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  های تئاتر: سکو یا البیرنت یا چاه ویل؟جشنوارهدانشجو و 

 میثاق نعمت گرگانی

 

 
 

ی اصنن   ایینناد  شنن و  ننرر   تئنناتر نهانن  دانشننیری ِ /دانشننهاه های جشننارار 

آ ر حننا ب  ننر دانشننها  اکننت  ا یننان   ننرای ایینناد  شننار ت در ایننای ر ننر 

تیاننن  در نهنناد دانشننها   نن   رر  راکنن  نا ارآ ننا آ ر  نن و اداری     شننات  

ها اکننت  نن  دننرد د ورددنن    انبینناا در  ننش  دانشننیریات حننا ب  ننر آت  ننا 

 های درکنن  د ننا و ا یننای هشئننت   ونن اننا   ننرارت   تبیننا   رنا نن نرا   

ا تاریس د ندد   ن  در نهاینت  ن   نی  ا ناات انهشند     شن   اه    اکاتشا حق
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هاکننت  نن  ی اینن  جشارار یا نناو تاهننا در هاها نن در دانشننیریات تی نن    

ها  رجننا  ننی   ا  آ ادی   شنن    دریننا ت ننریب جشننارار یا ننا  اننر    

-ای نرانتنند در  ینناتها درننن درای   ارکنن  دانشننهاه  اکننت  جشننارار ت ننایر

  ننات دانشننها  ه،ننتااو یننو جهننات  رهننو  ننرا ی  نن  کنناحت ار     

   - هننر تئنناتر   هاننر هشنندی یشننر ا  اینن  د  اکننت   – القشننت اکننت 

 اننای را  رد ختنناری ن،ننب  دانشننیریات در اینن  ت ننریبو حننا دی ا   ا 

 رد: هنن  در اجننرای جشننارار    هنن  در اجننرای آ ننات  نن  ار مننات  نن  رای

 ها نوای 

 نرد نن  نناا  های تئناتری در ادا ن  تشنریی   ن ا    رضی       شن  جشنارار 

انهناردو اهوشّنت   هنا را   ها ا نار   نا   نن  آتاثرات  اکنت  ن  در  ناد  ناات

تر های تئننای دانشننیریات   جشننارار  نن  ا  د  دری نن  دیهننر  نن  تبشننش  را  نن 

تیهنناات   نن   ظننایو   دریدی دانشننها  در قبنناا  ،ننئر شتنخ،ننت نننردا د:   

های ن ننن     نننار ردی  ننن  جشنننارار د مو ن،نننبت  ننن  دانشنننیریات دارد   

 اانا ایبنا     انن تئاتر در توناید دای   نش  تئناتر دانشنیری    تئناتر  دانشیری 

  ن،بت دانشها     ا ار تئاتر ها درجایها  ای  جشارار    تح ش 

های تئنناتری  ننا ی جشننارار هننر نننرل تح شنن    تبشننش  را  نن ا  آنیننا  نن  

ها در  شنناات  ننالت تئنناتر تاشننا   ننا ن نن     ار ،ننت جشننارار هبدانشننیریات در

 اکت  ذا ا تاا درنه   رتا   ر ای   ،ئ    راهشب دا ت  تهرات
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 ئاترگاه جفت ناساز دولت و تگرهها: جشنواره

 
 نرای ها   تئاترهنا  ونری  ن  درا ننای  نرد تناریر تئناتر دارد  ی جشارار را   

دیننرنشد    ننر ت،ننهش     هننای تئنناتر  یننرر  ننر اهوشننت جشننارار تاریر ثنناا 

جنن  آیشانن   نن  تئنناتری در اجراهننای نوایشنن  در یرنننات تثبشننت دننذر  ننردت ا   

ای ا  نهادهننای ای  نن   رر  راکنن  نش شننا انننا  جشننارار  اکننتات ا ننار   رد 

هننای اینناژر رسیو کشاکنن /  ننذهب    ا بتنن   ننهر یرنننان    ن ام-ت ننو د  ننتخ 

های توننات یننرر نقننر ت تری  کننا قشننرهای  خت ننو  ننردم  ننرد  در تاریننو

های  ننذهب   ردنننا  نن  نا راکننت  تئنناتر را در رار  کنن  ا اینن   ننرد جشننا

هننای   ش،ننا ناننا  دادنننا    نن  آیاننادات رکننانانا  ادننر ن،ننتری اجراهننا   آیش 

