برمیجامعه  یو فرهنگ یاجتماع يهایژگیو كدر

 فهرست منابع:

 ی: اتشارات خوارزمانتهر بهزاد، ترجمۀ فرامرز تئاتر، درباره ،)1357.(ب برشت، -
 : سروشتهران مهاجر، ترجمۀ فرزانه تئاتر، بر مقدمه ،)1364. (ج هیلتون، -
: موسسـه  تهـران  فرهـودي،  ترجمۀ سـعید  اروپا، تئاتر تاریخ ،)1369. (ه کیندرمن، -

 یقات فرهنگیمطالعات و تحق
 وش: سرتهران فرهودي، ترجمۀ سعید سیاسی، تئاتر تاریخ ،)1366. (س ملشینگر، -
 تهـران،  جلـد،  دو در شـده  منتشـر  نمـادگرا،  ،تئـاتر )1989. (ف کرمـانی،  ناظرزاده -

 برگ انتشارات
، تهـران:  ينور ترجمۀ خواجه تئاتر، انگیزشگفت دنیاي ،)1356. (ب. ج پریستلی، -

 شهینشر اند
 ترای: نشر متهران نمایش، و نماد ،)1374. (جالل ستاري، -
 ریبکریام تهران، جلد، دو در شده منتشر ش،ینما تابک ،)1365. (خسرو ،ياریشهر -
 یاسالم آزاد دانشگاه تهران، ،یشینما يهنرها و تئاتر ،)1373. (جالل سخنور، -
 

- Arnott, Peter D. (1977), An Introduction to the French Theatre, 

Totowa, N.J.  
- Banks R.A & Marson P. (1998), Drama and Theatre Arts, Hodden 

and Stoughton 

- Berthold, M. (1999), A History of World Theatre, New York 



 55/  بررسی رابطۀ نمایش و جامعه در یونان باستان 

- Bentley, G.E. (1984), The Profession of the Player in 

Shakespeare’s Time, 1590- 1642, Princeton University Press 

- Brockett. O. (1991), History of Theatre, USA 

- Cameron, K & Gillespie, P. (1996), The Enjoyment of Theatre, 

Cornell University 

- Cassady, Marsh. (1997), Theatre, an Introduction, USA 

- Cockayne, David. (2002), An Interview with Author, Birmingham 

- Elam, Keir. (1993), The Semiotics of Theatres and Drama, New 

York 

- Esslin, M. (1976), An Anatomy of Drama, London: Maurice 

Temple Smith 

- Frank, G. (1960), The Medieval Drama, UK. Oxford 

- Hardison, O.B. (1965), Christian Rite and Christian Drama in the 

Middle Ages, Baltimore 

- Hartnoll, P. (1980), A Concise History of the Theatre, UK, 

London 

- Hunnigher, Ben. (1961), The Origins of Theatre, New York 

- Leacroft, Richard & Helen. (1984), Theatre and Playhouse, 

London: Stanley Thornes 

- Mackintosh, I. (1995), Architecture, Actor and Audience, USA 

and Canada 

- Nagler, A.m. (1976), Medieval Religious Stage: Shapes and 

Phantoms, Yale University Press, New Haven 

- Noori Bennett, S. (1990), Theatre Audience, New York 

- Rehm, Rush. (1992), Greek Tragic Theatre, Rutledge, London 

- Richards, K. (1990), The Commedia Dell’arte: A Documentary 



 89 تابستانفصلنامه رادیو و تلویزیون؛ /  56

History, Blackwell, New York 

- Tydeman, W. (1979), The Theatre of the Middle Ages, New York 

- Vince, Ronald W. (1984), Acient and Medieval Theatre: A 

History and Graphical Handbook, Greenwood, and Westport, Conn 

- Walcot, Peter. (1976), Greek Drama in Its Theatrical and Social 

Context, Cardiff, University of Wales 

- Walton, J.M. (1987), Living Greek Theatre, Westport, CT 

- Whickham,G. (1974), The Medieval Theatre, UK. London 

-Wilson, E & Goldfarb, A. (1994), Living Theatre a History, USA: 

Published by Authors 
 
 
 


