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انجمن هنرهاي نمايشي ايران  

سالنامه تئاتر ايران

با تشكر از: 
ناصر حبيبيان ، غزال رحمان پور، جالل تجنگی ، اتابك نادري، اصغر همت ، مهدی ميامی ، ابراهيم حسينی، مهدي حاجيان،  كيوان نخعي 
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 با سپاس از كاركنان انجمن هنرهای نمايشی ايران:سيد نويد حسينی،سميه عسکر بيوكی ، فاطمه عسکر بيوكی، ناهيد السادات ميری،الهام 

يعقوبی آبکناری،افشين ابتکار



انجمن هرنهای منايشے ايران

انجمن هنرهاي نمايشي ايران  با هدف توســعه ی فرهنگي و رسيدن به شاخص هاي 
اثرگذار هنر نمايش براساس نيازهاي فرهنگي ايران اسالمي و همچنين ايجاد انگيزه در 
هنرمندان، شناسايي و حمايت از جوانان مستعد، برقراري ارتباط با تشکل ها و گروه هاي 
تئاتري سراسر كشــور و تبادل اطالعات و همکاري با موسسات و سازمان هاي شناخته 

شده هنر نمايش در ساير كشورها در سال 1387 تشکيل شد.
اين انجمن با شــخصيت حقوقي مســتقل و به صورت غيرانتفاعــي و غيردولتي براي 
دســتيابي به اهداف فرهنگي تصريح شده در قانون اساســي جمهوري اسالمي ايران از 
همان آغاز كار، عمده فعاليت خود را براساس اهداف تعيين شده با نيت حمايت مادي و 
معنوي از هنرمندان و گروه هاي تئاتري در سراسر كشور و با انگيزه حفظ، توسعه و اعتالي 

هنر نمايش بر محورهاي زير معطوف ساخت: 
الف: حمايت از هنرمندان خالق در عرصه هنر نمايش از طريق اعطاي كمك هاي مالي 
و يا جوايز به منظور ايجاد انگيزه براي تالشــي مضاعف و خلق آثار نمايشي قابل اعتنا و 

ارزشمند.
ب: تشــويق و ترغيب گروه هاي نمايشي حرفه اي، نيمه حرفه اي و هنرمندان برجسته 
تئاتر كشور به منظور توليد و خلق آثار نمايشي در جهت اعتالي فرهنگي جامعه و همين 

طور توسعه همکاري هاي متقابل بين المللي در زمينه تئاتر.
ج: توسعه و گسترش برنامه هاي آموزشي و تالش براي ارتقاء سطح دانش علمي و تجربي 
هنرمندان، استادان و پژوهشگران هنر نمايش از طريق ايجاد امکانات الزم در داخل و يا 

خارج از كشور.
د: اعطاي كمك هاي مادي و معنوي به هنرمندان، مترجمان و مولفاني كه آثار مکتوب در 

زمينه هنر نمايش عرضه مي كنند.
هـ : حمايت از برگزاري جشنواره هاي داخلي و بين المللي تئاتر و كمك به تامين هزينه 

اعزام گروه هاي تئاتري جهت حضور در جشنواره هاي معتبر جهاني.
و: گسترش و توسعه فضاها و تاالرهاي نمايشي و ارائه خدمات تخصصي و فني.

ز: تامين هزينه هاي پشــتيباني از اجراي پروژه هاي تحقيقاتــي و مطالعاتي در جهت 
گسترش كمي و كيفي هنر نمايش و ارائه راهکارهاي عملي براي رفع تنگناها، كمبودها و 

مشکالت در مسير توسعه هنر تئاتر.
      اعضاي هيأت موسس: حسين مسافرآســتانه، محمدعلي خبري و سعيد كشن 

فالح.
      اعضاي هيأت مديره: ارمغان بهداروند )مديرعامل(، سعيد اسدی،  قادر آشنا،       

                  جواد مستخدمی، رحمان سيفی آزاد.



ديونيزوس رسميت يافت.
405 تا 425 ق.م- آريســتوفان بيش از 40 نمايشنامه مي نگارد كه از اين تعداد 
17 اثر به ما رسيده است. از جمله: آركاني ها، نجيب زاده ها، پرندگان، آشتي، آكله 

سيازوس،  ابرها، قورباغه ها،  زنبورها و...
340 تــا 360 ق.م- تئاتر »هلني« در پرين، اپيداروس و اســکندريه تاســيس 

مي شود. 
355 تا 364 ق.م- اجراي اولين تئاتر در رم به گفته ليوي مورخ رمي.

291 تا 342 ق.م- مناندر در اين سالها بيش از 100 نمايشنامه مي نگارد. از جمله 
بدخلق،  دختر گيس بريده و دختري از ساموس.  بسياري او را از مهمترين مولفان 

كمدي نو مي دانند.
250 تا 300 ق.م- تاســيس مدرســه اي به نام »هروادس« براي نويســندگان 

ادبيات و ميم در اسکندريه. 
204 تا 240 ق.م- ليويوس آندرونيکوس در طي اين سالها براي ادبيات رم بسيار 

نوشت و ترجمه كرد. بسياري او را آغازگر ادبيات رمي مي دانند.
201 تا 270 ق.م- دوران زيست گنئوس ناديوس از اولين درام نويسان رمي.

200 ق.م- نگارش »ناتياساســترا« توســط بهاراتا در هند كــه به معني علم 
درام شناسي است. مولف اين نوشته به زبان سانسکريت، مدعي است كه درام را از 

سمت برهما آفريننده هنر آموخته است.
104 ق.م- تاســيس ســازماني به نام »اداره سلطنتي موســيقي« در چين كه 

وظيفه اش ترتيب دادن نمايش هاي سرگرمي و ترويج موسيقي است. 
55 ق.م- ساخت اولين عمارت دائمي در تئاتر رم. سنکا به عنوان يك سياستمدار 

درام نويس در رم مطرح مي شود.
200 تا 300 م- نگارش 13 نمايشنامه به زبان سانسکريت در هند توسط بهاما. 

صاحبنظران از ميان آثار او »چاروداتا« را بهترين دانسته اند.
500 م- سده رونق گرفتن نوعي از درام به نام »اسکوپ«  تحت تاثير رومن هاي 

روم باستان.
714 م- امپراتور سوان تسونگ در چين مدرســه اي براي تربيت خوانندگان و 

بازيگران تاسيس مي كند. نام اين مدرسه تا مدتها باغ گالبي بود.
شاه هارشا پادشاه هند به عنوان يکي از بهترين نويسندگان سانسکريت تا اواخر 

 گاه نويسے  تاريخ 
تئـاتـر جهان 

700 ق.م- شکل گيري نمايش هاي ديتيرامب در سرزمين دورين.
590 تــا 600 ق.م.- احــداث تئاتر ديونيزوس و ســاخت تئاتــرون يا جايگاه 

تماشاگران براي اين تئاتر. پيدايش نمايش ميم در مگار.
534 ق.م- دولــت آتن طبق فرماني رســمي حمايت مالــي از درام را تصويب 

مي كند. 
تس پس به عنوان بهترين درام نويس در جشنواره فيلوكتين ديونيزوس انتخاب 

مي شود.
520 تا 523 ق.م- شــروع فعاليت پراتيناس )پايه گذار نمايش هاي ســايتر(، 
فرينيکوس )اولين درام نويســي كه راجع به عصر خود نوشت و همچنين اولين 

كسي كه زن را وارد تئاتر كرد(، كوريلوس به عنوان درام نويس.
500 ق.م- تس پس به نوشــته هوراس در ارابه اي به شــهرهاي گوناگون سفر 
مي كرده و به اجراي نمايش مي پرداخته اســت. برگزاري مسابقات نمايش هاي 

ساتيري ميان 10 قبيله آتيکا.
470 تا 500 ق.م- افتتاح »ديپو دروم« در رم.