 نرد  ن  هنر ر اینت   تیریبن  ا  تئناترو ارتبنان تاهناتاه   نا هورار  تأ شنا   
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دنردد  ن  تاهنا  انا    ییناا این  دندار    نر     بهرم   نهاد د  نت نشناا   

اکننت  نن   ،ننت دم د  ننت اکننتر نوننرد آت را  ننش  ا  هننر جننا در هاننری 

تنرات یاانتر هنرا  ن  جبنت ننا شورت   تر شن  ناکنا  های تئناتری   جشارار 

تری   ننی   وینن و در  ا بننا تری    دیننا یتشی د  ننت   تئنناتر  نن  نش شننا 

دشرنننا  ا   ننرد در نشرنننا   ت ا نن   ننا ییننایهر قننرار     نن اکننت  هاجشننارار 

ای  ننن   نننش  ی دینننرنشد  و   هر ر نننرسیهاو جشنننارار نخ،نننتش ِ جشنننارار 

انتخننار آثننار آی،ننخر ر و کننرای    ا ریعشننا    ضننیشت حیر ننت   د  ننت 

ریب  ا ،نته   ن  نری،نات   ن جنا  ن  این  درامدر یرنات  اکنتات دراتن و هن  آت

آ ردنننناو  نننر آت ننننرر  نننهرو  ت نننا الا  نننرد د  نننت را ر ی صنننحا    د  ت

هنا د  ت ن  تیبشنر آ ن   نایر ادنر  -  ردننات را آ نیار   تا انانا   حا د آ  

و تئننناتر هر انانننا را   قیح نننا اننناویداکنننتات  رد نننات را  هر ایننن یا ی نننرا

   - اینن تبننا   را  ا در  تننا  ترانننا داکننتان   ر انننا ا  نننرهننا را آت ر ننشا   

هنناو   ینن   ننرد تر ننن  تاهننا  تننرت آتجرتر    رینناتجننا  نن  د  ننت کننتشد هنن  آت

دادر تننا  شنناات تئنناتر ا ننر    ننرد   حیننب  نن  تبیشا ننات  نن هننا را کان،ننرر   آت

آرای / هواکننت  تئنناتر   ی اصنن   صننو  صننحا  هاو نهانن  شننرر اتو جشننارار 

 د  ت اکت 

اننرت اکننتو   ینن  را ی دذ ننت     اننا رای  جشننارار  ننن  تاهننا  رضننرل تئنناتر ا 

حت  آیاا  آت نشد اکت  تناریرو ا  جو ن  تناریر تئناتر  ن  هونرار  نناددیر اکنت 

تری   قنای  ا تبنا  اناو  نوار  ینادی ا  تنری     رج،نت    ذ نر   ترصنشو  هب

 اننا  ها د  ننش    ر ایننت   هننا را ا  کننبا هوننش  جشننارار هننا    رتری  هتری 

ی  اطال ننا  ا  تنناریر  هنن  تئنناتر در جمرااشننای  د رو درننن   نن   ،ننتااترهوات
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ی اننالت اکننتو  شننرا  ی د م جشننارار ی ا ا   جنناید اکننااد  بانن   ننر جنناید 

ها نهنناری تئنناتر ا اننرت  شننرر اتو  ننایا کننا نش،ننت ادننر  هننریشب در ا ننر تاریر

هنن  ا   ضننیشت تئنناتر تهننرات ر ایننت  ننردو تاهننا  رددیننادات هوننش   یننا آت

 ا اا ها  جشارار 

 

 کنند؟ها تئاتر تهران را مدیریت میآیا جشنواره

 
ها در ر نااد  خشن  جشنارار درآ نا  رتنا  در  نار تنرات تیش  ا ذ نر این  نش 

تئنناتری  ضننیشت ا اننرت   هو اننش   رکننا ت  تنناریر تئنناترو اینن   ننت  در صنناد 

ها    شناات تئناتر تهنرات اراژن  دهنا  اکت تا تح ش    تبششان  ا  ن،نبت جشنارار 

ر   نن  اانندای    رضننر    نن  ا  د  جهننت حنناژد اهوشننت اکننت  نخ،ننت  ننوار
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های تئنناتریو هنن  د  تنن    هنن  دانشننیری   نن  ت ریبنناا توننام ت ننریب جشننارار 

  ا و  نن ش  یجشننارار ی تئنناتر تهننرات را در ردراتنن  اکننت  ا  جو نن : کننا شان 

تئنناتر   ا و  نن شجشننارار    و تئنناتر  ر کننی  ا و  نن شتئنناتر ایننرو جشننارار   

