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 بررسی رابطه نمایش( بازیگر) و جامعه( تماشاگر) در قرون وسطی
 دکتر محمد مؤمني

 یدهکچ
زنده نگاه داشتن میراث تئاتري گذشته در اروپا را، با وجود این که مسیحیت خواهـان  

 1دانست، بـازیگران مضـحکه  می د و آن را عملی شیطانیهاي نمایشی بوتوقف فعالیت
هـاي محبـوب مردمـی را اجـرا     گرد که نمایشهاي مبتذل) و نمایشگران دورهمديک(

هاي مضحکه و تئاتر مـذهبی کلیسـا   کردند، به عهده داشتند. در سراسر اروپا نمایشمی
اجتمـاعی و  سالحی قوي براي تبلیغ مسیحیت شد. موضوع و محتواي جذاب فرهنگی، 

ه کهاي نمایشـی و مضـح  نار لطیفهکهاي اخالقی، میستري و میراکل در مذهبی، نمایش
توانست رابطه بازیگر و تماشاگر در تئاتر مذهبی قرون وسطی را بـه سـطحی عـالی و    

هـاي  دهد در قرون وسطی سازمانتاثیرگذار در جامعه برساند. مطالعات علمی نشان می
شورهاي فرانسـه، انگلسـتان،   کلیسا در کنمایش با حمایت  متعددي در تولید و اجراي

ردند. به زمین آمدن خداوند و آزار دادن خداي بـاالي  کایتالیا و آلمان نقش آفرینی می
صلیب تغییرات مهمی در مضامین جدیدتر، محیط نمایشی و اجراهـاي مـذهبی ایجـاد    

دهد کـه چهـار   شان میها در چهارچوب رابطه تماشاگر ـ بازیگر ن رد. بررسی نمایشک
عنصر اساسی نمایش قرون وسطی شامل محتواي نمایش، تماشاگر، بـازیگر و فضـاي   
اجرا، تعاملی پویا و برجسته با اصول مسیحیت داشتند. در دوره ابتدایی قـرون وسـطی   

هاي مذهبی قـرار گرفـت. ماننـد تئـاتر     کلیسا به عنوان تاالر و صحنه در اختیار نمایش
اي از مـذهب مسـیحیت بـود کـه در نقطـه      اب و معبد مظهر برجستهیونان و روم محر

اي نمـایش در  لیسا در اجراي صحنهکمرکزي کلیسا قرار داشت. لذا، محراب و صلیب 
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 نقطه مرکزي قرار داشتند. 
هاي مذهبی بازتاب دهنده مسیحیت بود. برخالف نمایش یونـان و روم،  محتواي نمایش

عی بود که براي افزایش باروري و رونق در احتـرام  تئاترهاي قرون وسطی فعالیتی جم
شد. اشکال مختلـف نمـایش ابـزاري    هاي گوناگون اجرا نمیگذاشتن به خدایان و الهه

هـاي  ساخت و آمـوزه هاي مختلف را میآموزشی براي جامعه بود که هویت ملی ملیت
 داد. نمایش آیینی به عنوان عمل اخالقی و اصول تثلیث را اشاعه می

رستش به منظور شرکت همه تماشاگران در تجربه تئاتري به عنوان یک وظیفه مـذهبی  پ
هاي نمایشـی، تعامـل دوسـویه میـان     شد.  نتیجه اعتقاد به واقعی بودن داستاناجرا می

بازیگر و تماشاگر در طول اجرا بود. اگر تئاتر یونان از پرستش دیـونیزوس بـه وجـود    
هاي مذهبی مسیحیت مانند عشـا ربـانی، سـاعات    یینآمد، تئاتر دوره قرون وسطی از آ

هـاي قدیسـان را   هاي میراکل افسانههاي عید پاك گسترش یافت. نمایشنماز و جشن
 شد. اي اجرا میحرفهکرد و توسط بازیگران نیمهارائه می
هاي قرون وسطی آینه عقاید دینی جامعه مـذهبی بـود و تماشـاگران در پـذیرش     نمایش

لیدي بر عهده داشتند. به عبارت دیگر تماشاگر عنصر ضروري کق آن نقشی نمایش و رون
محور بود. انتظـار تماشـاگر قـرون    تجربه تئاتري بود زیرا نمایش مذهبی، نمایش تماشاگر

تئـاتر  «توان به عنـوان  گذاشت. نمایش قرون وسطی را میوسطی بر شیوه اجراها تأثیر می
ه تماشاگر و انتظار او معیار موفقیت در شیوه اجـراي  عنوان کرد زیرا خواست»  1تماشاگران

هاي نیایشی بـراي جامعـه قـرون وسـطی بسـیار      صحنه آمدن نمایشداستان بود. شیوه به
پراهمیت بود زیرا تماشاگران که به قدر کافی با محتواي اجرا آشنا بودند، در پی آن بودند 

شـود.  اي نشـان داده مـی  نهکه ببیند چگونه معجزات و قدرت خداوند توسط عناصر صح
شد یا در یک بنابراین چیدمان فضاي نمایشی چه نمایش در یک کلیساي کوچک اجرا می

 کلیساي جامع بزرگ، تحت تأثیر شیوه اجرا و تعداد تماشاگران بود.

 مقدمه

بررسی رابطۀ نمایش و جامعه با تحلیل خصوصیات بازیگران و انتظارات تماشاگران 
شود. تعریف و تعیـین حـدود   هاي متنوع و متعددي را شامل میمؤلفهاي در تئاتر صحنه

شـود  این رابطه ارتباط مستقیم با نوع نمایش و مضامین آن دارد در این مقاله تالش مـی 
مـذهبی در   کهـاي دراماتیـ  لیدي و مؤثر در رابطه بازیگر و تماشاگر در نمایشکعوامل 
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 قرون وسطی مورد مطالعه مقدماتی قرار گیرد.
ه ریشه در باورهاي آیینی و دینی دارد و آشـنایی بـا شـیوه    کشناسایی مراسم مذهبی 
ی از عوامــل مهــم شــناخت رابطــه بــازیگر و تماشــاگر در کــاجــراي مراســم عبــادي ی

هاي مذهبی در قرون وسطی است. بررسی متون نمایشنامه نویسان مذهبی و غیـر  نمایش
هـاي  هـا و سـوگواري  در جشـنواره  مذهبی در قرون وسطی و حضور انبـوه تماشـاگران  

نـد شـناخت   کهاي مـذهبی ثابـت مـی   ارناوالکلیسا و کت مؤثر آنان درکنمایشی و مشار
هاي نمایشی نندگان در جشنوارهکتکنیازهاي تماشاگر و توجه به باورها و انتظارات شر

 هاي مذهبی بوده است.هاي اساسی درام نویسان نمایشاز اولویت
تئاتر قرون وسطی به اوج  1550تا  1350هاي دهد بین سالن میشواهد و قرائن نشا

هاي مذهبی و محلی در سراسر اروپاي غربی در دوران خود رسید. تاثیر مثبت نمایشنامه
نـد نمـایش تـاثیري چشـمگیر در     کور بر جامعه و رونق فعالیتهاي مذهبی اثبات میکمذ

در جزایـر بریتانیـا زمـانی در     تحوالت اجتماعی و فرهنگی داشته است به عنـوان مثـال  
 حـال شد با ایـن شهر نمایش اجرا می 125قرون وسطی توسط مردم و نهادهاي دینی در 

هنر بازیگري در این دوره پیشرفت شایانی نداشت امـا پیـام مـذهبی نمـایش در تثبیـت      
هـاي  مسیحیت و گسترش باورهاي دینی بسیار موثر بود. عناصر دینی مسیحیت و نشانه

محــیط نمــایش و ســاختار داســتان بــه نحــو مــوثري انتخــاب و مــورد اســتفاده  آن در 
دلیل شرایط سیاسی هاند اما بها بودهگیرد. بازیگران هر چند حامل و ناقل این پیامقرارمی

 اند.از منزلت اجتماعی برخوردار نبوده
د دهد بـاوجو بررسی رابطه تماشاگر و بازیگر در تئاتر مذهبی قرون وسطی نشان می

این حقیقت که بازیگران قرون وسطی در مقایسه با تئاتر یونان باستان در جایگاه برتـري  
قرار نداشتند اما هنر بازیگري تأثیر عمیقی بر تماشاگران قرون وسطی داشـت. بـرعکس   
رومیان، اکثر تماشاگران قرون وسطی نمایش مذهبی را بـه خـاطر اسـتحکام بخشـی بـه      

ها به خاطر سرگرمی و داشتن یک لذت واهی د بنابراین آنکردناعتقادات خود تماشا می
آمدنـد از  هـاي نیایشـی مـی   شدند. تماشاگرانی که براي دیدن نمایشدر تئاتر حاضر نمی

شد، آگاه بودنـد  هاي تئاتري نشان داده میموضوعات کتاب مقدس و آنچه که در محیط
هـاي  تـواي نمـایش و شخصـیت   تأثیر شیوه اجرا قرار داشتند تـا مح بنابراین بیشتر تحت
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هاي اصلی کتـاب مقـدس   نویسان، اجازه تغییر داستانمذهبی آن. با وجود این، نمایشنامه
 را به خاطر تقاضاي تماشاگران نداشتند.   

هاي نیایشی و غیرمـذهبی (سـکوالر) رابطـه    آشنایی تماشاگران با موضوعات نمایش
اي مستقیم میان اجراکننـده  داد. رابطهکنندگان رویدادهاي تئاتري را گسترش میان شرکت

و تماشاگر در نمایش مذهبی و غیرمـذهبی (سـکوالر) وجـود داشـت؛ زیـرا بـه ارزش       
 حضور فعال تماشاگر در طول اجرا پی برده شده بود.

 تئاتر مذهبی و جامعه دوره قرون وسطی

عات رسد که از طریق خلـق موضـو  پس از افول تئاتر روم نوبت به تئاتر کلیسایی می
هـاي یـازده   کند. تئاتر مذهبی که بین قرنهاي دراماتیک گذشته پیروي میجدید از سنت

داد و بـا بیـان   هاي موجود در کتاب مقدس را نمایش میو چهارده رونق گرفت، داستان
کـرد. پیـدایش مضـامین جدیـد در     مسائل معنوي، تعامل تئاتر و جامعـه را تقویـت مـی   

هـاي  گرفت که در مراسم کلیسـا و جشـنواره  بی سرچشمه میمذه هايها از آییننمایش
ه به کها، اتفاقات تاریخی موجود در کتاب مقدس بود شدند. مضامین نمایشآن اجرا می

فهمیـد (ویـنس،   شد بنابراین جامعه اروپا به سختی این زبـان را مـی  زبان التین اجرا می
ردم بـومی بـه عنـوان ارتبـاط     هاي مذهبی گوناگون، زبان مـ ). براي اجراي نمایش1984

هـاي بـومی (زبـان روزمـره) ماننـد میراکـل،       شد. این نمـایش کالمی نمایش شناخته می
گرفتنـد و اجـرا    هاي اخالقـی کـه در داخـل و خـارج کلیسـا شـکل      میستري و نمایش

هـاي  شدند تأثیر مهمی بر طبقات جامعه و مردم داشـتند، بنـابراین مضـامین نمـایش    می
 )  1990؛ بنت،   1974،ملشینگرگذاشت (اجتماعی تأثیر می مذهبی بر زندگی

شـود  تئاتر مذهبی نامیده می» جامعه قرون وسطی«مورخین تئاتر معتقدند که آن چه در 
ادامه داشته است. گسـترش تئـاتر مـذهبی     14پس از میالد شروع شده و تا قرن   5از قرن 

) دوره ابتـدایی  قـرون وسـطی    1 شـود: در دوره قرون وسطی به دو دوره اصلی تقسیم می
). در دوره 1000تـا   1400) دوره پایـانی قـرون وسـطی (   2)،  500ـ   1000هاي (بین سال

هاي اجتماعی سلطه داشت به طـوري کـه   ابتدایی قرون وسطی، کلیسا برروي تمام فعالیت
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کـه  رانان اصلی در جامعه قرون وسطی بودند. درضمن با وجـود ایـن  رهبران مذهبی حکم
کـرد امـا از تـأثیر قـوي نمـایش بـر       لیساي کاتولیک نمایش را عملی شیطانی خطاب میک

گرفـت.  هاي تئاتري را براي اشاعه تعالیم مسیحیت به خدمت میجامعه آگاه بود و فعالیت
دوره پایانی قرون وسطی فصلی تازه در تئاتر مذهبی و جامعه بود زیرا سران کلیسا عقایـد  

عنـوان  هـاي نیایشـی بـه   کنندگان را به تماشـاي نمـایش  د و پرستشخود را تغییر داده بودن
بخشی از وظیفه مذهبی به منظور دستیابی به رستگاري و خشنودي خداوند بـا توجـه بـه    

کردند. در دوره پایانی قرون وسطی روشـنفکران انتقـادات زیـادي    مفهوم تثلیث تشویق می
نان بـازیگران اصـلی در انتخـاب مسـیر     چبر سران کلیسا وارد کردند اما رهبران مذهبی هم

 )1994جامعه بودند (ویلسون و گولدفارب، 
و جامعه غربی وجود داشت » قرون وسطی«نگر میان نمایش اي پویا و شناخترابطه
)؛ زیرا، در طول دوره پایـانی قـرون وسـطی نمـایش نیایشـی تبـدیل بـه        1984(وینس، 
زشی در گسـترش دیـن مسـیحیت بـه کـار      عنوان ابزاري آمواي ارتباطی شد که بهوسیله

 شد.  گرفته می
برخی از منتقدین تئاتر معتقدند که هم مانند تئـاتر یونـان، نمـایش قـرون وسـطی از      

هـاي  ها و مناسک روزانه کلیسا که بـه شـیوه  هاي فصلی متعدد و آیینبرگزاري جشنواره
 لد شد.شدند و مورد حمایت تمام طبقات جامعه بودند متوگوناگون اجرا می

هـاي دراماتیـک   هاي فرهنگی و اجتماعی نقش مهمـی در گسـترش فعالیـت   زمینهپیش
ــ  2 1ـ اشراف زادگان1شدند: کردند. طبقات اجتماعی به سه گروه اصلی تقسیم میایفا می
ــ  3داران بزرگ خود به خاطر زندگی در زمـین آنـان وفـادار بودنـد.     ها که به زمینواسال
داري تغییـر کـرده   ها، در جامعه قرون وسطی نظام بـرده کس رومی. برع2هایا سرف رعیت