468 ق.م- سوفکل بازيگر ســوم را به تراژدي اضافه كرد. همچنين تعداد گروه 
همسرايان را در 15 نفر ثابت كرد. رنگ آميزي صحنه از ديگر ابداعات اوست.

456 تا 523 ق.م- اشــيل ايرانيان را مي نويسد. از او هفت نمايشنامه باقي مانده 
است. اورسيتا آگاممنون، ساقي ها، الهگان انتقام، ملتسمان و پرومته در زنجير. 

اشيل همچنين بازيگر دوم را به تراژدي افزود.
409 تا 450 ق.م- سوفکل بيش از 120 نمايشنامه مي نگارد كه تنها 7 نمايشنامه 
از او به ما رسيده است. آژاكس )440 تا 450( آنتيگون )421(، اوديپوس )425 
تا 430(، الکترا )410تا 418(، زنان تراخيس )413(، فيلوكتيس )409( و اوديپ 

در كولون )406(. وي در 24 مسابقه در جشنواره ديونيزوس برنده شده است.
422 تا 450 ق.م- كراتينوس به عنوان يك كمدي نويس مطرح در جشــن هاي 

ديونيزوس مطرح مي شود. 
408 تا 438ق.م- اورپيد بيش از 90 نمايشــنامه مي  نگارد كه حدود 18 اثر از او 
به دوران ما رســيده است. از جمله مده آ،  هيپوليت، فرزندان هراكلس، زنان تروا،  

ايفي ژني، زنان فنيقي.
442 ق.م- جشنواره »ليانا« كه مخصوص نويسندگان و بازيگران كمدي بود در 



اين قرن نمايشنامه هايي چون »سينه ريز 
مرواريد«،  »ناكاندانا«، » بهاوابوتي« و... را 

مي نگارد.
925 م- براي نخســتين بار گروهي در 

ايتاليا درام عبادي را اجرا مي كنند.
1150 م- نــگارش نمايشــنامه »آدم 

ابوالبشر« به دو زبان فرانسه و التين.
1200- نمايــش های غيــر مذهبی از 
جمله » سنت نيکال« كه اغلب در ميخانه 
ها بر پا می شد، در فرانسه رونق می گيرد.
1264 م- برگزاري نخستين جشن هاي 
»كورپوس« توسط پاپ اوربانوس كه بعد 

از عيد تثليث برگزار مي شد.
قلــم  بــه  وود«  »گريــن  م-   1276
نوشــته  فرانســه  در  دوالمــال  آدام 
مي شــود. مورخــان اين نمايشــنامه 
نمايشــنامه قديمي تريــن   را 

غير مذهبي قرون وسطي مي دانند.
1300 م- نگارش مجموعه اي به نام »كارمينا بورانا« از نمايش هاي مذهبي كه به 
مصلوب شدن حضرت عيسي )ع( مي پردازد. اين دست نوشته در دير »بنديکت 

بيورن« آلمان كشف شده است.
1389م- داربست يا تئاترها براي مراسم ورود ايزا بود و باويير در پاريس ساخته 

مي شود.
1400 م- نگارش قديمي ترين درام اخالقي با نام »بهار زندگي« كه در فرانســه 

نوشته و اجرا شده است.
1435 م- لئون باتيستا آلبرتي در رساله اي به نام »دالپيتورا« راه و روش طراحي 
پرسپکتيو را پايه گذاري مي كند. از آن پس اين شيوه در صحنه هاي نمايش بسيار 

مورد استفاده قرار مي گيرد.
1439 م- در اين سال 12 نمايشنامه گمشده پلوتوس در ايتاليا كشف مي شود.

1471 م- اولين درام پاستورال )روستايي( در ايتاليا نگاشته مي شود.
1480 م- گرينو داسان دانيل براي نمايش »جعبه جواهر« اثر آريستو فرارا، اولين 

اسکيس صحنه كه متعلق به يك پله است را رسم مي كند.
1492 م- نخستين منظومه هاي روستايي از انسينا شکل مي گيرد. 

1497 م- نمايشــنامه »فولگنس دلوكرس« اثر مــدوال به عنوان قديمي ترين 
ميان پرده انگليسي اجرا مي شود.

1500 م- ظهور بديهه گويان در ايتاليا.
در اين سده »كاتاكالي« بدل به يك جريان نمايشي در هند مي شود.

1501 م- در كشــور آلمان راهبه اي به اســم هروس ويتا شــش نمايشــنامه 
مي نويسد از جمله: گاليکانوس، دوليسيتيوس، كاليماكوس،  ابراهيم و...

1518- نيکالی ماكياولی يکی از  معروفترين كمدی های رنسانس را به نام
 » مهر گياه « به نگارش در می آورد.

1523 م- اولين نمايشنامه به زبان فرانسوي توسط اتي ين ژورل، از گروه پلئياد 
نوشته مي شود.

1550 م- شــروع رواج كمديا دل آرته در ايتاليا. برای نخستين بار در تاريخ تاتر 
بعد از دوران باســتان  زنی به نام » لوكرتزيا د سی نا« با مجوز پاپ نشين رم ، در 

يك نمايش روی صحنه می رود.
1558م- اليزابــت اول پــس از تکيــه بــر قــدرت در دربار انگلســتان كليه 

نمايشنامه هاي مذهبي را ممنوع اعالم مي كند.
1561 م- نگاشته شــدن اولين تراژدي انگليسي به نام »گوربودوک و فركس و 

پوركس« توسط تامس ساكويل و تامس نورتن.

1570 م- كاستل ورتو با تکميل نظريات 
موجود از يونان باستان وجود وحدت هاي 
سه گانه را اصل درام مي نامد. كمپانی 
» برادران « توســط  برادران مارتينلی در 

برگامو تشکيل می شود.
1572 تا 1576م- بن جانســن كه بعد از 
شکسپير بهترين نويسنده دوران اليزابت 
اســت،  متولد مي شود. گشــايش اولين 
تئاتر دائمي انگلســتان توسط شکسپير 
و ريچــارد بوربيج. كمپانــی » جلوزی « 
در ونيز تشــکيل می شــود . اين كمپانی 
از پيشــگامان اشــاعه كمديا دالرته در 

اروپاست)1575(
1580 تا 1584 م- احداث تئاتر و المپيکو 
توســط فرهنگســتان المپيك و چنزا به 
عنوان قديمي ترين تئاتر موجود رنسانس. 
دوروسيانو مارتينلی در فرانسه بر اساس 
سنت های ايتاليايی تيب آرلکينو را طرح 

ريزی و آن را وارد فضای كمديادالرته می كند)1581(
1587 م- تامس كيد ايکسي نمايشنامه تراژدي اسپانيايي را مي نگارد.

1590 - در جريان شــورش های داخلی فرانسه عليه ملکه كاترين ، گروه های 
شورشی دسته های سيار تئاتر را گروگان گرفته و آنها را وجه المصالحه  خواسته 

های خود با دربار قرار می دهند.
1592 م- شکسپير ريچارد سوم را مي نگارد.

1594 م- اوليــن اپراي جهان به نام اپراي »دافنه« توســط اوتاويور نيوچيني و 
جوليو كاچيني با موسيقي كوپوپري تحرير و اجرا مي شود.