  ا و  ننن شجشنننارار    و شنننهاهتئننناتر دان  ا و  ننن شصننناحبادتو جشنننارار   

تئنناتر  ننردن   نرجننراتو   ا و  نن شجشننارار    و کننات- اننیشآ یهننا ینوا

 انناطق  شننررو جشننارار   تئنناترجشننارار   و ا ننانشتئنناتر   یجشننارار  کراکننر

و جشننارار  تئنناتر  ننا  اوشننتئنناتر تیر نن و جشننارار  تئنناتر  ننهرو جشننارار  تئنناتر ا 

و جشنارار  تئناتر کنرر و جشنارار  تئنناتر جشنارار  تئناتر  رنر نرا دانشنها  هاننر

 ننهر ادو جشننارار  تئنناتر  نناراتو جشننارار  تئنناتر   ا  ننتو جشننارار   رنر ننرا 

 ئاتر  الق      جشارار  ت وو جشارار   رنر شر هردات

 ن   ن   رشنا  یدهن  وین  در طن  ینونا یهاتیااد کنا   رشدهشب  یااداد م 

 یکننا   صرصتننالب  ننرای د  ننت     ارهاهنن یهااکننتشدر ک رششننتم تبنن 

   اشننتر  اننایدر ارا یارش ،نن را ششننتم یننادی رجنن  ا   تئنناتر رد داد شنناات 

 ن   نا الت  خت نوو  ی هنا  صرف تئناتر در  نهر تهنرات  نا  اکنت  ددردرن

قننرار  رشدراتنن  تننا توا ننادرات را تحننت تننأث دارات   کننا  یاشننتر  یهنناا  در  

رنننش  ننات ن نن    در ظنناهر  ننایا یینن  ا  اینن  تمششننرا و  ب داد  اکننت 

ی دننر   تر شننای   کننا   اجننرا ها در ارایاننا تر شننا   را  نن اهوشّننت جشننارار 

اجنرا در هنر  100 ا ا  این   نا ر  ن  ا انرت  نا  نر ر ی صنحا  رانت   نش  ا  

 نن و دیهننر هو ننرت یننو دهنن  نننش  کننر  اا  شننر ت آ ننات ا  هدارتننری 

ری تهننرات یننو  ایننا   ضننر ر   ننرای رکننشات  نن  اجننرای های تئنناتجشننارار 

 حرر های  صرصنن  ا   شنندات جشننارار دشری کننا   وننرم نش،ننت    ننا  ننی 
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 ننردت  شنناات تئنناتر تهننرات  اکننت   ننا  اکننت  ا ننری  نن  در کننا شات نننش   ننرد 

 ایرات د  تن  تئناتر  نر آت اذ نات دا نتاا   نرای  ثناا ح،نش   ،ناار آکنتان  در 

 ن   انرات  ا یننا وین ن    ین ینا ا  ا اشندن یهون  جنا در»یا درای  ارتبان   

آت  ی نرد را در جا ین   نا   نردو  نرا یجنا  اجتونا  این  ارهاهن تشنایا  وی

در تئنناترو  و   در  شننرر  ننا    یننا ا  ان ننالر اکننال دذارنننا جشننارار    وینن

ها  نی  دراتانا تنا  ن   ناطر جشنارار   یانی  بی نرد اتیجر  ی اها  ر یس ا

ده  نشننا   نن  دبننت  ننناارد  نن  اینن  کننا ات«   ننرد  دهر و تئنناتر کننا اتجشننارا