بود بنابراین، اکثر جمعیت جامعه برده نبودند و حقوق آنان در نظام فئودالیسم به رسـمیت  
توان جامعه آزاد قلمداد کـرد زیـرا فئودالیسـم از    شد. البته جامعه فئودال را نمیشناخته می
جامعه قـرون   جمعیت«با وجود این، اکثر  .)2002ین، کاکداري ریشه گرفته بود (نظام برده
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کردند. زندگی کشاورزي بر نظـام سیاسـی   در نزدیکی مزارع کشاورزي زندگی می» وسطی
هـاي  ها در طـول قـرون وسـطی تحـت حکومـت قـانون      تأثیرگذار بود و بسیاري از ایالت

قـدان گسـترش   پـس از مـیالد بـه علـت ف     1050تـا   900هـاي  فئودالیسی بودند. طی سال
شهرها، سبک زندگی نسبتاً ساده بود و زمامداران فئودال اداره جامعه را بـه دسـت گرفتنـد    

کـرد و ثروتمنـدان از   نت، ایالتی بزرگ را اداره مـی کزاده یا ). یک اشراف1989(ناظرزاده، 
کردند. در اواخـر دوره قـرون وسـطی    هاي دراماتیک با دست و دلبازي حمایت میفعالیت

وجود آمده بود، رشد کرد زیرا رهبران اصلی در پادشاهی که از نظام فئودالیسم به حکومت
شدند. فئودالیسم زمان فراغت قابل تـوجهی را  میان سران محلی، تبدیل به پادشاه ایالت می

هـاي دراماتیـک   زادگان و خاندان سلطنتی و نخبگان  جهت شرکت در فعالیتبراي اشراف
 )1366؛  ملشینگر،  1980، ساخت (هارتنولفراهم می

هـاي تجـاري و   )، گسـترش فعالیـت  1000ـ    1400» (در دوره پایانی قرون وسطی«
خرید و فروش باعث به وجـود آمـدن شـهرهاي مسـتقلی شـد کـه رواج دوبـاره ایـن         

فراغت زیادي براي عموم مردم فراهم سـاخت. بازرگانـان و    شهرهاي خودمختار اوقات
هـاي صـنفی   رگران، بافندگان و صرافان، براي خـود اتحادیـه  صنعتگران، در مقایسه با ز

صـورت  هاي نیایشـی و مـذهبی بودنـد و بـه    متعددي تأسیس کردند. آنان حامی نمایش
). بـاوجود ایـن   1979کردنـد (تایـدمن،   هاي مـذهبی کمـک مـی   افراطی به تولید نمایش

صـنفی خـود    هاي خـود را معطـوف بـه اتحادیـه    مسئله، بازرگانان قرون وسطی فعالیت
الن بـه  کـ کردند تا به عالیق و حقوق خـود بپردازنـد. آنـان دریافتنـد کـه یـک کمـک        

تواند اعتباري خوب و سـود اجتمـاعی بـه    هاي تئاتري  میهاي مذهبی و فعالیتنمایش
هـاي مختلـف از   هاي بیشتر با انگیزهاتحادیه صنفی آنان برساند. بدین طریق، براي کمک

جتماعی گرفته تا دستیابی به پاداش الهی یـا رسـتگاري از طریـق    دست آوردن اعتبار ابه
 )  1976شرکت در نمایش مذهبی با یکدیگر به رقابت پرداختند (ناگلر،

هـاي  در دوره پایانی قرون وسـطی، عنصـر مهـم دیگـري کـه باعـث رواج فعالیـت       
 دراماتیک شد گسترش علم و دانش در میان جامعه قرون وسطی بود اما مدارس مـذهبی 

هاي بسیاري در این دوره هاي اروپایی دانشگاهدادند. در سرزمینکشیشان را آموزش می
ساخته شدند اما مطالعه مذهب در برتري بود و دیرها مرکز خداشناسی و فلسـفه بودنـد   
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راهبان متفکـر دوبـاره    ياز سو). به عالوه، کارهاي ارسطو 1974هام،ک؛ وی1991ت،ک(برا
هـاي مـذهبی   هاي آکادمیک و نمایشها از فعالیتو صومعه کشف و احیا شد و کلیساها

کردند. به عبارت دیگر، کشیشان دانشمند و روشنفکران، آگاهانه زبان التـین  حمایت می
هاي مذهبی بومی تبدیل کردنـد. از  نمایش را به زبان مردم عادي به منظور تثبیت نمایش

شـد تـا عمـل ارتبـاط     فاده مـی هاي مذهبی بـومی اسـت  زبان مردم غیرروحانی در نمایش
هـاي اروپـایی   هاي کتاب مقدس در تمـام ایالـت  تر صورت گیرد. در نتیجه آموزهراحت

 )1374؛ ستاري، 1976گسترش یافت (پریستلی، 
نمایش قرون وسطی از آیین چندخـدایی روم و یونـان دسـت کشـید زیـرا نمـایش       

ارتباط با یگانگی پدر، پسـر  نیایشی عمیقاً در اصل تثلیث ریشه داشت و اصل تثلیث در 
هـا و مراسـم   عنوان خدایی واحد بود. جامعه قـرون وسـطی در جشـن   القدس بهو روح

مذهبی مانند عشاءربانی و ساعات نماز به جاي پرسـتش خـدایان مختلـف تنهـا عیسـی      
شـود کـه در   ). معموالً در این مورد بحث مـی 1980 کرد (هارتنول،مسیح را پرستش می

هـاي  هـاي محبـوب سـنت   روپاي غربی به مسیحیت، بسیاري از جشنوارهتغییر گرایش ا
هـاي  تئاتري تمدن یونان و روم مورد غضب رهبران کلیسا قرار گرفت و ایـن جشـنواره  

هاي جدیدي از مراسم مذهبی شدند. براي مثال، عید پـاك تبـدیل بـه    کهن تبدیل به فرم
دسـامبر ثابـت شـد     25سمس در جشنواره غیرمذهبی افراد غیرمعتقد بومی شد. روز کری

تا جایگزینی براي جشن بـاروري کـافران رومـی شـود. مسـیحیان زنـدگی قدیسـان را        
هـا را  هـاي خـدایان مختلـف را کـه کـافران جامعـه روم آن      کردند تا جشـن ستایش می

  )1979پرستیدند تغییر دهند (تایدمن، می
ردنـد و از  کتبلیـغ مـی  تاب مقدس و زندگی مسـیح را  کهاي اجراهاي تئاتري داستان

هاي مسیحی به خودي خود شد. آییناي در کلیسا استفاده میاي گستردهنمادهاي صحنه
هــاي یونـان و روم داراي عناصــر تئـاتري زیــادي بودنـد. قطعــات    در مقایسـه بــا آیـین  

تـر شـود   موسیقایی در مراسم کلیسا گنجانده شد تا عمل پرستش براي مخاطبان جـذاب 
شد و در نتیجه . از عناصر بصري به دفعات در مراسم کلیسا استفاده می)1974هام، ک(وی

عناصر تئاتري بخشی از آموزش دین و اعتقـادات مسـیحیت بـود، بـراي مثـال، کبـوتر،       
القدس بود و در روز جمعه مقدس یک صلیب با لباس عزاداري پوشـانده  نمادي از روح
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براي جشن گـرفتن   كشنبه پاکو در ی گرفتاي نمادین قرار میشد و در باالي مقبرهمی
شد. عید بشارت و جشنواره رستاخیز عیسـی مسـیح در یکشـنبه    برافراشته می كروز پا

هاي تاریخی مختلف کـه بازتـابی از   هاي نمایشپاك مملو از عناصر تئاتري شامل گاري
در  .)17(شـکل   هاي مذهبی، تئاتر آیینی و جامعـه قـرون وسـطی بـود    تعامل زنده آیین

پیمایی دراماتیک شد راهره مسیح که در پنجشنبه بعد از عید پاك برگزار میکشنواره پیج
شد که تأکیدي بر قربانی شدن عیسی مسیح بـود و از  عظیمی در سراسر شهر برگزار می

هـاي کوتـاه   کـرد. نمایشـنامه  طریق توبه آسمانی یگانگی انسان و خـدا را برجسـته مـی   
ره مسـیح اجـرا   کـ ، زندگی مسیح و تعالیم او در مراسـم پی بسیاري در ارتباط با عید پاك

شد. از نگاه مسیحیان، عیسی مسیح حقیقت محض؛ و تنها راه رستگاري یـاد او بـود   می
  ).1984وینس،  ؛1369یندرمن، ک(

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ارتباط دوسویه جامعه و کارناوال نمایشی، پیروزي ایزابل،  بروکسل:  17شکل 
هایش  شود که دیانا و نوچهبشارت (مرکز تصویر) نشان داده می هاي عید: نمایش1615

اي که روي بام نشسته کنند و تولد حضرت مسیح (سمت چپ) با فرشتهاو را دنبال می
 ) 1980است. (هارتنول، 

هاي دراماتیک امپراطوري شرق بـود  تأثیر فعالیتنمایش و جامعه قرون وسطی تحت
هـاي نمایشـی گذشـته    نگاه داشتن ارزشئاتر بیزانس با زنده(امروزه استانبول، ترکیه).  ت



 89بهار فصلنامه رادیو تلویزیون؛ /  154

ها را به جامعه قـرون  کرد و این ارزشنقش مهمی در نزدیکی نمایش و جامعه بازي می
ـ  » تئاتر رنسانس«وسطی و  ). تئـاتر بیـزانس اهمیـت زیـادي     1960، کمنتقل کـرد ( فران

یک یونان و روم را ادامه هاي گوناگون و کالسداشت زیرا امپراطور شرقی اجراي نمایش
هاي کلیسـایی بـه ایـن دلیـل بـود کـه       داد. کمک امپراطور بیزانس به پیدایش نمایشمی

گونـه بـومی را   هـاي نمـایش  هاي روم و نقالیهاي محبوب و معروف مانند میمسرگرمی
هـاي  ترین جنبه تأثیر بیزانس بر رشد نمایش غربی انتقال نسـخه داشت. مهمزنده نگه می

هاي یونانی و رومی بـه جامعـه قـرون وسـطی و رنسـانس بـود.       نویس نمایشنامهدست
، ارسـطو  )ق.م 496-406ق.م)، سوفکل ( 525-456(دانشمندان بیزانسی از کارهاي اشیل

برداري کردند تا در دسترس جهان هاي نیایشی مسیحیت کپینمایشو  ق.م) 322-384(
تمـاعی و سیسـتم سیاسـی امپراطـوري     هاي فرهنگی ـ اج زمینهغرب باشد. به علت پیش

هـاي کلیسـا حفـظ شـد. بـا وجـود حفـظ        هاي کالسیک یونان و نمـایش شرق، نمایش
هـاي یونـانی، رومـی و... وجـود     هاي قرون وسطی و یونان، اماهنوز هم نمـایش نمایش

 ).1986؛ شهریاري، 1980دارند که شناخته شده نیستند (هارتنول، 
هـاي نیایشـی   پـاي نمـایش  بی (سـکوالر) را پابـه  جامعه قرون وسطی نمایش غیرمـذه 

ها رهبران کلیسا مورد انتقـاد قـرار   هاي محلی و مضحکه که در آنداد. نمایشگسترش می
س کگرفتند سرشار از عناصر نمایشی بود که موضوعات جدید زندگی اجتماعی را مـنع می
تـدریج و  ر) بـه ). گسترش نمایش غیرمذهبی (سکوال1994رد (ویلسون و گولدفارب، کمی

هاي غیرمذهبی کامالً در تضاد با نمایش مذهبی بود اما هـر دو گونـه از   نامنظم بود. نمایش
هـاي نمایشـی مشـترك در انتقـال پیـام بـه جامعـه اسـتفاده         ساختار ایپزودیـک و تکنیـک  

رسد از رویدادهاي مرتبط با کلیسا ماننـد جشـنواره   کردند. مضحکه، سکوالر به نظر میمی
و جشنواره اسقف پسربچه تأثیر گرفته باشد. طبق نظریات ویلسون و گولـدفارب،   اهاحمق

کردنـد تـا رهبـران    هـاي جـوان انتخـاب مـی    ها را کشـیش یا خداي دلقک تمسخر بیشاپ
 )  1366؛ ملشینگر، 1980باالدست خود را در کلیسا مورد تمسخر قرار دهند (هارتنول، 

هاي مضـحکه در مراسـم   پیدایش نمایش رابطه نمایش و جامعه به شدت تحت تأثیر
هــا، راه را بــراي گســترش نمــایش ککلیســا بــود. نمــایش مضــحکه در جشــنواره دلقــ

ها، نمایشگران اجازه داشتند تا در کمـال  کغیرمذهبی هموار کرد. در طول جشنواره دلق
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اي برقصند و با هجو موضوعات اخالقی و مذهبی مراسـم کلیسـا،   وقاحت به طور زننده
هاي محبوبی، خوراکی براي نمایش غیرمذهبی ها را مسخره کنند. چنین جشنوارههموعظ

ساخت. محبوبیـت ایـن   با مواد هجوآلود در مورد زندگی کشیشان و افراد عادي مهیا می
عنـوان شخصـیت مرکـزي بـود بـه      هاي احمق بههاي کوتاه که در مورد کشیشمضحکه

نند فرانسـه و انگلـیس در طـول دوره پایـانی     هاي اروپایی ماتدریج در بسیاري از ایالت
هاي محلی نشـئت  هاي محبوب که از نمایشقرون وسطی گسترش یافت. این سرگرمی

هاي غیرمذهبی تـأثیر گذاشـت.   هاي قرون وسطی و نمایشجشن گرفت بر محبوبیتمی
هاي مضحکه با هـم گسـترش یافتنـد؛ زیـرا داراي     هاي مذهبی و نمایشبنابراین نمایش

هاي مشـترکی بودنـد. موضـوعات،    اصر نمایشی قابل توجه و ساختار تماتیک و نشانهعن
تـوان در نمـایش   هاي میسـتري را مـی  ها و ساختار داستانی بسیاري از نمایششخصیت

غیرمذهبی جستجو کرد زیرا تعامل فعـالی بـین نمایشـی مـذهبی و نمـایش غیرمـذهبی       
 )  1974هام، ک؛ وی1976اگلر، (سکوالر) در جامعه قرون وسطی وجود داشت  (ن

تعامل مثبت و پویاي بین نمایش و جامعه قرون وسطی مستقیماً با شکل و محتـواي  
ها در ارتباط بـود. شـکل مـذهبی نمـایش بـر تعامـل بـازیگر و تماشـاگر تـأثیر          نمایش