1587 تا 1594 م- كريســتوفر مارلو پس از پايان تحصيالت كالســيك چند 
نمايشنامه مي نگارد: دكتر فاستوس )1588(، ادوارد دوم )1592(.

1595 م- هتل »بورگوني« به عنوان اولين تئاتر پاريس افتتاح مي شود. شکسپير 
نمايشنامه رومئو و ژوليت را مي نگارد.

1600 م- شروع تدريس درام در آموزشگاه ها و دانشگاه هاي انگليس.
فالمينيو اسکاال 50 نمايشنامه خود را كه مبتني بر كمديا دل آرته نگاشته شده، 

 چاپ مي كند. شکسپير نمايشنامه ژوليوس سزار را مي نگارد.
1601 م- شکسپير نمايشنامه »هملت« را مي نويسد. كابوكي از پس تئاتر »نو« 

جان مي گيرد. 
1604 تا 1606 م- شکسپير نمايشــنامه هاي »اتللو«، »شاه لير« و »مکبث« را 
مي نگارد. بن جانسون »ولپن« را مي نويسد. گروه »بازيگران چمبر لين« توسط 

شکسپير و ريچارد بوربيچ پايه گذاري مي شود.
1607 م- اولين مصنف بزرگ اپــرا »كلوديومونته وردي« اپراي اورفه كه در آن 

نقش سازها بسيار گسترده است را اجرا مي كند.
1614 م- لوپــه دورگا نمايشــنامه نويس اســپانيايي نمايشــنامه »گــودال 

گوسفندان« را مي نگارد.
1623 م- كتاب آثار شکسپير هفت سال پس از مرگ او به كوشش هنري كانول 

و جان همينگر به چاپ مي رسد.
1637 م- اولين سالن مخصوص اپرا در ونيز ساخته مي شود.

1638 م- نيکوال ســاباتيني كتابي به نام راهنماي ســاخت صحنه هاي تئاتر و 
وسايل مکانيکي آن مي نگارد.

1650 م- اولين گروه معتبر آلماني به مديريت كارل آندره و آس پاولسن احداث 
مي شود.

1664 م- ژان راســين اولين تراژدي خود به نام »التبائيــد« را مي نگارد. اولين 



گاه نويس تاريخ تئاتر جهان

نمايش »كابوكي« در دو پرده اجرا مي شــود. تئاتر »رويال« توسط كيليگر و در 
لندن ساخته مي شود.

1671م- كليساي فرانسه بطور رســمي  به زنان اجازه حضور در صحنه تئاتر را 
مي دهد.

1673 م- تزار آلکسي، گريگوري را مامور آموزش تئاتر در مسکو مي كند. مولير 
»نيرنگ هاي اسکاپن« را مي نگارد.

1674 م- تاسيس تئاتر در »دراري لين«  در لندن.
1679 م- تاسيس كمدي فرانسز در پاريس.

1682 م- انتشار باله هاي قديمي و مدرن توسط منستريه.
1690 م- تاسيس مجموعه آكاردي در رم.

1694 م- تاسيس يك تئاتر غنايي در بروكسل.
1703 م- فرديناندو بولونيا در نمايش »شــنا پرانگولو« پرســپکتيو زاويه دار را 
ابداع مي كند. او به جاي يك نقطه دورشونده در انتهاي دكور، از دوتا چند نقطه 

دورشونده در دو طرف صحنه بهره مي برد.
1708 م- اولين تئاتر دائمي در وين توسط انجمن شهر ساخته مي شود.

1716 م- ويليام ليونيکستن در ويرجينيا نخستين تئاتر آمريکايي را بنا مي كند.
1732 م- ولتر نمايشنامه »زايير« را مي نويسد. داستان اين نمايش در خاورميانه 

مي گذرد.
1737 م- قانون اخذ پروانه نمايش براي اجرا در انگلستان تصويب مي شود.

1748 م- تئاتر سلطنتي كپنهاک افتتاح مي شود.
1750 م- كارلو گولدونــي در مقاله اي به نام تئاتر كمــدي به روش هاي كهنه 
كمدي دل آرته هجوم مي برد. او در اين مقاله استفاده از صورتك را نهي مي كند. 

رامو نمايشنامه »زرتشت« را مي نگارد. 
1757 م- انتشــار كتابــي در لندن به نــام »منابع تاريخي لبــاس« كه لباس 

شخصيت هاي اصلي تئاتر را هم ضميمه داشت. 
1759م-كارلو گولدونی با الهام از فرهنگ شرقی نمايشنامه » عروس ايرانی « را 

به نگارش در می آورد. 
1771 م- دولوتــو براي نخســتين بار با يك بازســازي براســاس ايجاد توهم 

واقعيت، مکانهاي واقعي را در صحنه رواج مي دهد.
1775 م- اولين تئاتر دولتي در هامبورگ تاسيس مي شود.

1782 م- تئاتر تازه اي براي كمدي فرانســز در محوطه اودئون امروزي ساخته 
مي شود.

1786 م- مدرسه سلطنتي تئاتر تاسيس و ضميمه كمدي »فرانسز« مي شود و 
كار اين مدرسه تربيت و آموزش بازيگران بود. شارلوت دومارک دوشيزه دوكلو و 

بوبور از دانش آموختگان اين مدرسه بودند.
1787م- »پانوراما« توسط رابرت باركر ابداع مي شود.

1790 م- اپراي پکن در اين سال متولد مي شود.
1798 م- افتتاح تئاتر »پارک« در نيويورک توسط جان استريت.

1799 م- شــيللر ســه گانه »جنگ 30 ســاله« را با عناوين »پيکولوميني«، 
»اردوگاه والشتاين« و »مرگ والشتاين« مي نگارد.

1801 م- نمايشنامه خليفه بغداد توسط بوئالديو نگاشته مي شود.
1805 م- تاسيس تئاتر دولتي مسکو توسط الکساندر خوسکوي.

1807 م- گشايش سيرک المپيك به مديريت فرانکوني.
1808 م- گوته نمايشنامه »فاوست« را منتشر مي كند.

1809 م- درس هايي از ادبيات دراماتيك توسط فون اشلگل منتشر مي شود.
1816م- تئاتر »چست نات استريت« در آمريکا اولين تئاتر جهان بود كه صحنه 
خود را بانورگاز روشــن كرد. اليم اليت و نورقوس زغالي،  توســط يك انگليسي 
به نام تاس دراموند اختراع شد. گشــايش تئاتر »اودئون« با طراحي و معماري 

پيکارد.
1824 م- جيمز نلسون آمريکايي نمايشنامه »خرافات« را مي نويسد.

1827 م- ويکتور هوگو در ابتداي نمايشنامه »كامول« در مقدمه اي با نام هرنالي 
نويسندگان را به كنار گذاشتن وحدت هاي سه گانه دعوت مي كند.

1830م- با مهاجرت » كلون « ها از انگليس به فرانسه  تاترهای » دلقکی«  رونق 
دو چندانی می گيرد . با قدرت گيری ناپلئون سوم  محدوديت های ويژه ای برای 
به صحنه بردن تئاتر در فرانسه اعمال می شود . اين محدوديت ها تا پنجاه سال 

بعد و تا اوسط دهه ی هفتاد قرن هجده ادامه دارند .
1835 تا 1837 م- گئورگ بوخنر ســه نمايشنامه خود »لئونس و لنا« »مرگ 

دانتون« و »ويتسك« را مي نگارد.
1836 م- گوگول نمايشنامه »بازرس« را مي نويسد.