جنا هورا   ا  نایریت    اتنرا  تان    ارا تان  اجراهنا  نرد  اکنت  نرکن  ای 

ها هنن   ننهرو ن،ننا ارات   ن،ا ،ننت   ن نن  جشننارار اکننت  در د رات ن،اایرات

 کر  رد  اکت تمششری  رد  اکت   جهت ای  تمششر     اام

های دشری کننا  نرکنن    شننای اینن  اکننت  نن   ننی   دیهننر  نن   بننار

 حرر ها    نن  تبنن  آت اجراهننا آیننا ارایاننا جشننارار  صرصنن    اانندای  کننا  

های تئاتر تهنرات را دهنار تمششنر  نرد  اکنت ینا  شنر  ادنر  نوار  ینا د کنا  

ها در ی هشنتاد  اینر  ن  اهوشنت  ینا و نتنایا جشنارار نوایش  تا ا ای  دهن 

تننرات دبننت  ننا اانندای   ننا  اکننتو آیننا     اجراهننای  وننرم    خشننتیش 

ها ها در انتخننار اجراهننا ا  کننری کننا  هاو   ت اثردننذاری جشننارار کننا  

های  صرصن و ی کنا  ی اجنار  اکت   ا  اکنت  ا نر    ن  نردا نت هدیان 

تننرات دبننت کننر ای   ننردو آیننا   ها  ح،ننرر   ا ننرر د اصنن   کننا  حق

ها در تننری ن،ننبت  نن   رددیننا   ننات در جشننارار  هباقتصننادی ا  ریننت 

ی تئنناتر راکننتای رکننشات  نن  اجننرای  وننرم اکننت  آیننا اینن  نیتنن   نن  جشننارار 

ی کنناا نننش  ا  ای ا  آثننار  اتخنن  اجرا ننا ایننر ا ننر    شننتو   ر یور نن 
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ها  ن  نر نت  نر ر ی قنرار اکنت ننس ا  جشنارار    رد اکت   ن  اجراهای   ن

ها  ننا  شنناات    نن  تیبشننر ششننر   شننای در را  نن  جشننارار صننحا   ر ننناو  تیننا تم

 دیهری  ا ار تئاتر اکت 

در ن نر دنرات  را  ن   شناات تئناتر    شناات دانشنها  را  هاوناکر    این  نرکن 

هننای نوایشنن  های  صرصنن    اانندای   یاتدشری کننا   اننا   ننی ننناددیر   

های کنا    در ر نت ی هشنتاد هود نات  نا  نا ااندای  ظراشنت   ا  ا اکط ده 

های هاو ر نننای  نن   نن   ننی   تصننا ای هننب در دانشننها نوایشنن  دانشننها 

جا رکننشا  نن   ننا  ننار ردی ادا نن  یااننت    نناات-آ ادی     ونن کراکننری   هننب 

ننننذیرب  نننا ت  اینننرر دانشنننیریات در د  کننن  کننناا ا شنننر تاهنننا جوننن  

ی تهننرات   آ اد هاننر   ی نوننای  د  دانشننها  کننرر  ننادات ر ننت نذیرات 

رکننا  اادایشنن   نن  ن،ننبت  ،ننشار  ششننتر ا  نبننر    نصننانا یونناری  نن   ننش  ا  

ی  ننا   نن   یور نن  ا یننات نوایشنن  در هوننش   ننا  های اضاا  ننوار کننا  

تر  نات رقا نت  نش  این  دانشنیریات     کنخت   ان   این   ن   یانای اشنرد 

ا تحصشالت  رای  ن  ر ی صنحا   نردت آثنار  نرد   اجنرای  ونرم اکنت  ا  اارغ

های نوایشن  ا تحصنشالت ر نت جا    قرین   ن  اتبناق این  دانشنیریات   اارغآت

های   ننر   صرصنن  ی اقتصننادی  ننرای اجننرا راننت  در کننا  ن ننن  ا  نشننترا

هننای  شننهرر در  شننات دننر   اجراینن   ننرد  ر رردارنننا   ننن  ا  حیننرر ههر 

های های د  تنن     یننا د کننا   رننناو را  اصنن   ج نن  ن ننر کننا   هننر    

 ننات  وینن  اکننت  ا تبنناری  نن   صرصنن  تاهننا  نن   شننانی  ا تبننار اجرای

اب اکننت  هننای  ،نن   ننردتتننری  را دت یینن  ا   هبی جشننارار   ننر رددیننا 

ها   ااننندای  دانشنننیریات    انننا رای  تاننناظر در ااننندای  تینننااد کنننا  
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های تئنناتری های نوایشنن  ننن  تاهننا ا  اهوشننت جشننارار آ ر تهننات ر ننت دان 

های  هو نرت تئناتر دانشنهاه و تیر ن و  رنر نرا نیاکت  اکنت   ین  جشنارار 

ا نننررد اجنننرای  ونننرم  نننرای ایننن  آ رننننادات حقب  کنننرر  ا   ینننا د اراه

تر اینن  اکننت  نن  اینن  ارایاننا هنن  دانشننیریات اکننت    ا اننرت نرکنن  اصنن  

 دذارد اثرات   ر ر ی اجراهای دانشیریات   

 