هاي کشیشان، مومنان فرمانبردار آنهـا و رابطـه   هاي مذهبی شخصیتگذاشت. نمایشمی
کشـیدند  هاي مشخص کتاب مقدس، به تصـویر مـی  امعه را از طریق انتقال پیامآنها با ج

هاي کلیسایی را از نظـر محتـوا  بـه سـه بخـش      ). مورخین تئاتر، نمایش1979(تایدمن، 
و  ،1هـاي معجـزات  ) نمایش2،»هاي سایکلنمایش«) میستري یا 1کنند: اصلی تقسیم می

 هاي اخالقی. ) نمایش3
اي سایکل باعث نزدیکی بیشتري بین افـراد جامعـه و تولیـدات    همیستري یا نمایش

انگیز آفرینش را از داستان آدم و حوا، هابیل، قابیـل و  شد زیرا داستان شگفتتئاتري می
داد. جامعه به رویدادهاي نمایشـی کـه بـا    داستان نوح گرفته تا روز رستاخیز نمایش می

داد. در ارتباط بـود، اولویـت مـی    هاي مقدسمعجزات پیامبران مختلف خدا و شخصیت
کننـدگان  عنـوان عبـادت  جامعه قرون وسطی عمیقاً بر این اعتقاد بود که افـرادي کـه بـه   

                                                                                                                   
1. Miracle 
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گیرنـد. بـه   شوند مورد شـفاعت قـرار مـی   فرمانبردار خداوند و عیسی مسیح شناخته می
بهـار و   هاي کتاب مقدس بود، درگونه تولیدات تئاتري، که بازتابی از داستانعالوه، این

بنـدي جامعـه بـه اصـول اصـلی کاتولیسـم را تقویـت        شد و میزان پايتابستان اجرا می
   )1976؛ ناگلر، 1980(هارتنول،  .کردمی

هـاي  هاي سایکل همان زمان کتاب مقدس بـود امـا شخصـیت   زمان تاریخی نمایش
ازهاي داستان در زمان قرون وسطی قرار داشتند. براي مثال، سربازهاي رومی لباس سـرب 

ــقف   ــودي رداي اس ــه یه ــان بلندمرتب ــطی و کشیش ــرون وس ــک را دوره ق ــاي کاتولی ه
پوشیدند. خداوند لباسی مانند امپراطور یـا پـاپ داشـت و فرشـتگان رداي کلیسـا را      می
). ارائـه  1984؛ ویـنس،  1974هـام،  کشـد (وی هایی بـه آن اضـافه مـی   پوشیدند که بالمی

ــ شخصــیت ــایش در ی ــدادهاي نم ــا و روی ــادي،   ز که ــردم ع ــابه م ــین و مش ــان مع م
ره را بـراي جامعـه   کهایی مانند یوسف، نوح، ابراهیم، اسحاق و حتی مـریم بـا  شخصیت

). ابـراهیم و  1984؛ ویـنس،  1974هـام،  کرد (ویکـ تر میتر و عینیقرون وسطی ملموس
شـدند بلکـه شـبیه    اسحاق نه تنها شبیه یهودیان عهد عتیق (پیامبران یهودي) تصویر نمی

هاي عهد عتیـق از قدیسـانی صـحبت    هاي مسیحی قرون وسطی بودند. شخصیترفس
 1جایی در زمان نابهنجاري تـاریخی گونه جابهکردند که هنوز به دنیا نیامده بودند. اینمی

هـاي میسـتري پـر بـود از     و نمـایش  گرفـت شود و بسیار مورد توجه قرار مینامیده می
ان، فضــا و لبــاس. نابهنجــاري تــاریخی در هــاي تــاریخی در زمــدقتــیگونــه بــیایــن
گشـت  و این مسئله به مفهوم زمان در مذهب مسـیحیت برمـی   پردازي عمدي بودصحنه

 )1998س و مارسون، ککه سعی در ارائه جهان غیرمادي برروي صحنه داشت (بن
هاي معجزات (سایکل) شکل دیگري از نمایش نیایشی بود که اشـتراکاتی بـا   نمایش

کردنـد؛ امـا   یستري داشت. هر دوگونه از یک تکنیک نمایشی اسـتفاده مـی  هاي منمایش
هاي میستري در ارتبـاط بـا   نمایش معجزات (سایکل) براساس زندگی قدیسان و نمایش

هاي پیامبران آسمانی، آفـرینش و یـا رسـتاخیز. بـا     داستان کتاب مقدس بود مانند داستان
ن آنهـا قائـل نیسـتند. بـه هرحـال،      وجود این اخـتالف، برخـی از محققـین تفـاوتی بـی     

                                                                                                                   
1. anachronism 
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هاي سایکل، موضـوعات مربـوط بـه مـریمم مقـدس و      ترین موضوع در نمایشمعروف
 )  1989قدیس نیکوالس بود. (ناظرزاده،/ 

هـاي موجـود در   اي اخالقـی از طریـق شخصـیت   هدف نمایش اخالقی، آموزش نکته
کـرد.  مـذهبی آگـاه مـی   هـاي  نمایش بود کـه جامعـه را از پیامـد پایبنـد نبـودن بـه ارزش      

هـاي نمـایش   پروتاگونیست (شخصیت اصلی) سفري معنوي مشابه سفر مسیح در ایستگاه
داشت تا یادآور رستگاري و سعی در توبه باشد. با وجود این، برخی از محققـین، در ایـن   

شـود یـا   بنـدي مـی  گونه نمایش در رده نمایش مذهبی طبقهکنند که آیا اینمورد بحث می
هاي اخالقی با موضوعاتی سروکار داشت کـه از  رمذهبی (سکوالر)؛ زیرا نمایشنمایش غی

هـاي انسـانی   کرد تا خیر را در برابـر شـر و وسوسـه   نیروهاي خوب و شیطانی استفاده می
هـاي اخالقـی مـرد یـا زنـی فراواقعـی       ند. شخصیت نمادین اصـلی در نمـایش  کآزمایش 

هـاي میسـتري و   ب مقدس کـه در نمـایش  هاي کتا(غیرمعمول) مانند قدیسان یا شخصیت
هـاي  هـاي اخالقـی کـه در نمـایش    شدند نبودند. ویژگی مهـم نمـایش  معجزات ظاهر می

شود کشمکش بین نیروهـاي مخـالف اسـت، خـوبی و دیگـري      رنسانس دوباره ظاهر می
ها را برگزیند. گره نمایشی و برخورد بین دو شیطان. روح شخصیت اصلی باید یکی از آن

کن است بین خداوند و شیطان یا یک فرشته خوب و فرشـته بـد باشـد. در هـر     طرف مم
صورت، طرفین نبرد در جنگ براي تصـاحب روح بودنـد و ایـن مبـارزه، عنصـر حیـاتی       

 ).1994ها بود (ویلسون و گولدفارب، نمایش، در این گونه از نمایش
هـاي  تانهاي مـذهبی و غیرمـذهبی (سـکوالر) بازتـاب دهنـده داسـ      محتواي نمایش

هاي نمایشی تئاتر گذشـته داشـتند چـرا کـه     متنوعی بودند اما ارتباط تنگاتنگی با ارزش
رابطه متقابل بین تئاتر کمدي یونان و روم و بـازیگران دوره گـرد نمـایش مضـحکه در     

هـاي نمایشـی گذشـته    جامعه قرون وسطی ادامه پیدا کرد. تئاتر قـرون وسـطی از ارزش  
ضوعات جدید نمایش تعالیم مسیحیت را با تکیه بر رستگاري گردان نبود گرچه موروي

کرد. تعزیه حضـرت مسـیح شـکل مهمـی از     هاي مذهبی گوناگون منعکس میو نمایش
هاي نمایشی گذشته را از نظر تعامل پویا بین نمایش و جامعـه  نمایش کلیسا بود و سنت

رنـاوالی اجـرا   اککـه بـه شـیوه    » هاي حضـرت مسـیح  تعزیه«کرد. محبوبیت منعکس می
شدند، به علت آشنایی و نیازهاي حیاتی جامعه براي رسیدن به رستگاري بـه وسـیله   می
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هـاي  و نمـایش » تعزیـه حضـرت مسـیح   «هاي جمعی بود. با وجود ایـن  گونه تجربهاین
شدند. بـا ایـن   اي به دوره دیگر براي تبلیغات مذهبی منتقل میمذهبی گوناگون از دوره

مایش و نیازهاي معنوي جامعـه از بـین نرفـت زیـرا نمـایش ابـزاري       همه، رابطه بین  ن
 ).  1961آموزشی و ارتباطی در دست رهبران مذهبی بود (هانیگر،

هاي لکدهد که میراث فرهنگی گذشته در شهاي نمایشی نشان میاین تداوم فعالیت
زنـده و   شدند تا ارتباط جامعه و نمـایش را جدید نمایش مذهبی استفاده و گنجانده می

پویاتر نگه دارند. فاکتورهاي اساسی دیگر در پیونـد دوسـویه و مثبـت میـان نمـایش و      
جامعه قرون وسطی به ارتباط مستقیم بین اعتقاد مذهبی بازیگر و تماشاگر در درون یک 

). بـازیگر و اجراکننـده نمـایش    18(شـکل   شـود. دستگاه مشخص اعتقادي مـرتبط مـی  
آورد تـا نمـایش   این وحدت این امکـان را بـه وجـود مـی     مذهبی یک نفر بود بنابراین،

 ).  1965(هاردیسون،  .تبدیل به فعالیت جمعی  پویا براي جذب کل جامعه شود
 
 
 
 
 
 
 
 
 

: شکل باال رویداد به صلیب کشیدن را 1547اي از تعزیه والنسین، : صحنه18شکل 
ک تابوت که به قدر دهد و بعدها یاز محل صلیب تا شهادت مسیح در مقبره نشان می

کافی بزرگ بود تا یک بازیگر را تا زمان دوباره زنده شدن مسیح حمل کند، اضافه شد. 
 )1349یندرمن، ک(

 
توان نتیجه گرفت که تعامـل دوطرفـه جامعـه قـرون وسـطی بـا       می ،به طور خالصه
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مه فعالیت نمایشی مانند تئاتر اولیه یونان، از قدرت مذهب و نفوذ آن در جامعه سرچشـ 
گیرد. مضامین مذهبی تئاتر، انسان دوره قـرون وسـطی را تشـویق بـه بیـان نیازهـاي       می

کرد. در بخش بعدي، ایـن مقالـه بـرروي تعامـل     اش از طریق فعالیت نمایشی میحیاتی
نـد و بـه بیـان ارتبـاط     کدوسویه بازیگر و تماشاگر در نمایش قرون وسطی تمرکـز مـی  

هـاي جدیـدتر   لکهاي مسیحی و شـ تماشاگر با آییننزدیک بازیگر و بازیگري در کنار 
پردازد. با این همه، بررسی رابطه بازیگر ـ تماشاگر و مطالعه نمـایش قـرون    ها میجشن

ه در هـیچ کجـا از تـاریخ تئـاتر غـرب      کـ دهدوسطی و شرایط فرهنگی جامعه نشان می
مـذهبی و چـه   توان شکافی بزرگ بین نمایش و تماشاگر پیدا کرد. رشد تئاتر، چـه  نمی

غیرمذهبی ارتباط نزدیکی با حمایت مذهب و سیستم سیاسی جامعه داشت. میـان زوال  
اي از ارتباط همیشه گونه -یک فرم تئاتر و پیدایش فرم دیگر، ـ حتی اگر متفاوت بودند 

و تعامل میان تئاتر گذشته، مذهب، سیستم سیاسی و محتواي نمایش وجود داشته اسـت  
 ).  1374 ؛ ستاري،1374ی، ک(م

 » تئاتر قرون وسطی«بازیگر و تماشاگردر 

) 1گرفـت:  طریق صورت می 3وفایی هنر بازیگري و شناخت انتظار تماشاگر از کش
هـا و نمایشـگران   ) شیوه بازیگري نوازنده3) محیط تئاتري، و 2موضوع نمایش مذهبی، 

نظـر موضـوع،   ). از 19کردند (شـکل  گرد که نمایش غیرمذهبی (سکوالر) اجرا میدوره
هـا  هاي نیایشی در ابتدا در صومعهنمایش قرون وسطی به شدت مذهبی بود زیرا نمایش

هاي هاي مذهبی توسط کشیشان و خوانندهو کلیساهاي کوچک به عنوان بخشی از آیین
هاي مسیحی کـه از سـوي   شد اما نمایش غیرمذهبی (سکوالر) از جشنکر پسر اجرا می

داد، شـد و زنـدگی کشیشـان را مـورد انتقـاد قـرار مـی       اجرا مـی اي بازیگران نیمه حرفه
 سرچشمه گرفت.