1850 م- در فرانسه تئاترها شروع به استخدام طراحان براي لباس هاي تاريخي 
و افزودن بر تعداد كاركنان خود مي كنند. جنبش رئاليســم جانشين رمانتيسم 

مي شود.
1859 م- آستروفســکي »سرنوشــت تلخ« را كه يکي از ناتورئاليســتي ترين 

نمايشنامه هاي قرن 19 است، مي نگارد.
1862 م- افتتاح اپراي پاريس كه توسط شارل گارنيه ساخته شد.

1865 م- ابراهام لينکلن در تئاتر » فورد « واشنگتن  در حاليکه مشغول تماشای 
نمايش است ، ترور می شود

ايروينــگ  كارگردانــي  بــه  »هملــت«  نمايــش  اجــراي  م-   1874
 بــه مــدت 200 شــب پياپــي كــه در مــورد اجراهــاي شکســپير
بي ســابقه بود. ريچارد واگنر شــاهکار خود » حلقه نيبالنگ « را پس از بيست 

وچهار سال به اتمام می رساند.
1876 م- روند ساخت بناي تئاتر بايروت در آلمان توسط ويلهلم نويمان به پايان 

رسيد. ايبسن »خانه عروسك« را مي نويسد.
1879م- تاســيس تئاتر »دالي« توسط آگوســتين دالي در آمريکا و برگزاري 

نخستين فستيوال شکسپير در استرافورد.
1881م- ايروينگ با كنار گذاشــتن استفاده از شــيارهاي كف صحنه و نصب 
آزاد دكور كادر صحنه را در شکل ســه بعدي به مخاطب نمايش مي دهد. تئاتر 
»ساوي« براي نخستين بار در جهان، صحنه خود را با نور برق روشن كرد. انتشار 
مقاالت زوال به نام »ناتورئاليســم در تئاتر« منتشر مي شود و ايبسن نمايشنامه 

»اشباح« را مي نويسد.
1882م- استريندبرگ نمايشنامه »پدر« را مي نگارد.

1886م- انجمن مولفان و آهنگسازان دراماتيك روسيه تاسيس مي شود.
1894م- رابيندرانــات تاگور با اســتفاده از تركيب ســنت هاي هندي و غربي 
نمايشنامه »چيترا« را مي نويســد. اليزابتان استيج سوسايتي در لندن تاسيس 

مي شود.
1895م- اسکاروايلد »اهميت ارنست بودن« را مي نويسد.

1896م- آغاز بازي هاي المپيك مدرن در آتن. آلفرد ژاری تئوری »پاتافيزيك« 
خود را با نوشتن نمايشنامه » شاه اوبو« اعالم می كند . تئاتر هنر مسکو به اهتمام 

استانيسالوسکی و دانچنکو افتتاح می شود.
1897م- گشايش تئاتر »گراند گينيول« در پاريس.

1901م- چخوف نمايشنامه »سه خواهر« را مي نويسد.
1902م- موسســه »تئاتر ملي« در دوبلين تاســيس مي شود. ميرهولد »تئاتر 

هنر« را ترک و موسسه درام جديد را در مسکو پايه گذاري مي كند.
1903 م- نخستين كنگره نمايش هاي عروسکي در پراک برگزار مي شود.

1904 م- گشــايش تئاتر »آبئي« در دوبلين. چخوف نمايشنامه »باغ آلبالو« را 
مي نويسد. پيدايش نخستين تئاتر برادوي.

1907 م- گشــايش تئاتر »خودماني« توسط آگوست استريندبرگ و آگوست 
فالك در سوئد.

1908 م- موريس مترلينگ نمايشنامه »پرنده آبي« را مي نويسد.
1910 م- تئاتر »بالسکو« در نيويورک تاسيس مي شود.



1912 م- كارگرداني »هملت« در تئاتر 
هنر مسکو توسط گوردون گريك.

1913 م- افتتــاح تئاتر »شــانزه ليزه« 
توســط بــرادران پــره. ادوارد گوردون 
گريك در مجله ماسك با استناد به سنت 
نمايشــی غربــی ) كمديادالرته ( اصول 
بنيادی بازی بر صحنه را تشريح می كند .

1914 م- راث دنيــس و همســرش تد 
شاون با افتتاح مدرســه دنس » دنيس 
شــاون« ســنگ بنای دنس مــدرن و 

فيزيکال تئاتر را بنا می نهند.

1915 م- كورامارينتــي و كورللــي در 
ايتاليا مانيفست تئاتر فوتوريستي را اعالم 

مي كنند.
1916 م- ميرهولد اســتوديوي خود را 

مي گشايد.
1920 م- ارويــن پيســکاتور، تئاتــر 
پرولتاريايي را در برلين بنيان مي گذارد. 
ميرهولد صحنــه تســخير كرملين در 
انقالب روســيه را با بيش از بيست هزار 
بازيگر در مسکو و در ابعاد واقعی بازسازی 

می كند .
1921 م- پيراندللو، »شش شخصيت در 

جستجوي نويسنده« را مي نگارد.
1922 م- يوجيــن اونيل نمايشــنامه 

»گوريل پشمالو« را مي نويسد.
1924 م- اوكيسي نمايشنامه »جنون و 

طاووس« را مي نويسد.
1925 م- استانيسالوسکي »زندگي هنري من« را منتشر مي كند.

1927 م- آنتونن آرتو با كمك وتيراک تئاتر »آلفرد ژاري« را تاسيس مي كند.
1928 م- نخســتين پخش تلويزيوني يك تله تئاتر با عنوان »مردكي كه گلي 

به دهان داشت« اثر پيراندللو در آمريکا. برشت اپراي »دو پولي« را مي نويسد.
1933 م- به قدرت رسيدن هيتلر و پراكندگي هنرمندان آلماني. لوركا »عروسي 

خون« را مي نگارد.
1934 م- لوركا نمايشنامه »يرما« را مي نويسد. ژان كوكتو نمايشنامه »ماشين 

جهنمي« را مي نگارد.
1935 م- تاســيس تئاتر فدرال در اياالت متحده. تئاتر ميرهولد در مســکو به 
معماري واختانکــوف و باركين. ژان لوئي بارو ميهودرام »در اطراف يك مادر« را 

براساس اقتباس از آثار فالکنر اجرا مي كند.
1936 م- مــرگ پيراندللو و تيرباران لوركا. تاســيس يونيتــي تئاتر در لندن. 

تاسيس تئاتر ملي يونان در آتن.
1937 م- برشــت »تفنگ هــاي ننه كارار« را مي نويســد. الرنــس اوليويه در 

انگلستان »هملت« را بازي مي كند.
1938 م- استانيسالوســکي »تربيت بازيگر« را انتشــار مي دهــد. ژان كوكتو 
»والدين وحشتناک« را مي نويسد. آرتو كتاب » تئاتر خشونت « را تاليف می كند 
. موهولی ناگی ريس مدرسه باهاوس نظريه ی خود درباب نور پردازی در تئاتر با 

تاكيد بر اهميت نور را منتشر می كند.
1939 م- ميرهولد توسط رژيم بلشويك بازداشت مي شود.