 دانشجویی ئاترتعلیه  هاجشنواره یموتق

 
دانشننیر    ی،ننت دانشننیری و  نن   یننن  در د رات  ار ااکنن   اجننا نننر   

ها رهننا هننا    حننا یت نن  ا  را ا   ننوار  یننادی  رجبشتتی  نن  اکننت   

ها   کننا د   ننوار  یننادی ا  دانشننیریات هاننر  ننن  آن اننات دردشننر  ،ننئر شت  
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 ننات ترقیننا  آن اننان  انا   ننن  ر ا ننط اجتوا  تیهنناهای اقتصننادی  ننا 

ت ننن  کننا ا   نناری ر  اننن    ننن   ااکننبا   نن ننات در ننر دارد  در ح ش رای

 خشنن  هانناان  ناارنننا   ت ننریب ان  ننا ا ثننر دانشننیریات تیش اقتصننادی در ارتبنن

 ین   ن  این   ی،ت دانشنیری  تنا حنا دی  ینادی هونرار   اجنا ننر   ده 

اکننت  ا  کننا ت  ننرار ا  دراتنن  تننا  اجتوننا  -قتصننادیا   ننات  رر راتشننو

 اننا   حننرر نایننات هبتنن و ا  در جهننان   ننرر ااتر    رد ختننارتر  ی،ننت   

ا تحاننا  ناینات تنرم اکنت  ن   و ن    اص   ت ریب  ناد  ا  تنرم تحصنش     

 ننرد اینن  های هاننر  رجنن    هننا در دانشننها اجراینن   ننردت اینن  آ  رت

های دانشنهاه  را اثردنذاری کنایر  شناات نشند حتن   خش    نات ا تحاننا تیش 

و ناا ت   ا ناا  این   ی،نت   این  ت نریب ارصنت ایناژا    نرای  شنقو تونری 

  ینناات   ننرد در تئنناتر    ی تئنناتر اکننت  ج،ننتیر  ننردت  تیر نن  رج،ننتی

ها   تری  ننا دیاینن نشرنننا نددیننو ئنناتری  نن   ت اجننراو  شننو آت نننرل  ننت 

دارد  ج،نتیری   ن  هونرار  اکنتیااد  ،نط دادت  ت دانشنیر  هرین یایا  انرد

 خشن   رد کناحت تئناتر را داراکنت  ا نری  ن  هونرار  اکنتیااد ننر   رهای 

ی   ننرد   آت را در  ننط د،،ننت  حنناد  ننا   ششنندر تئنناتر دانشننیری  ایینناد   

هننب در  ننردر داد  آت را نننرو ناکننا و ناهود ننات   ا ننر     ننات  یاصننر قننرار  نن 

 هب در  ج  تئاتری   هب کشاک   ت    هب در ارا ت و 

آ ر دانشننها و  وبننرد ا یانننا  آ ننر ب  اترجنن   نن  ایننای  ر ننت   ر ننر 

اناا  ر  ننا  ا   ننادات   نبننرد هشننباانندای   ننش  ا  حننا ظراشننت نذیرات 

ا  دانشنها و هن  اینای آ ر  ن  دشرننآیانا    ن    شن  این   ی،نت  رضن    

تنرو ییان   نرد نهناد آ اد شنوو نن  تاهنا ناکنخهری  ال و   ه  در ک ی  الت
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 انا  ن   نا های  ن،بت  ن  دانشنیر نش،نت   ین   صنران  اکنت باا    ،ئر شت

های ناا شاکننا ی دانشننیر اینن   ننا ر در ا  جننا  شبتننا  نن  ج،ننتیرهای   دیاینن 

تر اکننت  تیننرار یااتا تننر   دکننت وی ا  در هننر جننای   شننر ت ا  دانشننها  

ا  اینن  »و « اننادانشننها   ننوا ر   نناردردات نو » ت ننا جوالتنن  هو ننرت 

 نن   نن  ن ننر تننراا   جوینن  ر ی آت صننرر  « دانشننها  هشنندی  شننر ت نوشنناد

دراتنن  اکننت   ا ننار   ننر اا،ننان   ننردت  نیننا آ ننر ب دانشننها  دارنننا   اننا رای  

 –ا   نواری اکناتشا دراتن  تنا دانشنیریات –دانشها  ن  تاها  نان  حینرر اانراد 

هنای  را  نردو   ین  تنا حنا دی  رانق  نا   ن  یاینا    انهشد در دانشها    

هننا   هاو دا ریهاو آ ر  ننیا نشنند  نن   شننر ت ا  دانشننها  هنناایت  اننا   تک،نن 