در دوره ابتدایی قرون وسطی، بازیگران گمنام هنر بـازیگري را زنـده نگـاه داشـتند.     
کردنـد. رهبـران کلیسـا از بـازیگران     هاي محلی گوناگونی اجرا میها و نمایشها میمآن
کننـدگان را در تئـاتر ممنـوع کـرده بودنـد امـا        کردند و حضور پرستشها انتقاد میمیم
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و مخالفت جدي و حقیقی میان سران کلیسا با نمایشگران تئـاتر کمـدي وجـود     دشمنی
کردنـد زیـرا   هـاي مـیم و مضـحکه (فـارس) اجـرا مـی      داشت. بازیگران آماتور، نمایش
هـا  ایشبردند. در نتیجـه، ایـن نمـ   هاي غیرمذهبی لذت میتماشاگران از این نوع نمایش

هاي نمایشی خـود  هاي مضحکه (فارس) سنتمحبوب مردمی شدند و بازیگران نمایش
 را به نسل بعدي انتقال دادند.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

هایی که بر نمایش گرد. یکی از سنتها و بازیگران دوره: نوازنده19شکل 
هاي غیرمذهبی (سکوالر) تأثیر گذاشت و در قرون وسطی گسترش یافت نوازنده

گرد بودند که در فضاهاي موقتی گاهی اوقات در خیابان و یا در یک دکه اجرا هدور
کشیده شده است و نشان  1598کردند. این طرح بعد از قرون وسطی در سال می
گرد به خاطر تقاضاي تماشاگران ادامه یافته است. دهد که سنت بازیگران دورهمی

 ) 1994(ویلسون و گولدفارب، 
 

هـا، هنرمنـدان تقلیـد، تربیـت     کمدي و بازیگران ماننـد آکروبـات   هنرمندان معروف
هـاي تئـاتري را   گیران، بازیگران میم، و نقاالن، بذرهاي فعالیتکنندگان حیوانات، کشتی

دهـد کـه اجـراي    پاشـیدند. اسـناد موجـود نشـان مـی     در سراسر دوره قرون وسطی می
اجراکنندگان تئاتري منـابع زنـده    گرد، ساده و ناقص بوده است؛ اما ایننمایشگران دوره
هاي نمایشی گذشته به مـردم عـادي بودنـد. اجراکننـدگان نمـایش و      اصلی انتقال سنت
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شدند بنابراین مجبور بازیگران میم از سوي مسئوالن حکومتی و ثروتمندان حمایت نمی
هاي کوتاه خـود  گرد تقسیم شوند و نمایشهاي دورههاي کوچک و گروهشدند به گروه

  ).1974هام، ک؛ وی1979کردند (تایدمن، یافتند اجرا میرا هر جا که تماشاگر مشتاقی می
ردنـد.  ک)، محکـوم  467ـ  1000مسئوالن کلیسا تمام بازیگران را، در دوران تاریکی (

شـدند؛ کشیشـان   اجراکنندگان سیار به عنوان دروغگویان و متقلبـین بـدنام  عنـوان مـی    
هاي گمـراه از راه درسـتی و   ن که استعداد نمایش را به انسانافراطی آن را دوستان شیطا

گونـه دیگـر از   ). در اروپـاي شـمالی  1976خواندند (ناگلر، شرافت آسمانی داده بود، می
کردنـد (اسـکاب) نقـالی    صـورت پیـاده اجـرا مـی    هاي کوتاه که بـه اجراکنندگان نمایش
اي بود. ایـن نـوع   هرمانان اسطورهدادند. اسکاب آوازخوان و راوي قنمایشی را ادامه می

اي و میراث فرهنگی گذشته، بـه درجـه   نقالی نمایشی به عنوان حافظ اصلی تاریخ قبیله
هاي نمایشی و باالیی از احترام در جامعه خود دست یافت. اجراکنندگان آسمانی روایت

قربـانی   اي رسیدند زیرا اتفاقات حماسی گذشته پرافتخـار و ها به جایگاه برجستهآهنگ
کردند. قبایل اطـراف آلمـان بـه مسـیحیت گرویدنـد      شدن فراقهرمانان شاعر را اجرا می

هاي محترم، مانند بازیگران میم، به عنوان دوست شیطان شـناخته  بنابراین دوباره اسکاب
هاي بیزانس شدند و توسط کلیسا محکوم شدند. برخالف کلیساي کاتولیک، در سرزمین

فـار  بـراي سـرگرم کـردن جامعـه صـورت       کاجراکنندگان تئاتر  هایی براي جذبتالش
هاي صلیبی باعث ارتباط جهان غرب بـا بیـزانس شـد.    ). جنگ1991ت، کگرفت (برامی

هـاي نمایشـی بیـزانس تـأثیر گرفـت      در نتیجه شیوه بازیگري شکوفا شـد و از فعالیـت  
 ).  1974هام، ک؛ وی1984(وینس، 

هـاي  رایط تغییـر کـرد و اجراکننـدگان نمـایش    در طول دوره پایانی قرون وسطی، ش
هاي صنفی و تجاري حمایـت شـدند. بازرگانـان    مذهبی توسط کلیسا و اعضاي اتحادیه

هـا  عنـوان بـازیگر در آن  این شانس را هم داشتند که به تولیدات تئاتري کمک کنند و به
. مـدیران  کردنـد هاي مـذهبی بـازي مـی   زادگان در نمایشبازي کنند در حالی که اشراف

نویسان و بازیگران اجراي نمایش را از دست کشیشان و مـردم عـادي   صحنه، نمایشنامه
هاي مذهبی به مـردم  گرفتند، اما آنان که داراي استعداد نمایش بودند و مشتاق انتقال پیام

). اجراکننـدگانی  1980توانستند در تولیدات نمایشی شرکت کننـد (هـارتنول،   بودند، می
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کردنـد، بـه خـاطر    ت اعتقاد داشتند و طبق آن چه گفته شده بود، عمل مـی که به مسیحی
 ).  1987آوردند (ناظرزاده، ترویج مذهب احترام فراوانی به دست می

عشاي ربانی و مراسم سـوگواري مسـیح راه را بـراي پیـدایش بـازیگران مـذهبی و       
گري از آماتور هموار کـرد زیـرا هـیچ شانسـی بـراي آمـوزش و یـادگیري شـیوه بـازی         

پرست روم وجود نداشت. شـیوه  فار یا تئاترهاي بتکاجراکنندگان آموزش دیده نمایش 
هاي مسیحی بود که توسط کشیشان و روحانیون که معموالً لباس بازیگري براساس آیین
هاي نمایشی متنوع براي انتقال پیـام آسـمانی   پوشیدند و از تکنیکرسمی کشیشان را می
). با حاکمیت کلیسا عناصر 1984شد (وینس،کردند اجرا میاده میبه تماشاگرانشان استف

هـا  انگیز کردن و زنده نگه داشـتن آن هاي ساالنه براي شگفتنمایشی زیادي وارد جشن
و سـاعات   1شد، عشـاي ربـانی  براي تماشاگران شد. در کلیسا دو نوع مراسم برگزار می

مقدس نان و شـراب و مقدمـه شـامل    . ساعات نماز شامل مقدمه و آیین 2لیساکنماز در 
عبادت، موعظه، خواندن کتاب مقدس و سـرودهاي (مزبـور) مـذهبی بـود. ایپزودهـاي      
نمایشی کمی وارد عشاي ربانی شد اما خشک و غیرمنعطف بود، زیرا آیین مقدس (نـان  
و شراب) به عنوان مرکز اصـلی عبـادت غیرقابـل تغییـر بـود. سـاعات نمـاز (از حفـظ         

ها که شامل سرود مذهبی و شـعر اسـت) در احیـاي نمـایش     ت یا عبادتخواندن مناجا
کـرد و شـامل   ها از روزي به روز دیگر تغییـر مـی  اهمیتی بسیار زیاد داشت. محتواي آن

تـر از  گونه عمل مذهبی نبود. مراسم ساعات نماز عناصر نمایشـی را بسـیار راحـت   هیچ
ســران کلیســا بــه محبوبیــت  ).1366داد (ملشــینگر، عشــاي ربــانی در خــود جــاي مــی

هـاي مـذهبی پـی بردنـد بنـابراین      اش با مفاهیم آیینهاي نمایشی و رابطه عمیقفعالیت
هاي کتاب مقدس در هاي مذهبی براي ترویج داستانکشیشان اولین اجراکنندگان نمایش

هـاي کوتـاه شـدند. در نتیجـه اجراکننـدگان تئـاتري اکثـر        مراسم کلیسا از طریق نمایش
کردنـد. سـران کلیسـا بـازیگران     هاي کوتـاه کلیسـا را در ایـن مراسـم اجـرا مـی      نمایش
هاي غیرمذهبی در کلیسـاي  شمردند اما بازیگران نمایشهاي مذهبی را محترم مینمایش
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 ).  1974هام، ککاتولیک جایی نداشتند (وی
هاي مذهبی و وسـایل نمـادین کلیسـا، کمکـی بـه نـوع بـازي بـازیگر بـود.          شمایل
هاي کتاب مقدس به منظـور گویـاکردن   کردن داستانگان کلیسا شروع به نمایشینویسند
اي کردنـد. بـه ایـن نکتـه بایـد اشـاره کـرد کـه         هاي دینی به وسیله عناصر صحنهآموزه
اي هـاي گسـترده  هاي مذهبی در تولیدات تئاتري داراي اهمیت زیادي بودند. نمونهنشانه

شان، محراب، مجمر وجـود داشـت و بـه طـور     از عالئم بصري مانند لباس رسمی کشی
 بـا مـریم مقـدس و روح    بوتر و قدیس پیتر همـراه کمثال کلیدهاي پادشاهی با حضور  

تـر  هـاي نمـایش را راحـت   شد. این عناصر بصري ارتباط با شخصیتالقدس تداعی می
 )1994؛ سخنور، 1984ت، ککرد. (برامی

هـاي موسـیقایی   هبی گوناگون در قطعـه هاي مذرسد هنر بازیگري از آیینبه نظر می
هـاي  شد و از سوي کشیشـان و خواننـده  نامیده می  1مشخص رشد کرده است که تراپ

هـا ریشـه   شدند. پیدایش بازیگر تئاتر به طور سـنتی از تـراپ  کر پسر در کلیسا اجرا می
شـدند:  آغـاز مـی   اضـافه شـده بودنـد و بـا ایـن آهنـگ       كگیرد که به مراسم عید پامی
جویید؟ و متن در مورد رستاخیز عیسی مسیح ه را میکرشتگان: اي مسیحیان در مقبره ف

). مـتن بعـدي از   20رونـد اسـت (شـکل   ها به مالقات مقبره او میهنگامی که همه مریم
گـروه   2هاي کوتاه مـذهبی توسـط   حفظ خواندن به صورت سوال و جواب بود. آهنگ

ها هویت دهنـد  ازیگران مستقلی که به شخصیتشدند اما اجرا شامل باجرا و خوانده می
هاي مذهبی، ماننـد نمـایش یونـان،    القدس نبود. با این وجود آهنگها و روحمثل فرشته

خواندنـد، بـود   سرمنشأ پیدایش بازیگران مسیحی که بـا همکـاري تماشـاگران آواز مـی    
 ).1965؛ هاردیسون، 1961(هانیگر، 

دادند. پس از پیچیده ازخوانان یا گروه کر پاسخ میبه آو 2 تماشاگران با گفتن هاللویا
هایی که در جشـنواره دیـونیزوس اجـرا    شدن بخش موسیقی مراسم کلیسا، مانند نمایش

ها (یا تحریف متن موجود) به قطعـات کـرال قبلـی اضـافه شـد.      شدند، مقدمه تراپمی
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ریج میان رهبر تدهاي سوال و جوابی کلیسا وجود داشت بهدیالوگ نمایش که در آهنگ
رسـد شـیوه   گروه کر و دیگر اعضاي گروه و تماشاگران گسـترش یافـت. بـه نظـر مـی     

بازیگري در نمایش کلیسایی همراه با تغییرات موسیقی نیایشـی گسـترش یافـت. قطعـه     
موسیقایی تراپ به زبان التین به مراسم اضافه شد. بعـدها اشـعاري بـراي ایـن قطعـات      

ه کـ دهد که اجراهاي مذهبی توسط سـه بـازیگر   نشان می نوشته شد. اسناد قرون وسطی
 ).  1984ت، کآمد (براکردند به نمایش در میمالقات سه مریم با مقبره مسیح را اجرا می

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
میالدي)، اسقف وینچستر انگلستان،  965-975ت اتلوود (کدوره بندی :20ل کش

شوند. به نظر مقبره با فرشته روبرو می شود که درموزه بریتانیا. سه مریم نشان داده می
رسد نمایش کلیسایی از تغییراتی که در موسیقی نیایشی اتفاق شکل باال به وجود می

به مراسم اضافه شد و بعدها اشعاري براي این قطعات  1آمد رشد کرد. قطعه موسیقایی
 925ها و فرشتگان حول و حوش ه تراپ مریمکنند کنوشته شد. مورخین بیان می

 ) 1989یندرمن، کشده است. (میالدي اجرا می
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هاي اخالقی قرون وسطی به زبان مـردم عـادي   بازیگران میستري و میراکل و نمایش

هـا در  شد و صحنه آنهاي میستري به زبان مردم عادي نوشته میزنند. نمایشحرف می
داشـتند تـا از همـه    ها این شانس را فضاي باز قرار داشت بنابراین، اجراکنندگان نمایش

هاي مختلف نظرخواهی کنند. جنبه دیگر محبوبیت نمایش میستري تماشاگران و از نسل
شـد تـا بـازیگران تئـاتر. در     این است که بیشتر از سوي کشیشان و مردم محلی اجرا می

هاي گذشته کتاب مقدس را با شرایط توانستند داستانهاي مذهبی، تماشاگران مینمایش
وسطی مقایسه کننـد. کشیشـان و نخبگـان اجتمـاع از زبـان التـین اسـتفاده        فعلی قرون 

هاي مذهبی مانع رابطه مثبت میان اجراکننـده  کارگیري این زبان در نمایشکردند و بهمی
هاي دیگر باعث شد تا زبان التین شد. ترجمه کتاب مقدس به زبانو جمعیت محلی می

ترکـردن عمـل   لی مردم عادي به منظور راحتهاي کلیسایی تبدیل به زبان محدر نمایش
هاي گونـاگون کتـاب   هاي مختلف شود. براي انتقال پیامارتباط و انتقال مفاهیم به ملیت

مقدس بازیگران قرون وسطی اجازه داشتند از زبان محلی خود استفاده کنند تا بـر درك  
 ).  1979تماشاگران و مردم محلی تأثیر بگذارند (تایدمن، 

شـد  نامیده مـی » ساختار ایپزودیک«هاي نمایشی منعطف جدید که از روش بازیگران
کردنـد تـا نگرشـی جدیـد را بـه هنـر بـازیگري بیاورنـد. نمـایش یونـان و           استفاده می

هاي بودند که در آن شیوه بازیگري تابع وحدت» ساختار بحران«هاي روم داراي تراژدي
داد تـا از  این شانس را بـه بـازیگر مـی   » ساختار ایپزودیک«زمان و مکان و کنش بود اما 

قیدوبنــدهاي ایــن قــوانین ســخت رهــایی یابــد. ســاختار ایپزودیــک اجــرا، اجراکننــده 
ساخت تا خالقیـت بیشـتري در ارائـه پیـام نمـایش بـه       هاي کلیسایی را قادر مینمایش

تماشاگران به خرج دهد که این نوع شـیوه بـازیگري بـرروي تئـاتر الیزابـت نیـز تـأثیر        
نمایش قرون وسطی و صحنه سـکویی آن بـر روي   » ساختار ایپزودیک«گذاشت. مفهوم 

ویـنس،   ؛1991ت، کـ ؛ برا1981ینـدرمن،  کموضوع و فضاي اجرا نیـز تـأثیر گذاشـت. (   
1984( 

هاي تمثیلی در نمایش، برروي شـیوه بـازیگري   هاي نمادین و شخصیتوجود چهره
راکننـده تئـاتر بیشـتر مسـائلی ماننـد طمـع،       هـا، اج گونه نمایشگذاشت. در اینتأثیر می
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هاي هاي مذهبی، واقعی و شخصیتداد تا شخصیتخوبی، مرگ و زیبایی را نمایش می
). داستان درباره یک کشـمکش نمایشـی بـین دو    21پیشرو در مذهب مسیحیت (شکل 