1943 م- برشــت »زن نيك ايالت سچوان« را مي نويسد. ســارتر »در بسته« 

را مي نويســد. جــوآن لتيــل وود تئاتر 
»ورک شــاپ« را تاسيس مي كند و كامو 

»كاليگوال« را مي نويسد.
1947م- برگزاري نخســتين فستيوال 
تاســيس  »ادينبــورگ«  بين المللــي 
فستيوال »آوينيون« تاسيس پيکولوتاترو 
در ميالن، تاسيس اكتوزاستوديو توسط 
اليــاكازان، لوئيس و كراوفرود. برشــت 
»زندگي گاليلــه« را مي نويســد. تنس 
ويليامــز »تراموايــي به نام هــوس« را 

مي نگارد.
ژان ژنه »كلفت ها« را مي نگارد. مارســل 
مارســو »شــخص بازي بيــب« را خلق 
مي كند. ژان ويالر »مرگ دانتون بوخنر« 

را به صحنه مي آورد.
1949م- تاســيس »برلينز آنســامل« 
توســط برشــت و هلن وايگل در برلين 

شرقي.
1950م- يونســکو »آوازه خوان طاس« 
را مي نگارد. ويالند واگنر دكترين خود را 
در صحنه پردازي ارائه مي كند. يونســکو 
»درس« را مي نگارد. باله مرسه كونيگهام 
تاسيس مي شود. در انگلستان »شاهزاده  
خواب آلود« با بازي لورنس اوليويه و ويون 

لي به صحنه مي رود. 
بکت »در انتظار گودو« و سارتر »شيطان 

و خدا« را مي نگارد.
1954م- برگزاري نخســتين فستيوال 
تئاتر ملل. برشت »دايره گچي قفقازي« 

را مي نويسد. 
1956م- تئاتر نوژاربتي در تئاتر ملت ها در پاريس اجرا مي شود. جان آزبرن

 »با خشم به گذشته بنگر« را مي نگارد.
1957م- نگارش نمايشنامه »مالقات بانوي سالخورده« به قلم دورنمات.

1958م- آندره مالرو، وزير فرهنگ دولت ژنرال شــارل دوگل مي شــود. ژوزه- 
بالنســون تئاتر شــهر را در ليو- ويللوربن افتتاح مي كند. ژان ژنه »سياه ها« را 

مي نگارد.
1959م- گروتفسکی  كتاب » به سوی تئاتر بی چيز « را تحرير می كند.

1960م- اجراي نخستين هپينينگ در آمريکا. ادوارد آلبي داستان »باغ وحش« 
و پينتر »سرايدار« را مي نگارد. گرتفسکي تئاتر آزمايشگاهي خود را در شهر اپوله 

در لهستان افتتاح مي كند.
1961م- نخستين خانه فرهنگ در فرانسه تاسيس مي شود.

1962م- ثبت روز تئاتر در تقويم جهانی . 
1963م- تاسيس تئاتر »شرق پاريس« به مديريت توره. تاسيس تئاتر »سولي« 
با هدف تقويت خالقيت گروهي. برگزاري نخستين فستيوال نانسي. بلن،  »آه اي 
روزهاي خوب« اثر بکت را به صحنه مي برد. آرتور آدامف، »بهار 71« را مي نگارد.
1967 م- گروه تئاترهنرمندان خيابانی  موســوم به » پی پی ها « در اعتراض به 
سياست های دولتی امريکا  اعالم وجود می كند . اولين اجرای آنها نمايش 

» جنگير « درست مقابل ساختمان كنگره به اجرا در می آيد.
1968 م- اشغال ادوئون توسط دانشجويان شورشي.

1969 م- پيتر بروک كتاب فضای خالی را به رشته تحرير در می آورد . گروه



گاه نويس تاريخ تئاتر جهان

 » نان و عروسك « به سر پرستی پيتر شــومان با عروسك های غول پيکر خود 
خيابان های آمريکا را اشغال می كند 

1970 م- ليوينگ تئاتر » آنك بهشت « را با همکاری اتين دكرو در جنوب ايتاليا 
تمرين وتوليد می كند . مركز پژوهش های بين المللی تئاتر  با حمايت كمپانی 

فورد به سرپرستی پيتر بروک تاسيس می شود
1972 م- بنيانگذاري فســتيوال »پاييزه« توسط ميشل گي. ونسان، »عروسي 
خرده بورژواها«ي برشــت را به صحنه مي برد. ســاموئل بکــت جايزه نوبل را 

نميپذيرد. گارسيا »كلفتها«ي ژان ژنه را به صحنه ميبرد.
1973 م- ريچارد شکنر كتاب » محيط تئاتر« را به چاپ می رساند.

1972 م- بنيانگذاري فســتيوال »پاييزه« توسط ميشل گي. ونسان، »عروسي 
خرده بورژواها«ي برشــت را به صحنه مي برد. ســاموئل بکــت جايزه نوبل را 

نمي پذيرد. گارسيا »كلفت ها«ي ژان ژنه را به صحنه مي برد.
1974 م- ميشل گي به رياست وزارت فرهنگ فرانسه مي رسد.
1975 م- كارگاه تئاتر ملت ها در ورشو لهستان برگزار مي شود.

1976 م- رابرت ويلسن »انيشتين در ساحل« را به صحنه مي برد.
1982 م- آرين منوشکين »چرخه شکسپير« را آغاز مي كند. پيتر بروک تراژدي 

»كارمن« را به صحنه مي برد.
1983 م- تاســيس تئاتر اروپا به مديريت استره لر. ويتز »هملت« را كارگرداني 

مي كند.
1984م- پيتر بروک، »مهابهاراتا« را به صحنه مي برد.

1986م- سارازاک »عروسي مردگان« را مي نويسد.
1987م- ياسمينا رضا، »پس از يك خاكسپاري« را مي نگارد.

1988 م- كولتــس، »بازگشــت به صحــرا« را مي نــگارد. مزكيش، تيتوس 
آندرانيکوس اثر شکسپير را صحنه پردازي مي كند.

1989 م- داريو فو كتاب » فرهنگ كوچك هنرپيشه « را می نگارد .
1990 م- برگزاري اولين جشنواره بين المللي كودكان بانك اسکاتلند. تاسيس 
تئاتر ستمديدگان در نيويورک توسط اگوســتو بوال.»طاعون« اثر آلبركامو به 
كارگرداني فرانسيس هوستر به صحنه مي رود. مارسل مارشال،  »ارباب پونتيال و 

نوكرش ماتي« اثر برشت را به صحنه مي برد. 
1991 م- اريك امانوئل اشميت »شــب والوني« را مي نويسد. والن نووارينا »در 

طول موضوع« و »من هستم« را مي نگارد.
1992 م- تاســيس »NWPL« توســط خايرو كوئســتا و جيمز اسلوياک با 
همکاري مسعود ســعيدپور در اوهايو. برگزاري اولين فستيوال »آواي زنان« در 
بلژيك. رابرت ويلسن »مرگ دانتون« اثر بوخنر را در نيويورک به صحنه مي برد. 
ديويد ممت »اولئانا« را مي نگارد. اولين جشنواره بين المللي »ليورپول« برگزار 

مي شود.
1993 م- پيتر بروک براساس كتاب اوليور ساكس نمايشنامه »مردي كه زنش 
را به جــاي كالهش مي گرفت« را به صحنه مي برد. ماتئي ويســني ئك »تئاتر 

پوسيده« را مي نگارد.
1994 م- ژان كلود كاريــر »نيروي بودايي گرايي« را بــا همکاري دااليي الما 
به چاپ مي رســاند. »شهر پيمان شکن« نوشته هلن سيسکو با كارگرداني آرين 
 AUTA منوشکين به صحنه مي رود. ســازمان بين المللي دانشگاه هاي تئاتر

بلژيك تاسيس مي شود. اولين جشنواره تئاتر آتالنتيك برگزار مي شود.
1995 م- اجــراي »در انتظار گودو« به كارگرداني كنســتانتين گراپو. اجراي 
»صعود اجتناب ناپذير آرتوراوئي« اثر برشت به كارگرداني هاينر مولر/ مرگ هاينر 
مولر. كاروتي شگفتي هاي ايتاليا را در تئاتر وپيکولو به صحنه مي برد. يون فوسه 
نمايشنامه »اسم« را مي نگارد. اجراي نمايشــنامه »در خلوت پنبه زار« نوشته 