ی حیننرر اکنناتشا   دانشننیریان   ننا  اکننت  نن  ا  کننا تار ها نهانن حتنن   اانن 

انننا  اتبنناق   نن  هننر هاننا ارهاهنن  اشنن  دانشننهاه   نن  آت ناننا   رد -دیاقتصننا

آاریاننا   نن  ا  کننری دیهننر  ننا    ننردت ها   نشا نناهای  ثبتنن    کننری 

ی حیننر ت  اکننت  نن  ا  اینن  ی دانشننها     ننا ی  ننردت  اننا  رقا ننا  رصنن 

 اننا   اتباقنناا  ننش  ا  هننر هشنند در ننن  ایننای  ا نن و دشری اکننت باا    اننار 

 ر   د ورد  در جمرااشای دانشها  اکت     

ی دانشننهاه  هننب  ننیاا  در اینن  ر ننر  اکننت   جشننارار  در هاننش  ایننای 

های   نن   ننا های  وینن   ننرای اجننرای  وننرم  جشننارار هننب ا   یننا د  ننا  

اب    ننا  ننام تی ننق دشری نهنناد دانشننها  ا  تیهنناا  آ ر  نن    نهننادی اننار 

ی انا   ننن  جشننارار ی دانشننیری   جشننارار  نناطر دانشننیریات  نن  دانشننها و ننن

 اننا شب   های  ننار  دانشننیری هننا را جشننارار دانشننهاه و   ینن   ننا نش،ننت آت

یا اناو نناددیر  ن  جنا ی  ،نشر  نناد   نرد را در تئناتر   دانشیریات    آیاا 
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هننای نخ،ننت    یینناا  ااننا  ا  هوننات ترمها ح،ننار  ننا     ننر ر ی جشننارار 

ها ی جشننارار ا   ننردت در    بننان  نوننای و نننا  نن   رصنن حتنن  نننش  ا  ننن

دذارنا  دانشنیریان   ن   نا حنذف  اینرر  ییناا ااقنا حنااق   ناا ت د م   

 اننا  ننرد را در ی نشبی تحصننش    ننرد اکننتو آیاننا ا   بننان    تنناریر ر ننت 

یا ننا ننن  قبننس آهاننش  دانشننها    ننذا دیهننر توننری  تئنناتر ننن   اجننا جشننارار    

ر  نن  ن،ننااِ جشننارار   اقنن   ننات را دنبنناا  ر یکننت   ننن  تیر نن ج،ننتیر ا

 اا  این   ناات  یان  اکنت  ن   ی،نت نر نرر   ت نریب  نناد   رد ختنار   

دشنرد  ا  انتخنار  نت  ها قنرار   ی جشنارار دانشیری  ایاو  ینر ن نر  ا ر ن 

ی ی اجراینن  ننن   ایشننا ن رضننرلو تیننااد  خصننشت     ا دراتنن  تننا  ننشر 

ی دا رات    ،ننشر هاننا های اجراینن  دانشننیری    ینن   احصنن  کنن ش   ت بنن 

کاا دذ نت  جشنارار  اکنت  در هانش  ارایانایو اجنرا ادنر  نا  شا  نخ،نت را 

ی تونری  نش،نتو  هنر تنا حنرا    ا  را شت نشت کنر نهنذاردو  بنری ا  ادا ن 

  ای دیهرو هرا  ن  هناف نن  اجنراو  ن  جشنارار  اکنت   انا رای ا  شا  جشارار 

ها  نن   ننی   یشر ،ننت شب ننن  اجراهنناو   ینن  توریاننا  را نشنند  ننایریت جشننارار 

 ننات را نننن  تاهننا   ننات آیننا   اایهننا را   هننب   ات اانناو هننب  شبشننت توری   

 توریاا  را   ی  حیب نایاتِ آت راا 

های تر ت ننریب جشننارار های تئنناتری    نن   ننی   شننخ  اننا رای  جشننارار 

هننای آ ر  نن    اجراینن  دانشننیریات تئنناتر را ب ایا شتدانشننیری  جهننت   ریننت

ها رهننای   ی،ننت دانشننیری  را های جشننارار دشرنننا  اصنن  نن  دکننت   

 خ  هننای   رجبشننتها هارهررجشننارار   کننا نا    رر ر راکنن حننا د   

های   نن  ا ثننراا ننن   اننا  جشننارار  ننرای تخشنن  اجراهننای دانشننیری  ایینناد   
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ی  شخصنن  ه،ننتاا    یینناا   ااقننا اکاکنناا   اجننا هننریت   شننخ و   ینن