تـرین  برجسـته  1»سکـ مثـل هـر   «چرخد. نیروي مخالف، یکی خوبی و دیگر شیطان می
القی از نظر بازیگري، به علت تأثیر زیادي که بـر ارتبـاط بـازیگر و تماشـاگر     نمایش اخ

گذاشت، محبوبیت فراوانی پیدا کرد. بـراي درك محبوبیـت ایـن نمـایش و تـأثیر آن      می
هاي غیرمذهبی (سکوالر) به بررسی مفهـوم نمـایش نیازمنـدیم. در اجـراي     روي نمایش

بـردن بـه نتیجـه پیـروزي     ایشی براي پیتماشاگران به شرکت در عمل نم» سکمثل هر «
 ).  1971الینز، کشوند (اخالقی تشویق می

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ترین نمایش اخالقی قرون معروف every man)س (ک: نمایش مثل هر 21شکل 
ه هر ساله در خارج کلیساي جامع کوسطی است. این شکل اقتباس آسمانی آن است 

س است که کنمایش داستان مثل هر شده است. این سالزبورگ دراتریش اجرا می
مرگش فرا رسیده است. هدف اصلی این نمایش آموزش این مسئله است که افکار 

کند سعی می» سکمثل هر «انتزاعی داراي شخصیت هستند: مرگ، کردار نیک و غیره. 
کند تا دیگران را با خود همراه سازد اما آنان تا از مرگ نجات یابد  و سپس تالش می
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 )1994کنند به جز کردار نیک. (ویلسون و گولدفارب، او را رد می خواسته
شود در نتیجـه، ایـن   محبوبیت نمایش اخالقی با مبارزه میان خوبی و بدي مرتبط می

شخصیتی تمثیلـی اسـت کـه    » سکمثل هر «کند. کشمکش تماشاگر را جذب نمایش می
ودي خواهد مرد زیرا زنـدگی  شود که به زاي از سوي خداوند مطلع میوسیله فرستادهبه

اي زمینی او به پایان رسیده است. او آماده مرگ نیست اما سـفر او طبـق دسـتور فرشـته    
-هاي دنیوي، خویشاوندان (خویشـاوندان نزدیـک)   باید انجام شود. او از زیبایی، خوبی

کنـد  درخواست مـی  -دهنده هر کدام یک ایده انتزاعی به او میکهاي متعددي شخصیت
. اعمـال نیـک او را   ککنند به جز اعمال نیـ او را همراهی کنند اما همه او را ترك میکه 

کنند. نکته اخالقی براي تماشاگران این است که این اعمـال  در جهان بعدي همراهی می
تـرین نمونـه   محبـوب » سکـ مثـل هـر   «کنند. نیک هستند که از روح انسان پشتیبانی می

رح آن خـط داسـتانی جدیـدي بـه نمـایش غیرمـذهبی       نمایش اخالقی باقی ماند زیرا ط
دسـت آوردن روح انسـان   (سکوالر) داد که درباره نبرد دراماتیک میان دوطرف براي بـه 

ــود (      ــان ب ــته نگهب ــار و فرش ــیطان، روح گنهک ــدا و ش ــد خ ــدرمن، کمانن ). 1989ین
ــذهبی   ک ــان شــیطان و نیروهــاي مثبــت را در نمــایش غیرم ــري می ریســتوفرمارلو درگی

هـایش بـه منظـور    رد و شکسـپیر در بسـیاري از نمایشـنامه   کـ ر) دوباره تعریف (سکوال
 ).  1994نظر تماشاگران آن را گسترش داد (ویلسون و گولدفارب،جلب

هاي مضحکه (فـارس) و غیرمـذهبی   تماشاگران قرون وسطی مشتاق تماشاي نمایش
گی روزمـره مـردم   اي قوي و دوطرفه با زنـد (سکوالر) بودند زیرا محتواي نمایش رابطه

هـا بـا زنـان شـوهردار را مـورد      عادي داشت که فساد کشیشان دورو و رابطه جنسی آن
تر مقامات باالتر کلیسا را مسخره داد. به عبارت دیگر، نسل کشیشان جوانانتقاد قرار می

شـد بـه   ه در عشاي ربانی و ساعات نماز اجرا مـی کها را کردند و وظایف مذهبی آنمی
هـا مضـحکه ریشـه    هاي نمایشی غیرمذهبی از آیینرفتند. در حقیقت فعالیتگسخره می

هاي عمومی ). تئاترهاي غیرمذهبی (سکوالر) در روستاها و مکان1960،ک(فران گیردمی
شدند و بر انتظار تماشاگران به منظـور  براي مردم عادي از سوي بازیگران سیار اجرا می

). عناصر بومی و مضـحکه  2گذاشتند (شکلمیمهم شمردن محتواي جدید نمایش تأثیر 
دهـد کـه تعامـل فعـالی بـین نمـایش مـذهبی و        هاي سایکل نشـان مـی  (فارس) نمایش
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مـان و  کغیرمذهبی در دوره ابتدایی قرون وسطی وجود داشته است. بـا ایـن وجـود حا   
هاي غیرمذهبی بودند که توسط بازیگران با صـالحیت در  اشراف مشتاق تماشاي نمایش

 ).  1980؛ هارتنول، 1984شد (وینس، هاي سلطنتی اجرا میمکان
نوازندگان موسیقی در اکثـر تولیـدات تئـاتري قـرون وسـطی مطـرح بودنـد و پـیش از         

نواختند. موسیقی به دفعات تا قبل از آماده شدن بـازیگران بـراي شـروع نمـایش     پرولوگ می
کر از فرشـتگان کـه شـامل     شد. طبق دستورات صحنه، در طول نمایش، یک گروهنواخته می

شـدند سـرودهاي مـذهبی    خوانندگان کر پسـر بـود و معمـوالً در خانـه بهشـتی دیـده مـی       
نواختند تا اعالمیه خداوند را اعالم و معرفـی کننـد   خواندند. فرشتگان با ترومپت فانفر میمی

هـا  شردنـد. اکثـر نمـای   کت میکشد حره با موسیقی سازي یا آوازي پر میکها و بین صحنه
شـد و  هاي غیرمذهبی کـه توسـط یـک نفـر اجـرا مـی      شامل تعدادي آهنگ بود که با آهنگ

شد متفـاوت بـود. گـاهی نـام و محتـواي      سرودهاي مذهبی که توسط یک گروه خوانده می
هـا بـراي   آهنگ در متن وجود داشت. هنگام اجراي گفتگو نمایشی یا قسمت آوازي نوازنده

گـرد و  هاي دورهنواختند. با این وجود، نوازندهسازي میقیتقویت تداوم کنش نمایشی موسی
شـدند تـا تماشـاگران را در طـول     دانان بـه عنـوان دسـتیار بـازیگران اسـتخدام مـی      موسیقی
 ).  1984؛ وینس،1984ت، کها و پایان نمایش سرگرم نگه دارند (براآنتراکت

ها آگاه بودنـد و  اي نمایشتماشاگران، شرکت کنندگان فعالی بودند زیرا کامالً از محتو
). تماشـاگران از عناصـر نمـادین ماننـد     1989یندرمن، ککردند (به کنش نمایشی کمک می

بخشی با عناصـر و  ها آگاهی داشتند بنابراین با هنر بازیگري از طریق هویتلباس و ماسک
ي کردند. هر شخصیت مهم، انسان یـا موجـود آسـمانی، دارا   ها ارتباط برقرار میشخصیت

هـا  هـا و چنگـال  ها، شاخیک نماد یا نشانه بود، براي مثال یک دیو با سرهاي حیوانات، دم
شـد. بـراي کمـک بـه هنـر      شد و یا شیطان بسیار خالقانه و تخیلـی تصـویر مـی   ظاهر می

هاي دوره قرون وسـطی لبـاس مفصـلی    تر، شیطاناي جذاببازیگري و فراهم کردن رابطه
کردند تا این نکته را بیـان کننـد کـه    هاي گوناگونی استفاده میکها از ماسپوشیدند. آنمی

شوند تا انسـان را از راه راسـت گمـراه    هاي مختلفی ظاهر میها و صورتشیاطین با چهره
آمـد  ). بازیگر بـه شـیطان (سـاتان) کـه از دهانـه جهـنم بیـرون مـی        23و  22کند  (شکل 
کردند که خداوند بایـد از انسـان بخواهـد    داد. مسیحیان این نکته را تبلیغ میمی شخصیت
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خاطر ترس از جهنم دوري کنند در حـالی کـه فرمـانبرداران مطیـع     که از ارواح شیطانی به
هـا از طریـق   باید همیشه به یاد بهشت به عنوان بخشش و نعمت خداوند باشند. این ایـده 

وسطی از لبـاس و   هاي قرونشد و بازیگران تئاتر در نمایشعناصر بصري ترویج داده می
 ).  1979کردند (تایدمن، ماسک براي نشان دادن اعتقادات مسیحی استفاده می

 
 
 
 
 

هاي . سر حیوانی از شاخ1: ماسک شیطان دوره قرون وسطی برگرفته از22شکل 
 )1980هارتنول، ( هاي االغ. خمیده  و گوش

 
 
 
 
 
 
 
 
 

(راست). طراحی  3استرو (چپ) و 2: شیاطین دوره قرون وسطی. شیطان بل23شکل 
ها و ، زوریخ. لباس پیچیده با شاخ1539با مداد از یک نسخه خطی متعلق به سال 

                                                                                                                   
1. Tyrol 
2. Bell 
3. stroh 
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 )1980هاي حیوانی. (هارتنول، ماسک
براي مثال، جهنم و هم زمان با آن بهشت به عنوان بخشی از پیام نمایش قرار گرفتند 

هر کنش نمایشـی وجـود دارد. از    تا این نکته بیان شود که تنها دو راه در شروع و پایان
خواهند توسط عیسی مسیح نجات یابند بایـد بـه ایـن    شد اگر میتماشاگران خواسته می

دانسـتند زیـرا بـه    دو عنصر حیاتی توجه کنند. تماشاگران معنـی عناصـر بصـري را مـی    
کردنـد.  بازیگران براي انتقال کشمکش ابدي میان شیطان و نیروهـاي مثبـت کمـک مـی    

ه راه رستگاري رد کردن الهه تاریکی، اعمـال  کان از دو حق انتخاب آگاه بودند تماشاگر
 ).  1984؛ وینس، 1974هام، کشیطانی و جهنم بود. (وی

 محیط تئاتري و رابطه بازیگر ـ تماشاگر 

جنبه فیزیکی و نمایشی محیط تئاتري در دوره قـرون وسـطی در مفهـوم مسـیحیت     
هـا و میـادین شـهرها    ی در درون کلیسا، در خیابانمنعکس شده بود زیرا فضاهاي اجرای

ارتباط نزدیکی با تعالیم و اعتقادات مذهب مسیحیت داشت. از گفتـار روزمـره در ایـن    
شـد و راه را بـراي رشـد تئـاتر ملـی در هـر ایالـت قلمـرو         ها استفاده مینوع از نمایش

ان و بـازیگران  کرد. کلیسا فضـاي اجـرا شـد در حـالی کـه تماشـاگر      اروپایی هموار می
پرستش کنندگان فرمانبرداري بودند. کشیشان، مردم غیرروحانی و افرادي کـه در داخـل   

هـاي نمایشـی   کردند تا فعالیـت آمدند، با یکدیگر همکاري میو خارج کلیسا گردهم می
هـا بـا محـیط آسـمانی و     ارائه کنند و از طریق آن عقاید خود را بیان کنند. ایـن فعالیـت  

شـد  هماهنگ بود؛ جهانی که همه چیـز توسـط اراده خداونـد معـین مـی      جهان عرفانی
 ).  1979(تایدمن، 

هـاي رسـمی و دائمـی ماننـد     هایی مختلفی بود؛ از ساختمانمحیط نمایش شامل مکان
هاي سلطنتی گرفته تا مکان غیررسـمی شـامل   ها و مکانکلیساهاي جامع، کاخ ،1آمفی تئاتر

ترین ترین و بزرگهاي عمومی در روستاها. مهمعضی از مکانهاي شهر، بازارها و بخیابان
هـاي مـذهبی اجـرا    ها و جشنها، آکروباتهاي محبوب مانند میممکان که در آن سرگرمی

                                                                                                                   
1. Hippodrome 
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هاي نمایشـی  در ایتالیا، فعالیت» هیپودرام«برق وشد آمفی تئاتر بود. درون محیط پر زرقمی
آماتور به منظور آموزش و سرگرم کـردن عمـوم   اي و حرفهمتنوعی از سوي بازیگران نیمه

هاي تئـاتري  گونه از ساختماناي بود و احتماالً داراي اینشد اما جامعه منطقهمردم اجرا می
السئوم) چندمنظوره ساخته شده بـود. ایـن   کسیموس (کما كنبود. این ساختمان مانند سیر

ارنـاوالی، جلسـات   کهاي ایشساختمان از بهترین فضاهاي تئاتري بود و همچنین براي نم
اسـتفاده    1سیاسی و اجتماعی و اجراهاي غیرنمایشی مانند صحنه نبردهاي دریایی دروغی

شد. این سالن بزرگ و عظیم تئـاتر همچنـین بـه عنـوان محلـی بـراي امپراطـور بـراي         می
 .)1991شد (ریچاردسون و جانسون، سخنرانی براي مردم استفاده می

ها و بازارها بودند که در آن جا مردم جرایی غیررسمی خیابانترین فضاهاي امعروف
شـدند. در  هاي غیرمذهبی (سکوالر) و مذهبی گرد هـم جمـع مـی   براي تماشاي نمایش

ره مسیح، عید بشـارت و روز پـاك، صـحن متحـرك     کهاي مخصوص مانند پیجشنواره
کـرد. بـازیگر   میاي دیگر حرکت نمایش در سراسر شهر از کلیسایی به کلیسا یا صومعه

خواندنـد.  کرد و در دو طرف خیابان دیگران آوازهاي مذهبی میدر یک خط حرکت می
شـدند  ها تبدیل به فضاي اجرا میها متحرك تمامی بازار و کل خیاباندر این نوع نمایش

آورنـد  وجـود مـی  تـرین رابطـه میـان اجراکننـده و تماشـاگر را بـه      و پویاترین و تعاملی
 ).  1996امرون و گیلپسی، ک؛ 1984رافت، ک(لی

هاي مـذهبی بـود زیـرا کلیسـا و     صومعه و کلیساي جامع بهترین مکان براي نمایش
هاي محوري  نمایش نیایشـی و بـراي   چیدمان معماري آن در هماهنگی کاملی با اندیشه