ماري كولتس و كارگرداني پاتريس شرور در اودئون.
1996 م- برگزاري اولين جايزه تئاتر اروپا. ژان پل راپنو، افسر سواره نظام روسي 
»بام« را اجرا مي كند. اجراي »دائي وانيا« اثر چخوف به كارگرداني پيتر اشتاين 

در تئاتر همگاني پارما ، پيتر بروک »هملت« را كارگرداني مي كند.
1997 م- اجراي »هيپريون« براساس اشــعار هولدرين به كارگرداني كالوس 

ميشل گروبر در آلمان.
1998 م- اجراي »باز آمريکايي« اثر ســوزان لوري پاركــزو و كارگرداني لورن 
روبينسون در آمريکا. اجراي »جنگل ديوانه« نوشته كريل چرچيل و كارگرداني 

شارون اندريوز در لندن. ژاک لوكوک كتاب بدن شاعرانه را منتشر می كند.
1999 م- اجراي »چليك ها روي خاكريز« اثر هلن سيزو در تئاتر خورشيد. 
رمئو كاستلوچی هملت را با قرائتی نو به صحنه می برد .سارا كين خودكشی 
می كنــد .هافمن كتاب دراماتورژی پســت مدرن را به چاپ می رســاند .ژاک 

لوكوک كارگردان ،بازيگر و نظريه پرداز فرانسوی از دنيا می رود.
2000 م- اولين گردهمايي كارگردانان تئاتر ابزورد در آمريکا. برگزاري جشنواره 
تئاتر گوتبورگ در ســوئد. اجراي نمايشــنامه »اول همه آدم ها« اثر مرلونت در 

تركيه.
2001 م- انتخــاب روز اول فرورديــن به عنوان روز جهاني نمايش عروســکي 
در كنگره جهاني يونيما در ماگدوبورگ آلمان )به پيشــنهاد جواد ذوالفقاري(. 
برگزاري اولين جشنواره هنرهاي اجرايي در سئول. برگزاري اولين دوره جشنواره 
بين المللي عروسکي در پراگ. اجراي نمايشــنامه »خيانت« اثرهارولدپينتر با 
بازي ژوليت بينوش و ليوشــربير در پاريس. پيتر اشــتاين برای اولين بار هر دو 
قسمت » فاوســت « را بدون تلخيص و در يك كارخانه كابل سازی متروكه در 

برلين به صحنه می برد .اجراي  اين نمايش هشت ساعت به طول می انجامد.
2002 م- اجراي »آدم، آدم اســت« نوشته برتولت برشت و كارگرداني استرماير 

در اروپا. اجراي »مطب دكتر كاليگاري« به كارگرداني رابرت ويلسن در برلين.
2003 م- اجراي »پارسيفال« اثر ريچارد واگنر در اپراي سياتل. اجراي »روياي 
نيمه شب تابستان« اثر شکسپير به كارگرداني چارلزفي و »سه خواهر« نوشته 
آنتــوان چخوف بــه كارگرداني مايکل بليکســور در لنــدن. اجراي»مده« به 

كارگرداني دبورا وارنر در اروپا.
2004 م- اجراي »تجمــالت زندگي« به كارگرداني لــري هيمن و كم پي در 
الس وگاس. اجراي »آخرين كاروانســرا« در تئاتر خورشيد به كارگرداني آرين 

منوشکين. اجراي »ليوان آب« به كارگرداني ايمركرني در فرانسه.
2005 م- مــرگ آرتورميلر. برگزاري كنفرانس علمــي در هتل دارتينگتون با 
موضوع مايکل چخوف. هارولدپينتر برنده جايزه نوبل شــد. اجراي »جوليوس 

سزار« توسط دبوراوارنر.
2006 م- برگزاري جشــنواره تئاتر گوتبورگ در سوئد. برگزاري جشنواره تئاتر 
اتحاديه اروپا. برگزاري اولين جشــنواره كارگردانان در آلمان. هارولد پينتر در 

نمايش »آخرين نوار كراپ« نوشته بکت و كارگرداني يان ريکسون،  بازي كرد.
2007 م- برگزاري اولين جشنواره خلق تئاتر در يونان. تعطيلي ريالتو پس از 81 
سال فعاليت اين مجموعه تئاتري در آمريکا. افتتاح نخستين راديو ويژه تئاتر در 

آمريکا. برگزاري جشن 90 سالگي سالن تئاتر روكسي در انگلستان.
2008 م- برگزاري اولين كنگره جهاني دلقك ها در مســکو. درگذشت جورج 
فورت، نمايشنامه نويس آمريکايي. برگزاري نخستين جشنواره جايزه ايبسن در 
نروژ و برگزيده شدن پيتر بروک در اين جشنواره. اجراي »ماركت تئاتر« توسط 

وينسون انتشونا و آثول فوگارد در لندن.  مرگ هارولد پينتر.
2009 م- بيســت و چهارم ژانويه: نمايش نامه »منظــره ای از پل رودخانه« اثر 
مشــهور آرتور ميلر، نمايش نامه نويس آمريکايی، پس از چهارده سال از آخرين 
اجرا در وســت اند، دوباره به صحنه رفت. اين اجرا پنج ستاره كامل منتقدان را از 

آن خود كرد.
 پنجــم تا چهاردهم ژوئن طوالنــی ترين نمايش به مدت نه ســاعت با نام ليپ 
سينك به كارگردانی روبر الپاژ به صحنه رفت. بليط اين نمايش بين 75 تا 125 

دالر بود.
 دوم تا پنجم ســپتامبر بزرگترين جشــنواره تئاترهای 10 دقيقه ای در كتنبرا 



اســتراليا آغاز به كار كرد. اين جشــنواره 
هم زمان در سيدنی، ملبورن، بريس بين، 

سنگاپور و مالزی برگزار می شود.
نهم فوريه رابرت اندرســون، نمايش نامه 
نويس شــهير برادوی در سن 91 سالگی 

درگذشت.
 دوم ماه می آگوســتو بوآل، كارگردان و 
بنيانگذار ســبك تئاتر رنــج ديدگان )يا 
ستمديدگان( و نويسنده پيام سال تئاتر 

2009 درگذشت.
 ســوم مارس ســيدنی چاپلين، پســر 
چارلــی چاپلين، بازيگــر تئاتر و برنده 
جايزه تونی بــرای نمايش »زنگ ها به 
صدا در می آيند« در ســن 82 سالگی 

درگذشت.
هشــتم ژوئن نمايش نامه نويس معاصر 
هندی حبيب تنوير، برنده جايزه نخست 
جشنواره ادينبرگ بر اثر بيماری در سن 

85 سالگی درگذشت. 
2010 م-ريچارد شکنر نشان افتخار تاليا 
را از كانون جهانی منتقدان دريافت كرد. 
ولفگانگ واگنر از نــوادگان ريچارد واگنر 
و كارگــردان اپراهايی همچون فاوســت 
درگذشــت .»تاجر ونيزی« بــا بازی آل 

پاچينو در براد وی روی صحنه رفت .
2011 م- مجلــه » اســتامپا  نمايــش 
هملت « اثر كاستلوچی ، » آنك بهشت« 

اثــر جوليان بك و » ارگاســت « اثر بروک را به عنوان ســه نمايش غير متعارف 
قرن معرفی كرد . اجراي نمايش عروســکی » اسب جنگی «توسط گروه »هند 