ی هننر ددیااننا   در ا تتا شنن  ارات هریننت  ننرد  ر  ای اجراینن  را  نن درننن 

 ر ننننا   د ر   ننن  نرکننن  ا  هش،نننت   رنر نننرا   هش،نننت  تیر ننن    

جری اجرایننن  ی  نننرر ااو  نننا یهرب    اا  ننن های   ننن  کنننری جشنننارار 

 نرنا  نرای  ر د  ن   نا ار تئناتر     اانا   ین  راهر ین دانشیر را تشایا نو 

هنای   ن   ای،نت   ردننا این  ا تشنا  را کا ی ای  ا نر  ن  اانراد   در    طبشی 

ای تئنناتر را در هننا  ایننا  ر د  نن   شنناات حرانن انننا   کننایر در   نن  دکننت آ رد 

های  صرصنن   یریاننا  اینن  هشنندی نش،ننت جنند کنن   اجننار   هننای کننا  

  دانشننهاه  ن  د  ننتار هننر هاننا  یشنن  نش،ننت  ،ننئر شت ا   ظایبنن  دانشننها

درننن  ن شنن   ننرای ا  رکننا ت آ ر  نن   ننرد  ننان   ننا    ننرد  اکننت هش   نن 

 ننرد در حوایننت ا  دانشننیریات  ننرای  ر د  نن   شنناات تر شننا    ااکننبات  قاژنن  

 نش،ت  

 اننا رای  در ننن  تبننان  دانشننها    کننایر نهادهننای د  تنن  ا  ار  ارهاننشو ادار  

دریدی    ننام انیننام  ظننایو  ننرد ن،ننبت  نن   ننرای  ،ننئر شت تئنناتر       

ی اننننا    ونننالا هاها ننن  خ  یاات ها ن شننن  تینننش دانشنننیریاتو جشنننارار 

 نرنا  ا بتن   شنای  ن  نن  ا  های دانشنیری   ح،نرر   جشارار و  شا اصن 

اب اکنننتیااد هانننش  تنننرات ننننر  نننردت را دارد   نننن   ااکنننبا     رر راکننن 

دننراتو  اننا  ارا ننرب نیاننشب جشننارار    توننام  ا ا  وینن    ای رآاریانن ن  

اییننناد   یادشننن   ا  اکاکننن   ننناات رات  آتو هنننا   ک ،ننن  نهادهننناو هارهرر

نا  د شنرو  ا  اانراد اکنت یارش ،ن ی یندا یهناهنا    ا طر  ین ش   نت و اا  

هننای اجراینن    توا ننادراتا هنناو دا رات   ر ا ننط  وننر   دراتنن  تننا در   ا  ش 
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ا   وین  ش نرد  ن  هن ی   ا هرهنا را ششن ا ن   ن   جنرد آ نات تم ترانا    

   ا ،ننته  بارت  ا  نن ناا ننت  اکننت    آت د ننا ت یدیننرااننراد در   ننق   طر 

    کنا ان  نبن  نردو اصن   ح هانن ی  ن نب   کنا ان هریینای ت ا   ااراد  ن  

اکننت  نن  آت را  نن   جننرد  یااننراد یآ رتننر ا  اراد  نن  قارتوانناتر   ا دام

   هاهاو کن ش  و دیاین هناد شانه یا شنن نب   کنا ات در هنب تا  ش  هونآ رنا  

 خ  اصنن   ارایانناها   نتننایا تیننش هوننش  ن ننام اکننت  نن   و ان،ننان یهنناتالب

نش،ننت  نن  ااننراد حاضننر در جشننارار  هننش  تننرات جشننارار  اکننت   ا ننرر اینن  

 نن  هوهنن   نن   شنندات آاریانن  در اینن   یور نن  ر ا ننط ناارنننا   یننا ای ن  

 را ننری قننار  اثردننذاری دارنننا  طبشیتنناا  شنناات  ننانرر د شننر جشننارار  ا  

ا   یادر  ننبی یایت  تبننا   اکننتو   نن   ننرد د شننر نشنند توا ننادری  ننادی  نن 