ارتباط تماشاگر ـ بازیگر بهترین فضاي اجرایی بـود. گـویی از معمـاران قـرون وسـطی       
کننـد. کلیسـاي   ده بود تا کلیساي کاتولیک را براي اجراهاي تئـاتري طراحـی   خواسته ش

جامع معمولی به یک سالن (ادیتوریم) در شبستان کلیسـا، یـک صـحنه برجسـته بـاالي      
نما (قوس) که شبستان را از تـاق نمـاي پشـت محـراب جـدا      شبستان کلیسا و یک تاق

هـاي  هاي پوشیده شده آن مکـان ا و راههاي کلیساهکرد، مجهز بود. راهروها و  بالکنمی
خانه رسمی، در ). بدون داشتن یک صحنه24کرد (شکل نشستن تماشاگران را فراهم می

                                                                                                                   
1. Spectacle of mock sea-battle 
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 شد. ساختمان کلیسا هاي گوناگونی به عنوان صحنه تئاتر اجرا میساختمان کلیسا نمایش
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

رونا ساخته شد. به سبک معماري روم که در و 1: فضاي داخلی. کلیسایی24شکل 
هاي پس از میالد. چیدمان معماري کلیسا نشان دهنده شباهت ویژگی 12در حدود قرن 

 )1995، 1991ت، کخانه است. (برااش با فضاهاي اجرایی در صحنهفیزیکی
 
 
 
 
 
 
 

هاي مختلف کلیسا : پالن طبقه همکف یک کلیساي عادي در انگلستان. بخش25شکل 

                                                                                                                   
1. st Zeno 
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 : شبستان و ساحت پشت محراب. B 1: مکان مقدسAد. شودر شکل نشان داده می
کرد خانه عمل میبه خوبی طراحی شده بود بنابراین ساختار فیزیکی آن به عنوان صحنه

ثیر معمـاري کلیسـاهاي   ). تأ25کرد (شکل و تعامل بین بازیگر و تماشاگر را تقویت می
کـرد زیـرا سـاختار    مـی  جامع نقش مهمی در انتقال محتواي نمایش به تماشاگران بـازي 

فیزیکی و عناصر بصري کلیسا در ارتباط با اعتقادات مسیحیت ساخته شده بود (مـنگس  
 ).  1373؛ سخنور، 1998و مارسون، 

برخی از محققین معتقدند که نقش چیدمان فیزیکی در فضاهاي اجرایی کلیسا داراي 
هـا و  ن وسـطی، صـومعه  اهمیت بیشتري نسبت به تئاتر یونان بود زیرا، براي جامعه قرو

کلیساهاي جامع داراي معانی قابل مالحظه و گونـاگونی بودنـد و بـراي کشـور وجهـه      
هـا  ها مرکز اصلی شهر بودند و چیدمان فیزیکـی سـاختمان  آورد. آنمذهبی به وجود می

هـاي مـذهبی   هاي قرون وسطی بودند. نمـایش نمادي از قدرت فرهنگی و مذهبی ایالت
هاي ها خانهه در آنکشدند هاي امن کلیساهاي کاتولیک رومی اجرا میدر ابتدا در مکان

ها رویدادهاي مرتبط بـا  دیگر قرار داشتند تا در آنکنار یکاي) در صحنه (عمارت صحنه
هـاي مـادي و معنـوي    تاب مقدس اجرا شود. فضاي نمایشی و چیدمان فیزیکی ارزشک

نیایشی بیان کننده این نکتـه بـود    کردند. موقعیت صحنه نمایشمسیحیت را منعکس می
که تمام اشیاء موجود یا طبیعی تحت تأثیر دو نیروي متضادند، یکـی خـوبی و دیگـري    

شـدند. در یـک قسـمت    ها از طریق چیدمان فیزیکی صحنه آشکار مـی شیطان. این ایده
گرفتنـد.  صحنه جهنم و در قسمت دیگر صحنه بهشت تمام اتفاقات نمایشی را در بر می

هـاي قـرون وسـطی    ثنویت بـه صـورت گسـترده تـم و شـیوه اجـرا را در نمـایش        این
 )1980داد (هارتنول، الشعاع قرار میتحت

هاي خارج کلیسا منعکس بود. مسیحیت در فضاي نمایشی و فیزیکی کلیسا و صحنه
ه در حـین جنـگ   که قدرت خداوند است ککرد تعالیم مسیحیت این نکته را تقویت می

طبق فلسفه مسیحیت نیازي به ارائه تصـویر یـا    ند.کانسان را هدایت می خوبی و شیطان
هاي قرون وسـطی  واقعیتی از زندگی واقعی از طریق اجرا نیست زیرا رئالیسم در نمایش

                                                                                                                   
1. Sanctuary 
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هـاي  با ساختار ایپزودیک که در آن تغییرات ناگهانی مداوم در زمان و مکـان در داسـتان  
هـاي  . چون اتفاقـات نمایشـی از داسـتان   مقدس کتاب مقدس وجود داشت مناسب نبود

هـاي  هـاي رسـمی، ژسـت   هـا بـا کـنش   شد بنابراین این نمایشکتاب مقدس روایت می
شد. اجرا به عنوان یک تمـرین مـذهبی و آسـمانی در    نمایشی و قواعد متعارف اجرا می

شد بنابراین تاریخ مقدس که با سیستم اعتقـادي مـرتبط بـود بـه صـورت      نظر گرفته می
اي)  (عمـارت صـحنه    هـاي صـحنه  شد. خانهسازي عمل خداگونه اجرا میید و شبیهتقل

زمینه صحنه تـوهم واقعیـت و  رئالیسـم نمایشـی در محـیط      همراه با هم به عنوان پیش
 ).  1971؛ آرنو، 1994بردند (بارانگر، تئاتري را از بین می

) 2بازي یا اجـرا؛   ) محل1شد: محیط نمایشی در داخل کلیسا به دو بخش تقسیم می
هاي دیگـر  جایگاه تماشاگران. این چیدمان فیزیکی با توجه به دالیل فرهنگی در قسمت

کرد اما ایـن دو بخـش بـه عنـوان الگـوي پایـه بـراي اجـراي         جهان مسیحیت تغییر می
داراي دو قسـمت   1هاي زیادي  ثابت باقی ماندند. محل اجراهاي مذهبی براي سالآیین

م سـاختمان  کـ اي در حعمـارت صـحنه   3و فضاي خنثـی  2ايرت صحنهاصلی بود: عما
صحنه بود که براي نمایش محل وقوع اتفاقات کتاب مقدس مثل جهـنم، بهشـت و هـر    

گرفت. هاي کتاب مقدس الزم بود مورد استفاده قرار میآنچه که براي نشان دادن صحنه
مون بخش مرکزي بزرگـی  زمینه صحنه پیرااي به عنوان پسهاي عمارت صحنهاین خانه

 ).  1999؛ برتولد، 1989ارلسون، کشد  (قرار داشت که فضاي خنثی نامیده می
فضاي خنثی در جلوي ساختمان صحنه قرار داشت و به عنوان یک فضاي خالی یـا  

شد. این فضـاي خنثـی در شبسـتان کلیسـا قابلیـت      محل عمومی بازي درنظر گرفته می
هاي نمـادین  اشت. اجراکنندگان نمایش در کنار این خانهتبدیل به هر مکان نمایشی را د

کردند بنابراین هر بـار  عنوان مکان اتفاقات نمایشی معرفی میها را بهایستادند و خانهمی
افتـاد بـازیگران بـه فضـاي خنثـی      هاي مشخص اتفاق میکه یک عمل نمایشی در خانه

                                                                                                                   
1. playing area  
2. Mansion 
3. Platea 
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هاي نمادین ی تداعی کننده خانهآمدند. فضاي خنثی به عنوان فضاي بازي از نظر ذهنمی
؛ 1980کـرد (هـارتنول،   بودند؛ هنگامی که بازیگر از سـاختمان صـحنه نقـل مکـان مـی     

ایـی  ایی به عمـارت صـحنه  ). اجراکننده نمایش آزادانه از عمارت صحنه1974، ملشینگر
 )  26گشت. (شکل کرد و به فضاي خنثی فضاي خنثی باز میدیگر حرکت می

 
 
 
 
 
 
 
 
 

اي در شبستان کلیسا هاي صحنه: بازسازي فرضی فضاي خنثی؛ خانه26شکل 
ها به عنوان منطقه بازي استفاده اند. فضاي خنثی اجرا در مقابل خانهمشخص شده

 )1995 1991ت، کشد. (برامی
 

کـرد. ایـن فضـاي    عمـل مـی   1فضاي خنثی به عنوان یک سکوي غیرموضعی محلی
ش مهمـی در کمـک بـه تماشـاگر در خلـق فضـاي       خالی به عنوان قلب مرکز صحنه نق

کـرد. فضـاي خنثـی ایـن کمـک را بـه       نمایشی خود از طریق عمل تصویرسازي ایفا می
کرد تا از تجربه تصویري به منظور خلق فضاي نمایشی مورد عالقه خود بـا  تماشاگر می

هاي کتـاب مقـدس اسـتفاده کنـد. در طـول اجـرا، همچنـین از        توجه به موضوع داستان
شد تا در اتفاقات نمایشی به عنوان یک عمل عبادي شرکت کننـد  ماشاگران خواسته میت

 ).  1976؛ پریستلی، 1994(ویلسون و گولدفارب، 

                                                                                                                   
1. non - localized 
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براي هدایت رابطه تماشاگر ـ بازیگر و خلق فضاي نمایشی، تأکید بر این نکته ضـروري   
ي تئـاتري فضـاي اجرایـی    هااست که گرداننده تئاتر یا کارگردان نمایش براي اغراق در جنبه

همیشه در صحنه حضور داشت. کارگردانان قرون وسطی از طریق بیـان دسـتور صـحنه بـه     
کردنـد. بـه عبـارت دیگـر، مطـابق سیسـتم       ها کمک مـی بازیگران در مقابل تماشاگران به آن

اتفاقـات درون کتـاب مقـدس بـه صـورت نمـادین اجـرا        » قرون وسطی«اعتقادي در دوران 
جه کارگردان به حالت تمام رخ مـتن را در مقابـل تماشـاگران بـه عنـوان راوي      شد در نتیمی

هـایی متناسـب   زمان بازیگران براي از بین بردن توهم واقعیت موقعیتخواند و همداستان می
هاي مذهبی جهان غیرمادي را از طریـق عناصـر نمـادین    ساختند چرا که نمایشبا داستان می

).  با وجود این در دوره پایانی قـرون  27کردند (شکل ارائه می مطابق با ایدئولوژي مسیحیت
وسطی تمایل براي انتقال موقعیت صحنه از نمادگرایی مطلق بـه منظـور قابـل بـاور سـاختن      
بیشتر اتفاقات براي تماشاگر وجود داشت. بنابراین وضعیت نمایشی به نحوي داراي صـحنه  

شتی نوح را از طریـق عناصـر بصـري ماننـد     کن کاربردي بود تا معجزات آسمانی مانند داستا
 ).  1980؛ هارتنول، 1366زندگی نشان دهد (ملشینگر، 

هاي فرهنگی و اجتماعی ایدئولوژي مسیحیت بخشـی مهـم و ضـروري در    بازتاب جنبه
فضاي نمایشی و فیزیکی نمایش کلیسایی بدون در نظرگرفتن درون یـا بیـرون کلیسـا بـودن     

فیزیکی و فضاي نمایشی تعاملی پویا بـا مضـمون نمـایش داشـت.     صحنه بود، زیرا چیدمان 
چیدمان فیزیکی صحنه و مضمون نمایش هر دو، در پرورش رابطه تماشاگر ـ بـازیگر داراي   
اهمیت بودند. به عالوه، موقعیت صحنه بخشی از پیام نمایش بود و به خلق رابطـه دوسـویه   

هـاي محـیط   در حقیقـت تمـام بخـش    کرد.میان صحنه، بازیگر و شرکت کنندگان کمک می
تئاتري و چیدمان فیزیکی آن بـا سـاختار تماتیـک میسـتري، میراکـل و نمـایش اخالقـی در        

شـدند و  هاي اخالقی در داخل و خارج کلیسا اجرا میارتباط بود. میستري، میراکل و نمایش
ا را تعیـین  گذاشتند. نمایشـگران شـیوه اجـر   هاي نمایشی فضاي اجرایی تأثیر میبرروي جنبه

هـاي نمـادین بـراي تقویـت اعتقـادات      ها و خانـه هاي گوناگون، لباسکردند و از ماسکمی
کردنـد. در ایـن گونـه    مشترك خود با تماشاگران از طریق ارتباط بصري و کالمی استفاده می

اي از عالئم بصري به منظـور گسـترش   از نمایش محلی، بازیگران آماتور از مجموعه گسترده
کردند. در دوره ابتدایی قـرون وسـطی، اشـیا    سواد استفاده میدوسویه با تماشاگران بی ارتباط
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نمادین مانند لباس رسمی کلیسا، محراب، مجمرها، کبوتر و کلید پادشاهی پیام نمایشی میـان  
هـاي  کرد. فضـاي نمایشـی از طریـق ارتبـاط بصـري زمینـه      بازیگر و تماشاگر را تقویت می

کرد زیرا جمعیت قابل توجهی از تماشـاگران  ر پیام نمایش را فراهم میمناسب براي درك بهت
 ).1994سواد بودند (ویلسون و گولدفارب، در جامعه قرون وسطی بی

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

: برگرفته از یک 1460. 1: اجراي فضاي باز یک نمایش مذهبی در فرانسه27شکل 
حنه ثابت و برجسته است. دکور . این شکل نشان دهنده کارگردانی در ص2مینیاتور از

شامل نردبانی که بهشت را به فضاي خنثی و یا مکان بازي وصل » خانه«هم زمان شش 
کند و جهنم به خودي خود داراي دو داستان است، با شیاطین در قسمت باالیی و می

                                                                                                                   
1. Le Martyre de S. A lline 
2. Jehan Fougnet 
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اي است که در قسمت پایینی. مرد با یک کتاب و یک عصا تولید کننده 1دهانه جهنم
اقعیت در فضاي اجرایی را از طریق فاصله گذاشتن میان بازیگر و تماشاگر از توهم و
 ) 1989یندرمن،کبرد. (بین می

ها و لبـاس نقـش   براي خلق فضاي نمایشی، عناصر بصري نمایش نیایشی مانند ماسک
هـا در  تـرین لبـاس  هاي رسمی کلیسا یکـی از مهـم  کردند. لباسمهمی در صحنه بازي می