اسپرينگ« در وست اند لندن. 
2012 م- فرانکا رامه بازيگر توانا و همسر داريو فو  درگذشت. كاستلوچی مصائب 
مسيح را در دو ســاالنه ونيز به صحنه برد . دريافت جايزه سال »فاوست« آلمان  
توسط تانکر دروست . درگذشت پروفسور برونا اِرولی نويسنده و پژوهشگر تئاتر 
در فلورانس. پنجاهمين سالگشت روز جهانی تئاتر . بيانيه اين روز را جان مالکويچ 
نوشــت .پروژه تئاتر درمانی مبتاليان به سندروم دان به پيشنهاد مليکا حنيفی 
نيا در مجمع عمومی فدراســيون بين المملی دانشــجويان پزشکی در كشور 
هندوســتان به عنوان يکی از ده پروژه  برتر سال انتخاب شد.. افتتاح تئاتر بزرگ 

چين در پکن.
2013 م- درگذشــت لوكا رونکونی كارگردان شــهير ايتاليايــی. پيتر بروک 
نمايش» چمدان « را بر اســاس يــك رمان از آفريقای جنوبــی به صحنه برد و 
در مانيفســت اجرا خود را وفادار و مقيد به اصول تئاتر گروتفسکی معرفی كرد 
.اجراي نمايش » كتاب مورمون ها « با بليط 480 دالر به عنوان گرانترين نمايش 
تاريخ برادوی. درآمد خالص مجموعه تئاترهای برادوی در فصل تئاتری 2012-
2013 با مبلغی بيش از يازده ميليون دالر ازمجموع فروش بليط های ورزشــی 
شــهر نيويورک پيشــی گرفت . هلن ميرن با ايفای نقش ملکه اليزابت دوم در 
برادوی تحسين منتقدان را بر انگيخت . برگزاری مسابقه طراحی تئاتر پايدار در 

انگلستان .داريو فو پيام روز جهانی تئاتر اين سال را نوشت .
2014 م-  شکنر كتاب »اجرای تصورات« را  به چاپ رساند . مرگ يوری لبيموف 
كارگردان شهير روســی  .نشريه ويزيت بريتانيا  در گزارشــی اعالم كرد درآمد 
توريسم تئاتر اين كشور از درآمد توريســم ورزشی آن بيشتراست . درآمد تئاتر 

بريتانيا در اين ســال به  2.7ميليون پوند 
رســيد . اوريزا هريتا كارگــردان ژاپنی 
در آخرين نمايش خود » مســخ« از يك 
رباط انســان نما استفاده كرد .خودكشي 
رابين ويليامز بازيگر شــهيرآمريکايی  . 
افتتاح ســالن دوم تئاتر » مارينسکی « 
در ســن پترزبورگ با هزينــه ای بيش از 
هفتاد ميليون دالر.برت بايلی كارگردان 
اهــل آفريقای جنوبی پيــام روز جهانی 
تئاتر را نوشــت .برگزاری كنفرانس بين 
المللی تئاتر در باكو .اجرای اپرای » فلوت 

جادويی « در فستيوال برگنز اتريش .
2015 م- كايل ژان باتيســت در هنگام 
اجرای نقش ژان والژان در برادوی از ارتفاع 
سقوط كرده و در دم  جان داد. » عروسك 
چينی « اثر ديويد ممت و به كارگردانی پم 
مکينون با بازی آل پاچينو در براد وی به 
روی صحنه رفت . اجرای مجدد» درخت 
بلوط« اثر تيم كروچ در فســتيوال تئاتر 
ادينبورگ . مرگ باربارا ساس كارگردان 
و منتقد لهســتانی. اجرای » عروســی 
فيگارو« اثر درخشان موتسارت در تئاتر 
بلشويك مســکو.اجرای نمايش » تاالر 
گرگ« توسط گروه تئاتر رويال شکسپير 
در برادوی . برای نخســتين بار پيام روز 
جهانی تئاترعروسکی توسط يك هنرمند آسيايی ) بهروز غريب پور( نوشته شد.

2016م- اجرای نمايش »خــدا رو برگرداند« به كارگردانی داتســون رادر و 
بازی آل پاچينو در نقش تنسی ويليامز. ياســمينا رضا جايزه معتبر »رانودو« 
را كسب می كند. حمايت بی ســابقه برادوی از هيالری كلينتون در انتخابات 
اخير رياســت جمهوری آمريکا. درگذشــت ادوارد آلبی نمايشــنامه نويس 
فقيد آمريکايی. صدســالگی كــرک داگالس. اولين تجربه رابــرت دنيرو در 
مقام كارگردان تئاتر در برادوی با نمايشــی به نام »قصه برانکس؛ موزيکال«. 
درخشــش نمايش »هميلتون« به كارگردانی توماس كيل در مراسم تونی با 
كسب يازده جايزه. درگذشت داريو فو نمايشــنامه نويس، بازيگر و كارگردان 

فقيد ايتاليايی.
2017 م - اليزابت هوپرت و جرمی آيرونز مشــتركا برنده شانزدهمين جايزه 
تئاتراروپا شدند، هارولد پينتر و پيتر بروک از برندگان قبلی اين جايزه بوده اند. 
درگذشت سام شپارد نمايشنامه نويس آوانگارد آمريکايی و بازيگر نامزد اسکار 
در سن 73 ســالگی. موزيکال اوان هنسن عزيز از استيون لونسون برنده شش 
جايزه تونی شــد. مرگ ســر پيتر هال غول تئاتر انگلســتان و موسس رويال 
شکســپير كمپانی در سن 86 ســالگی. هری پاتر و فرزند نفرين شده برنده نه 
جايزه الرنس اوليويه، بيشــترين تعداد در تاريخ اين جايزه، در انگلستان شد. 
روس ها در حالی به تماشای نوريوف، يکی از بهترين باله های روسيه پس از فروپاشی 
شوروی نشستند كه كارگردان سرشــناس و تحسين شده آن كريل سربرنيکوف، 
كه برای توليد آثاری در انتقاد از محافظه كاری اجتماعی والدمير پوتين به شهرت 
رسيده است، در حبس خانگی بود. ژوليت بينوش، هنرپيشه فرانسوی، پس از شش 

سال امسال با اثری به نام باربارا به جشنواره آوينيون بازگشت.



1212- فتحعلی آخوندزاده تحت تاثير تئاتر قرن هجدهم اروپا  اولين نمايشنامه 
های خود را می نگارد .

1250- افتتاح تکيه دولت 
1252- نگارش رساله اخالقيه توسط ميرزا آقا تبريزی.

1263- ساخت و افتتاح تماشــاخانه دارالفنون به مديريت علی اكبرخان مزين 
الدوله .

1265- ترجمــه و  اجرای نمايش » گزارش مردم گريز« توســط  علی اكبرخان 
زين الدوله.

1270- تعطيلي تماشاخانه دارالفنون.
1280 - تاسيس سينما و تئاتر غير حرفه ای » سولی« در تبريز .

1287- تعطيلــي تکيه دولت. انتشــار روزنامه »تياتر« توســط ميرزا رضاخان 
طباطبايي نائيني.

1289- تاسيس »هيات آكتورال امير ترقي« توسط دايي نمايش و حسن ناصر در 
رشت. تاسيس تاالر تئاتر توسط آِوديس هوردانانيان در رشت .

1292- تشکيل تئاتر ملي ايران در مطبعه فاروس واقع در خيابان الله زار توسط 
عبدالکريم محقق الدوله. تشکيل تروپ تئاتر خيريه در تبريز .

1294- تاســيس تماشــاخانه حرفه ای » تئاتر آراميان « توسط موسيو آراميان 
در تبريز.