ای ا  انت ننارا  شننارار  دردشننر اکننتو  یور نن ج ت ا نن   ننا   یها  ا ،ننته

دردنننا هننر  نناری  نن   ننرنا    ننان  آت     تشننریبات   نن   ننر ا  تحوشنن    

ی جشننارار   ننا  اشننهرات  تینناد د نن   راکننت انیننام  اهننا  کننا تار نش شننا 

ا   نا  دیهنری  ردا نت  هنر  نس  انا  را اییناد   ا  ر ا ط  ت ا ن   یا بی 

 ننا کننردردب  ننردت  دشنن   ننرد را ن تبا  دوننرا   ننرددارد    وینن  اکننت  نن  ا نن

  ن،ننبت  نن  نتننایا  ،ننتشآدننا  ن اننایارا  یننا  ا  س ش  هنن اننا   اشدنن هننراتید

 ن    انا  ون      نی ن  طر انایارا  ین  در اقن  ا ر ا ط  ت ا    ،ئرا نش،نت

 اننا   ننن  دننرات را هنناایت   اکننت  نن   ا  تننرات دبننت اینن  جشننارار   

 کننت قارت ااتشنن  هاکننتوها یا  جا ی ااکننا ت یایننا  ننر یس  جشننارار 

  شننتحو  ننرناو  نن   ارد آت     شننخ   ننرد را  ننر  ،ننان وا ش نن  تصننو

دننر  ح،ننرر  ننرناو  نن   ا    ننذا ااننراد در جشننارار   ننش  ا  آت اننا  
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ریدات    ااا  در جشننارار و  نن   رنا نن هننای  ننر تانننا  ننن  تاهننا در   ا  

 ننرنا  اینن  ننن   جهنن   ابنن   نن  کننری  شنناات  ونن    اجرا ااننادات آت نشنند ا  

ی آت اکننتو هو ننرت  اهننا   شخصنن دهننا   ننن  ا  ا تبننار آت   جشننارار    

هننر اشهرراکننشرت دیهننری   ،ننئ   جننای دیهننری اکننتو جننایهدیا  آت  ننا 

های هنننا    ،نننئر شتی اجنننرای دانشنننیری و جنننایهدیا  آت  نننا ن  تیر ننن 

جننایهدیا   ت ت ننریب  ی،ننت دانشننیری   خشنن  آت در  ننایریدانشننها    تیش 

  دانشننیر  ننا اجرادننر/دا ر ن ننا  ش ا   ،ننئ    جنن  آ ر  نن   ی  ی ننبرا  نن 

ی اجتوننا     ی دانشننیر  ننا اکنتاد  ننرد در دانشننها  نش،نتو   ینن  را  نن را  ن 

اننار هننب  ننردت    در   ننات  تیر نن   ننردت تئنناترارایاننا  نناا ت ا  ییننایهر   

   ننای  ترتشنن    اننای دانشننها  آت را نننا وی    نا ارآ ننای  یراننن  اکننت  نن 

دانشننیری  را  اننا   ینن  جشننارار  ننن  تاهننا دانشننها  را ا   یاننای  ننرد تهنن    

ها هشنندی  نن  کننا د هننرا  نن  در ا عرکننشرت جشننارار نشنند ا  آر ننات  ننرد د ر   

 ر ی ی آت  نن  تیر نن یری    ترجونن شنن ننرد ج،ننتیردری  ی،ننت داندننب   

 ئاتر دانشیری  : تها   اجراها اکتدر توری 

های دانشننیری   نن   اننرات کننااری ا  جشننارار را  حنن  هش،ننت  ضننو  نا

 ااناو  ن  ارصت     ا ینات اییناد تیانن     شن  را در  شنات دانشنیریات  هشنا   

  نهنادی  نرا ی  نا دانشنها   نرای اییناد این   نرر    آت ن  صرااا     ارات  ره 

ا اها    ننرق در دانشننیریات نهری،ننتو   ینن  در ننن    ا بنن    کننا ت   ا نن 

ای دیهننری در دانشننها    در حننا ااصنن  دانشننها   ننا  شنناات حرانن  ا ادهننای 

دشری دانشنها   وین  اکنتو  نا  ا درداننات  یان  تئاتر  ردو ا ری     نا  نا نس

   دانشهاه   ن  ا   ار ردهنا    یااهنای نششنش   نرد تهن   نا  اکنت   نایا 
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ا  هنناو  نن  دننذر  ننردت ننن  نبنن  آت رها  ا نناهنناو  بننرر ا  جشننارار یینن  ا  را 

 ها آت

 

 