هـاي  شد. شخصـیت ایشی بود که به آن ضمائم نمادین یا رئالیستی اضافه میهاي نینمایش
هاي متصل بـود کـه بـراي    پوشیدند که نوعی رداي پوشیده با کالهمی کزن معموالً دالماتی

پوشاندن سرها تا باال امتداد داشت؛ وسـائل نمـادین معمـوالً بـراي شخصـیت بخشـی بـه        
 ).1991ت، ک؛ برا1980تنول، شدند (هارپرسوناژهاي اصلی استفاده می

لیسـا ماننـد موضـوع    کهاي محیط تئاتري در داخل و مقابل ژگیفضاي نمایشی و وی
گرفت. در حقیقت محیط تئـاتري و  ها از سیستم اعتقادي مسیحیت سرچشمه مینمایش

 هاي نمایشی منفردشد.نشانهفضاي نمایشی آن توسط اصول مذهبی و اعتقادي ارائه می

ل توجهی در اندازه و پیچیدگی متنوع بودند. براي مثال، یک محراب ساده به صورت قاب
در » مقبـره واقعـی  «گاهی نشانه مقبره مسیح بود، اما در برخی از کلیساهاي جامع دکـور  

توانستند از آن عبور زمان می، به قدري بزرگ بود که چندین نفر به طور همالمقدسبیت
ها یا اشیاء در هاي صحنه پرده داشتند تا شخصیتانهکنند. گاهی اوقات تعداد کمی از خ

لحظه مناسب آشکار بشوند و یا در پایان یک ایپزود پنهـان شـوند. چـون دسترسـی بـه      
ترین عقیده این است که لبـاس در  هاي قرون وسطی وجود ندارد درنتیجه درستصحنه

ایش مـذهبی  دوره قرون وسطی به صورت یونیفورم نبوده است. در فضاي نمایشی، نمـ 
شـد، ماننـد نشـان    هاي ویژه ابداع کرد که رازها نامیده میهاي بسیاري در جلوهنوآوري

اي خوابیده تا به بازیگر و اشیاء (وسـایل  دادن سیل (جریان تند آب) در صحنه یا دریچه
تـر شـوند. بـه هـر حـال، بـا توجـه بـه         داد تا بلنـدتر یـا کوتـاه   صحنه) این امکان را می

هاي در پیشرفت 2توان گفت دوران تیرهپردازي در قرون وسطی، میصحنههاي پیشرفت

                                                                                                                   
1. Hell - Month 
2. Dark Ages 
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پردازي و چیدمان فیزیکـی در تولیـدات تئـاتري آنچنـان هـم تیـره نبـوده اسـت         صحنه
 ).  1373؛ سخنور، 1366(ملشینگر، 

پردازي داراي دقـت تـاریخی نبـود امـا مـدارکی      گرچه تئاتر قرون وسطی در صحنه
دهد نمایش نیایشی گـاهی اوقـات سـعی در قابـل باورسـاختن      وجود دارد که نشان می

کرد. بـراي مثـال   اتفاقات نمایشی با توجه به امکانات محیط تئاتري به صورت عملی می
شتی نوح  تم اصلی ریزش سنگین باران بود. آنچه که تماشاگر انتظـار آن را  کدر اجراي 

ونـد در طـول ریـزش آن بـاران     کشید لحظه ریزش شدید باران بود تا ببیند اراده خدامی
آسـا  دهد. ایـن لحظـه معجـزه   کنندگان فرمانبردار را نجات میوحشتناك چگونه پرستش

شد تا قدرت آسمانی بر تماشاگر تـأثیر بگـذارد. طبـق    باید به صورت رئالیستی اجرا می
شد و مردهـا کنـار ایـن    ها ذخیره میها، آب در بشکهساختار صحنه، برروي سقف خانه

شـد و رگبـار آغـاز    ایستادند. سرانجام عالمـت داده مـی  ها میها براي بازکردن آنبشکه
گشت. آب کافی که براي نشان دادن این باران سنگین ذخیره شده بـود بـراي دقـایق    می

نمـا  اش و حیواناتش در تاقریخت اما نوح، خانوادهشد. آب همه جا میکوتاه آشکار می
نمـا را دارنـد.   ها اجازه ترك تاقشد تا نشان دهد که آنایمن بودند. یک کبوتر ظاهر می

ماند، و تماشـاگر  رگبار (ریزش باران) استثنایی در فضاي اجرا در ذهن تماشاگر باقی می
به خاطر تأثیر عمیقی که فضاي فیزیکی را تبدیل به محیطـی آسـمانی و فضـا و حـالتی     

؛ ویلسـون و  1997ي، اسـاد کبـرد ( امـل بـه سـر مـی    کبخش کرده بود در شـگفتی  لذت
 ).  1994گولدفارب، 

کـرد زیـرا ایـن دو مفهـوم     زمان و مکان نقشی مهم در خلق فضاي نمایشی بازي می
کردند اما به دفعات تغییـر کردنـد تـا مفهـومی     یکی بودند و کنش نمایشی را تقویت می

ن این جهان و هماهنگ با زمـا  1جدید از زمان نمایشی بدون در نظر گرفتن زمان دنیوي
درپی در زمان و فضا و عمل نمایشی در سایکل، میراکل ارائه کنند. تغییرات پی 2اخروي

ها با توجه به مفهوم زمـان  داد اما تماشاگران قرون وسطی به آنو نمایش اخالقی رخ می

                                                                                                                   
1. temporal 
2. eternal 
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در مسیحیت عادت کرده بودند. در اعتقـاد مسـیحیت، از معتقـدین فرمـانبردار خواسـته      
ان شرکت کنند، اخروي و دنیـوي. زمـان بـدون آغـاز بـه خـدا،       شد تا در دو نوع زممی

شیطان و روح فناناپذیر انسان تعلق داشت که در حیات اخروي (زندگی جاودان) وجود 
 داشت. این زمان نه آغاز داشت و نه پایان. 

اي جهـنم و بهشـت تشـکیل    در نتیجه این فلسفه، شکل صـحنه از عمـارت صـحنه   
شـد. بـراي   حنه تمام مکان زمینـی و دنیـوي را شـامل مـی    شد و این در ساختمان صمی

اهمیت بـود زیـرا اسـاس حیـات     تماشاگران قرون وسطی، زمان و مکان زمینی نسبتاً بی
اخروي با توجه به جهنم یا بهشت بودن آن ایده اصلی و مرکزي جامعـه قـرون وسـطی    

نـد کـه در   هـا جهـنم و بهشـت بود   ترین عمارت صحنه ايترین و برجستهبود. محبوب
قسمت انتهایی سکو قرار داشتند تا به تماشاگران این دو نیروي متضاد در جهـان مـادي   

 ).  1979؛ تایدمن، 1364را یادآوري کنند (هیلتون، 
هاي قـرون وسـطی بـراي خلـق فضـاي نمایشـی از       برعکس نمایش یونانی، نمایش

ت مـذهبی نشـئت   کردنـد و بـر سـادگی کـه از اعتقـادا     استفاده مـی » ساختار ایپزودیک«
هاي صحنه مکان زمینی یا بهشتی اتفاقـات نمایشـی را   شد. ساختمانگرفت تأکید میمی

دادند. تماشاگران قرون وسطی کامالً از معنی عناصر نمادین صحنه آگاه بودنـد.  نشان می
تأثیر معنوي چیدمان فیزیکی کلیساهاي جامع به شـدت بـا ادراك مـذهبی تماشـاگر در     

ها تأثیر فرهنگی فضاهاي اجرایی بـر  ضوعات و ساختار ایپزودیک نمایشارتباط بود. مو
داد. تماشاگران آنچـه کـه بـرروي صـحنه آشـکار      رابطه تماشاگر ـ بازیگر را افزایش می 

اي توانستند به سرعت با اجراکنندگان و عناصر صـحنه شناختند؛ بنابراین میشد را میمی
اي چیـدمان فیزیکـی و عناصـر بصـري آن رابطـه      محیط تئاتري ارتباط برقرار کنند. زیرا
 یندرمن).  ک؛ 1991ت، کنزدیک با مفهوم اجراها داشت (برا

شـدند.  تماشاگران در نمایش مذهبی به عنوان تماشاگري غیرفعال در نظر گرفته نمی
هاي سایکل را از تمام جهت در اجراهاي در فضاي باز، تماشاگران قرون وسطی نمایش

ما گاهی اتفاقات نمایشی را از سه جهت یا یـک جهـت مقابـل کلیسـا     دیدند اصحنه می
). تماشــاگران خیلــی از صــحنه دور نبودنــد. ویلســون و 28کردنــد (شــکل تماشــا مــی

گولدفارب معتقدند که رابطه میـان تماشـاگر و صـحنه گونـاگون بـود؛ گـاهی اوقـات،        
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ت صحنه قرار داشتند دیدند، اما گاهی در سه سمها میتماشاگران کنش را از همه جهت
به صـحنه ایسـتاده    کها موقتی بودند: تماشاگران نزدییا فقط یک سمت صحنه. صندلی

هـایی بـراي نشسـتن    انکهایی و مردند، و دورتر از صحنه داربستکنمایش را تماشا می
کنند که تماشاگران اضافی در اتاق ها ادعا میشد .عالوه بر این، آنتماشاگران ساخته می

هـاي  گرفتند. در بعضی مـوارد ایـن مکـان   هاي کناري قرار میها و روي بامک خانهنزدی
ت، کـ شد که خواهان بهترین زاویه دید ممکـن بودنـد (برا  برگزیده به مردمی فروخته می

 ).1994؛ ویلسون و گولدفارب، 1991
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

وتاه را هاي کاي نمایش: نمایش مذهبی قرون وسطی معموالً شکل دایره28شکل 
طبق اتفاقات موجود در عهد عتیق و جدید دارد. شکل باال یک صحنه خارجی از 

هاي میستري در خارج از دیر مریم مقدس در شهري در انگلستان است. نمایش
 ) 1994(ویلسون و گولدفارب، 

اي برجسـته و ثابـت شـامل    دراجراهاي خارج از کلیساي نمایش مـذهبی از صـحنه  
اي داراي شد که داراي تعداد زیادي عمارت صـحنه دین استفاده میتعدادي ساختمان نما

هاي صحنه و چیـدمان فیزیکـی فضـاهاي اجرایـی     اسم، خانه و غرفه بود. این نوع خانه
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برد و نزدیکی بیشتري بین وحدت عمل نمایشی، مکان واقعی و زمان دقیق را از بین می
در فضاي تئاتري قرون وسطی، فضاي کرد. به عبارت دیگر، بازیگر و تماشاگر ایجاد می

نمایشی ارتباطی با وحدت عمل، زمان و مکان نداشت در نتیجه مکان اتفاقات بـه طـور   
کـرد. عـدم یکپـارچگی در    ناگهانی از جایی به جاي دیگر بدون دلیل منطقی تغییـر مـی  
ا هشد. تغییرات مکرر در زمانفضاي نمایشی، عمل و زمان از سوي تماشاگر پذیرفته می

افتاد. بـراي مثـال،   ها طبق تاریخ مقدس عهد عتیق و جدید روي صحنه اتفاق میو مکان
م) کـه نمایشـی در   1375( 1مکان و عمل نمایشی در نمـایش چوپـان دوم  ،وحدت زمان

مورد تولد مسیح است وجود ندارد. تماشاگران مجبور بودند از مکانی به مکان دیگـر از  
دوره تاریخی به دوره تاریخی دیگر. ایـن تغییـرات    اتفاقات نمایش حرکت کنند، از یک

نمایشی فضاهاي نمایشی گوناگونی را شامل اتفاقات تاریخی از اتفاقات عهد عتیق قبـل  
کـرد (ویـنس،   از تولید مسیح گرفته تا زندگی و مصلوب شدن حضرت عیسی خلق مـی 

 ).  1989یندرمن، ک؛ 1984
مــذهبی  باعــث چیــدمان در نمــایش چوپــان دوم پیچیــدگی موضــوع و اشــخاص 

اي ناسازگار با زمان و مکان در فضاي نمایشی شد. مفهوم زمان در مسیحیت ایـن  صحنه
کـرد، زیـرا از نظـر خداونـد هـیچ      نوع تغییرات نمایشی در فضاي اجرایی را توجیه مـی 

تفاوتی میان گذشته، حال و آینده وجود ندارد. بنابراین، دستگاه اعتقادي مسـیحیت ایـن   
کـرد. بـراي   در زمان و مکان را براي تماشاگران قرون وسـطی قابـل قبـول مـی    دقتی بی

هاي مشابه و تماشاگران قرون وسطی این مسئله عادي و قابل قبول شده بود که موقعیت
هاي رویدادهاي کتاب مقدس مداوم در زمان را تماشا کنند در حالی که زمان و مکانهم

 ).  1993االم، ؛ 1984ند (بنتلی، کطراحی صحنه تغییر 
به خودي خـود بـه عنـوان ابـزاري      جدا از محتواي نمایش، چیدمان معماري کلیسا،

داد و شـد کـه اعتقـادات مـذهبی را گسـترش مـی      آموزشی و ارتباطی در نظر گرفته می
کـرد. بـرخالف تماشـاگران رومـی و یونـانی،      تماشاگر را با موقعیت صحنه درگیـر مـی  

هـا را نداشـتند زیـرا تماشـاگران     نتقاد از محتواي نمایشتماشاگران قرون وسطی اجازه ا

                                                                                                                   
1. the Second Sheperd 
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هـاي مقـدس کـه توسـط     هاي مذهبی را به عنـوان یـک داسـتان واقعـی و آیـین     نمایش
گرفتند. به عالوه در طـول دوره قـرون   هاي خداوند انتخاب شده است در نظر میفرمان

بنابراین، از اجـرا بـه    کردند؛وسطی، تماشاگران آنچه که انتظار آن را داشتند، دریافت می
عنوان یک وظیفه مذهبی راضی بودند. همه به این مسئله اعتقاد داشتند که مراسم عشاي 
ربانی در حضور مسیح است. شراب خون او و نان جسم اوست ـ بنابراین طبـق فلسـفه   

شد. به عبارت دیگر، فضـا و  مسیحیت گذشته به عنوان بخشی از حال در نظر گرفته می
کردند تا فیزیکی. در تصور تماشاگران، صحنه به هر چه که ظر معنوي تغییر میزمان از ن

شد و بالفاصله بازیگر قادر بود فضاي خالی را تبـدیل بـه   کرد تبدیل مینمایش بیان می
یک مزرعه، یک اتاق، یک کوه و یا یک کاخ کند. فضاي نمایشی در ساختار ایپزودیـک  

بود که آماده تبدیل شدن به هـر مکـانی را بـه    » دلوح سفی«هاي مذهبی شبیه یک نمایش
صورت خیالی داشت. جنبه مذهبی فضاي نمایش در جامعه قرون وسطی بسیار اهمیـت  

تر با تماشـاگر در مقایسـه   تر و مستقیماي نزدیکداشت بنابراین تئاتر قرون وسطی رابطه
تر بـود امـا   یونان زمینیهاي تئاتري در نمایش کرد. محیطبا تئاتر یونان و روم برقرار می

هاي فیزیکی و نمایشی آن در قرون وسطی بیشتر خداگونه بود فضاي تئاتري و موقعیت
 ).  1989کرد (ناظرزاده، هاي آسمانی نمایش را ارائه میو ارزش

پردازي در خلق محیط تئاتري داراي استانداري بود که در طـول قـرون   اصول صحنه
پـردازي بـراي تولیـدات تئـاتري از نظـر      و سنت صـحنه وسطی بدون تغییر باقی ماند. د
) سـکوي ثابـت   2) نمـایش کارنـاوالی   1هـا رشـد کـرد:    میستري یـا سـایکل بـودن آن   

هاي میستري ). در نمایش کارناوالی، نمایش1994(غیرمتحرك) (ویلسون و گولدفارب، 
حرکـت  هـا یـا شـهرها    توانستند در شـهرك شدند، که میهاي نمایشی اجرا میدر واگن

کنند؛ در نتیجه هر نمایش به صورت جداگانه براي گروه کوچکی از تماشـاگران کـه در   
). با 28شد (شکل مسیر و یا نزدیکی واگن نمایشی ایستاده بودند در مرکز شهر اجرا می

هـا  پردازي با واگننمادین قرون وسطی نیز نتیجه این نوع صحنه» هايخانه« ،این وجود
هـاي متحـرك قـرون    ها گسترش یافته یک واگن بودنـد. واگـن  خانهبود که هر کدام از 

اي شـامل یـک   وسطی پیچیده نبودند. سـکوهاي نمایشـی بـه وجـود آمدنـد تـا صـحنه       
هـاي  پردازي ساده و محل پشت صحنه براي تعویض لباس را ارائه کننـد. نمـایش  صحنه
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کـرد  اده مـی شد که معموالً از سـکوهاي ثابـت اسـتف   سایکل در فضاي خارجی اجرا می
 ).  1994؛ ویلسون و گولدفارب، 1984رافت، ک(لی

» هـاي صـحنه  خانـه «توان در ساختمان سکوها یـا  زمینه معماري تئاتر کالسیک را میپس
هـا یـا در میـادین    هاي کوچک در داخل کلیسا یـا بیـرون آن در خیابـان   پیدا کرد. انواع خانه

). 1976ل نمایشی به وجود آید (نـاگلر،  شد تا یک محهاي عمومی ساخته میشهرها یا مکان
هاي یـک کلیسـا بـه صـورت مفصـل سـاخته       براي خلق فضاي نمایشی، عمارت صحنه اي

شدند و یا در یک محل موجود در داخل کلیسا مانند محراب، سرداب کلیسا، تاق قوسـی   می
و هـر   گرفتنـد هاي گوناگون در پیرامون محل بازي قـرار مـی  قرار داشتند. عمارت صحنه اي

کدام نماینده یک مکان خاص براي خلق فضـاي نمایشـی بودنـد. در هـر قسـمت شبسـتان       
هـایی بـراي برپـایی ایـن     ها یا میادین شهرهاي قرون وسطی مکـان مرکزي کلیسا، در خیابان

ها چه داخل و چـه خـارج کلیسـا، بـه     هاي صحنه وجود داشت. عمارت صحنه ايساختمان
اي در اخ هـرود، مقبـره  کـ المقـدس،  دهنـده نـازارث، بیـت   طور ضمنی بیان کننـده و نشـان   

). از نظـر کشیشـان   29ل کوه زیتون و مقبره رستاخیز عیسی مسیح بودند (شـ کالمقدس، بیت
دادند در سمت راست صلیب بهشت قـرار داشـت   کلیسا که به پرستش افراد حاضر شکل می
کردنـد.  سـکو بیـان مـی   هـاي خـود را از منبـر یـا     و در سمت چپ آن جهنم. پیامبران مـتن 

هاي کمدي و عناصر مستحجن به نمایش مـذهبی اضـافه شـدند کـه سرچشـمه بـه       هنرپیشه
 ).  1984؛ وینس،1974هام، کوجود آمدن نمایش غیرمذهبی (سکوالر) بودند (وی

به طور خالصه، فضاهاي اجرایی قرون وسطی و اجراهاي مذهبی آن بسیار بااهمیت 
کردنـد. بـازیگران   یر رابطه تماشاگر ـ بـازیگر خلـق مـی     تأثبودند و محیط پویایی تحت

شدند. بنـابراین  هاي فیزیکی فضاي نمایشی و حضور تماشاگران حمایت میتوسط جنبه
آورد و اي مستقیم میان بازیگران و تماشاگران به وجود مـی چیدمان فیزیکی صحنه رابطه

تري تماشاگران را تشـویق  کرد. محیط تئاابعاد فرهنگی و اجتماعی نمایش را تقویت می
کرد تا بخشی از مکان نمایشی شوند و از تصورات خود براي خلق فضـاي نمایشـی   می

تـر  ل را جـذاب کهاي سـای ه نمایشکهاي کوچک استفاده کنند. دو راه براي ارائه صحنه
بـه  » خانـه «طور که اشاره شد کرد وجود داشت. شیوه اول استاتیک (ایستا) بود. همانمی

هـا بودنـد.   گرفت و تماشاگران در مقابل آندایره و یک خط مستقیم قرار مییمصورت ن
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در مرکـز قـرار داشـتند و    » هـا خانـه «اي بـود،  در شیوه دوم که به صورت صـحنه دایـره  
گرفتنـد. در هـر دو شـیوه، عمـل     ها در یک سطح برجسته قـرار مـی  تماشاگران دور آن
کرد اما در بعضی مـواردهر صـحنه   یشرفت میاي به خانه نمادین دیگر پنمایشی از خانه

 شد.در دو واگن اجرا می
 
 
 
 
 
 
 
 

پردازي دوره قرون : صحنه خارجی تعزیه والنسین؛ شکل معروفی از صحنه29شکل 
وسطی، به ویژه در قاره اروپا که سمت چپ بهشت قرار دارد و در سمت راست جهنم. 

هاي گوناگون ها و مکانند که صحنهدیگر قرار دار» هايعمارت صحنه اي«میان آنها 
اي به خانه دیگر حرکت دهند. کنش نمایشی از خانهمربوط به کتاب مقدس را نشان می

کند و بر ارتباط بصري از طریق درگیر ساختن تماشاگر به منظور استفاده از تصور می
 ) 1983 -1991ت، ککند. (براخویش در خلق فضاي نمایشی دلخواه تأکید می

 
هاي شـهر  قال نمایش مذهبی از کلیسا به فضاي باز، مقابل کلیساهاي جامع، خیابانانت

هاي مذهبی در مراسـم کلیسـا در درجـه    ) اجراي نمایش1به سه دلیل عمده اتفاق افتاد: 
هاي نیایشی به شدت افزایش یافت در نتیجه مکان ) محبوبیت نمایش2دوم قرار داشت. 

) 3خواهان تماشـاي اجراهـا بودنـد وجـود نداشـت.       کافی براي نشستن تمام مردمی که
هاي اخالقـی از موضـوعات مربـوط بـه کتـاب      ها مانند نمایشمحتواي برخی از نمایش

هـاي میسـتري یـا    هاي غیرمذهبی زندگی انسان تغییر جهت داد. نمـایش مقدس به جنبه
هـاي  کردنـد، در محـیط  هاي کتاب مقدس را تصویر مـی اي از قصهسایکل، که مجموعه
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هـاي  هـاي میسـتري معمـوالً در واگـن    شدند. نمـایش پردازي و اجرا میخارجی صحنه
هاي متحـرك احتمـاالً   شدند. صحنهنمایشی به ویژه در انگلستان، اسپانیا و هلند اجرا می

کردنـد. اجراکننـدگان در هـر توقفگـاه در مقابـل گروهـی از       در سراسر شهر حرکت می
کردند. در بخشـی دیگـر از   ي بودند نمایش را تکرار میتماشاگران که منتظر نمایش بعد

هاي اروپایی در قرون وسطی، فضاي باز نمایشی وسیع به صورت دایره که شـامل  ایالت
 اي کنار هم بود بسیار رایج بود. اي از عمارت صحنهمجموعه

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

اي در له. رسا1: بازسازي یک اجرا در یک واگن نمایشی برگرفته از شارپ30شکل 
 )1995 -1991ت، ک). (برا1825اونتري (کهاي نمایشی در ها یا واگنمورد میستري

 نتیجه

هاي متعـددي را در تجربـه   توانست نقشدر تئاتر مذهبی قرون وسطی تماشاگر می .1
تماشاگر فعال حضور او بر شیوه بـازي و   که به عنوان یکند در حالی کتئاتري ایفا 

                                                                                                                   
1. Sharp 
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گذاشت. با وجود این، بـرعکس تئـاتر یونـان و روم،    ر میچیدمان فیزیکی اجرا تأثی
تماشاگر قرون وسـطی بایـد محتـواي نمـایش را بـه عنـوان یـک داسـتان واقعـی          

ه کـ پـذیرفت؛ بنـابراین، تماشـاگران آزادنـه نظـرات خـود را در مـورد کسـانی         می
کردنـد. بـه عبـارت دیگـر، تماشـاگر      کردند ابراز نمیهاي مذهبی را اجرا مینمایش

 رون وسطی بخشی از کنش نمایشـی بـود در نتیجـه اجـازه نداشـت کـه از شـیوه       ق
ه براي اهداف مـذهبی بـود انتقـاد کنـد. تماشـاگران حضـور در فعالیـت        کاجرایی 

دادنـد.  نمایشی را براي افزایش وفاداري و عالقه خود به تعالیم مسیحیت انجام مـی 
ره احساسـات عـادت   تماشاگران قرون وسطی به سریع گـذر کـردن از تمـام گسـت    

هاي سریع، تماشاگران گستره کـاملی از اتفاقـات نمایشـی کتـاب     داشتند. در صحنه
کردند، از معجزه آفرینش تـا تـراژدي تصـلیب مسـیح و لـذت      مقدس را تجربه می

 رستاخیز او. 
هـاي  اي در نمـایش اکثر اجراکنندگان تئاتر آماتور بودند امـا بـازیگران نیمـه حرفـه     .2

شـد ظـاهر   زادگـان و پادشـاهان محلـی حمایـت مـی     سط اشـراف غیرمذهبی که تو
گـرد زنـده   ها و بازیگران میم دورههاي نوازندهشدند. هنر بازیگري توسط تالشمی

کردند، تنهـا یـا بـه    هاي بازیگري، که در سراسر اروپا سفر مینگاه داشته شد. گروه
در جامعـه   هـاي نمایشـی  صورت گروهی تأثیر مهمی بر تداوم و گسترش فعالیـت 

قرون وسطی داشتند. اکثـر اجراکننـدگان تئـاتر کشیشـان، اشـخاص غیرروحـانی و       
هاي قرون وسـطی قـدرت   هاي بازرگانی بودند. اجراکنندگان نمایشاعضاي اتحادیه

تأسیس اتحادیه مربوط به خود را نداشتند. هنر بازیگري به عنوان بخشی از وظیفـه  
 شد.  اخته نمیمذهبی بود و به عنوان هنري مستقل شن

فضاهاي اجرایی به شدت با زندگی اجتماعی و مذهبی تماشاگران مرتبط بود. اکثـر   .3
ها، میادین شهر و یـا قسـمت   هاي عمومی بودند، مانند خیابانفضاهاي تئاتري مکان
هاي خارج کلیسا محبوب شدند در حالی کـه حرکـت جمعـی    جلوي کلیسا. صحنه

شـد. در  بـا اعتقـادات تماشـاگران اجـرا مـی     هاي  نمایشـی در همـاهنگی   کارناوال
اي میان تماشاگر و بـازیگر وجـود نداشـت،    هاي کلیسا و یا خارج آن فاصلهصحنه

زیرا چیدمان فیزیکی فضاي نمایشی ارتباطی نزدیک و مسـتقیم میـان حاضـرین در    
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سـاختار  «کرد؛ برخالف فضاي نمایشی تئاتر یونان که بـه شـدت بـا    نمایش مهیا می
دهـد کـه تئـاتر قـرون وسـطی داراي      در ارتباط بود. مطالعـات نشـان مـی   » بحرانی

هاي نمایشی اتفاقـات مربـوط   بود در نتیجه زمان، مکان و کنش» ساختار اپیزودیک«
کرد. حرکت کردن از مکانی به مکان دیگر به کتاب مقدس به طور ناگهانی تغییر می

این تغییـر ناخوشـایند بخـش    برد اما وحدت فضاي تئاتر را در طول اجرا از بین می
مهمـی از انتظـارات تماشـاگران بـود، در نتیجـه تماشـاگران قـرون وسـطی را آزار         

داد. تماشاگر قرون وسطی عادت داشت در یک زمان تنها یک محل را ببیند در نمی
زمان بود.  فضاي فیزیکی هاي همپردازي قرون وسطی داراي صحنهحالی که صحنه

کـرد و اهمیـت رسـتگاري، بهشـت و خطـر      گر را تقویت میرابطه تماشاگر و بازی
داد. فضـاي تئـاتر   جهنم و شیطان را به عنوان دشمن انسان برروي صحنه نشان مـی 

سـاخت  یک مکان خنثی بازي براي شرکت تماشاگران در کنش نمایشـی مهیـا مـی   
شد تا از تصورات خود در خلـق محـیط دلخـواه    بنابراین، از تماشاگران خواسته می

بـود هـر   » فضـاي خنثـی  «یا » ايفضاي غیرمنطقه«ستفاده کنند. منطقه بازي که یک ا
هـاي مختلفـی   داد. کلیسا مکانکرد را ارائه مینویس انتخاب میمکانی که نمایشنامه

 املکها درتمام لحظات در دید داد که تمام صحنهرا در دسترس تماشاگران قرار می

منطقـه بـازي و محـل نشسـتن تماشـاگران       تماشاگران بود. تمام عناصر بصـري در 
اي خیـالی را  کرد در حالی که فضاي خنثی منطقهاعتقادات مسیحیت را منعکس می

گذاشت تا از نظر معنـوي موقعیـت نمایشـی    مهیا کرد که بر ذهن تماشاگر تأثیر می
 خود راخلق کند.
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