1300- اجراي »جعفرخان از فرنگ برگشته«. تشکيل گروه آكتورال در تبريز.
1303- تاسيس گروه كمدي اخوان به مديريت محمود آقا ظهرالديني.

1304- وزارت معارف و صنايع مستظرفه، امتياز تشکيل گروه كمدي ايران را به 
نام سيد علي نصر صادر مي كند. افتتاح تئاتر نصر.

1305- افتتاح جامعه باربد توسط اسماعيل مهرتاش.
1308- ارباب افالطون تماشــاخانه تابســتاني زرتشــتيان را تاسيس مي كند. 

تاسيس تئاتر سيروس توسط ارداشسن نازاريان.
1311- كانــون صنعتي به صــورت تعاوني با هم فکري حبيب ا... اســکندرپور، 
غالمعلي فکري و رضا كمال شهرزاد و... تاسيس مي شود. تاسيس استوديوي درام 

كرمانشاهي به رياست مير يوسف الدين كرمانشاهي.
1315- افتتــاح كالس هاي تئاتري با نام كالس تئاتر شــهرداري در جوار بانك 

رهني.

1317- افتتاح هنرستان هنرپيشگي توسط سازمان پرورش افکار.
1319- پايان دوره آموزش اولين دوره هنرســتان هنرپيشــگي با 40 دانشجو. 
دعوت از عبدالحســين نوشــين براي تدريس در هنرســتان فن بيان. تاسيس 

تماشاخانه تهران به مديريت احمد دهقان.
1320- تفويض رياست هنرستان هنرپيشگي از ميرزا سيد علي خان نصر به دكتر 

مهدي نامدار. افتتاح تئاتر دهقان.
1322- تاسيس گروه تئاتر انجمن فرهنگي- ورزشي آرارات.

1325- تئاتر سعدي به همت آقاي عمويي و مديريت لرتا احداث مي شود.
1326- افتتاح تئاتر »فردوسي« توسط غالمحسين نوشين.

1327- بنيان نهادن انجمن »خروس جنگي«.
 تکيه دولت براي تغيير كاربري براي هميشه ويران مي شود.

1329- تاسيس اداره كل هنرهاي زيباي كشور.
1331- تشکيل اتحاديه هنرپيشگان ايران.

1332- تئاتر ســعدي در آشــوب روزهاي كودتا در آتش مي سوزد. افتتاح تاالر 
نمايشي »فردوسي« در دانشگاه تهران.

1334- پروفســور ديويد سون، پرفسور اف بلچر و پرفســور كوئين بي به دعوت 
اداره كل هنرهاي زيباي كشــور براي تدريس تئاتر به ايران مي آيند. افتتاح تاالر 

»فارابي« با ظرفيت 290 صندلی.
1335- تشکيل گروه هنر ملي توسط شاهين سركيسيان، عباس جوانمرد، علي 

نصيريان و... انتشار مجله نمايش به مديريت حسن شيرواني.
1336- تاســيس اداره هنرهاي دراماتيك به رياســت دكتر مهدي فروغ. توجه 
اداره هنرهاي دراماتيك به امر آموزش و موجوديت تئاتر عروسکي و متعاقب آن 

برگزاري دوره هاي آموزشي براي هنرجويان.
1337- اداره هنرهــاي دراماتيك براي حمايت از گروه هــاي آماتور يا حرفه اي 
حمايت خود را اعالم مي كند. تاســيس گروه تئاتر شهر به سرپرستي جعفر والي. 
مصطفي اسکويي به همراه همســرش مهين اسکويي گروه تئاتر آناهيتا را بنيان 

مي گذارند.
1338- اكبر رادي اولين نمايشنامه جدي خود به نام »روزنه آبي« را مي نويسد.

1339- حضور نمايش »بلبل سرگشته« در فستيوال تئاتر ملل در پاريس. انتشار 
ماهنامــه هنري آناهيتا. اداره هنرهاي دراماتيــك از چندين گروه منتخب تئاتر 

 وقایع نگاری تاريـخ 
تئـاتـرایـران



كشــور دعوت مي كند تا هــر هفته يك 
نمايش در تلويزيون اجرا كنند.

1340- تاســيس گروه تئاتر »مرواريد« 
به رياست شاهين سركيســيان. افتتاح 

سينما تئاتر كسري.
1341- تاســيس گروه تئاتر »پازارگاد« 
به سرپرستي حميد ســمندريان و پري 

صابري.
1342- تاســيس گروه تئاتر »امروز« به 

سرپرستي داود رشيدي.
1343- تعطيلــي تئاتر آناهيتــا. بهرام 
بيضايي با دو نمايشــنامه »غروب در ديار 
غريــب« و »قصه پنهان مــاه« خود را به 

عنوان يك درام نويس معرفي مي كند. 
تاسيس دانشــکده هنرهاي دراماتيك. 
تاسيس گروه تئاتر» ميترا« به سرپرستي 
ركن الدين خســروي. تشکيل گروه تئاتر 

»زمان« توسط مهين اسکويي.
1344- تاســيس مركز نمايــش پديدار 
توسط داود رشــيدي، منصور پورمند و... 
تاسيس تاالر »سنگلج«. آغاز به كار اداره 
برنامه هاي تئاتر. برگزاري اولين جشنواره 
نمايش هاي ايراني.تاسيس » آتليه تئاتر « 

توسط بيژن مفيد.
1346- برگزاری اولين دوره جشــن هنر 

شيراز .تاسيس كارگاه نمايش.
1346- افتتاح تاالر »رودكي« با ظرفيت 

1200 تماشاگر.
1347- افتتاح تاالر »وحدت« با نام سابق ابوعبدا... رودكي. تاسيس انجمن تئاتر 

ايران توسط ناصر رحماني نژاد، صادق هاتفي و... 
افتتاح »خانه نمايش« با تالش گروه تئاتر ملي. تاســيس گروه تئاتر پياده توسط 

داريوش فرهنگ، مهدي هاشمي و...
1348- افتتاح تاالر موزه در موزه ايران باســتان. تاسيس كارگاه نمايش با هدف 
كمك به نويســندگان، بازيگــران و كارگردانان و طراحان بــراي خودآزمايي و 

تجربه هاي به دور از محدوديت هاي متداول حرفه اي نمايش.
1349 - اولين حضور و اجرای گروه » نان و عروسك« به سرپرستی پيتر شومان 

در ايران.
1350- رشته نمايش عروسکي در سطح دانشــکده هنرهاي دراماتيك عرضه 

مي شود. حضور اسکار باتك در ايران براي آموزش نمايش عروسکي.
1351- افتتاح »تئاتر شــهر«، افتتاح تاالر »مولــوي«. افتتاح مركز تئاتر و تئاتر 
عروســکي كانون پرورش فکري. اجرای نمايش ارگاســت در تخت جمشيد به 
كارگردانی پيتر بروک . اجرای نمايش هميشــه شــاهزاده به كارگردانی يرژی 

گروتفسکی . حضور واجرای  جان كيج در ايران .
1352- حضــور اوژن يونســکو در ايران. اجــرای نمايش » كوهســتان كا « به 

كارگردانی رابرت ويلسن در شيراز.   
1353- تاسيس گروه تئاتر »آژيده« توسط پرويز بشر دوست.

1354- تاسيس تئاتر كوچك تهران. افتتاح فرهنگسرای نياوران. برگزاری اولين 
دوره جشنواره تئاتر طوس  در آرامگاه فردوسی

1355- افتتاح تاالر »چهارسو«.
1357- انحالل كارگاه نمايش. شــهادت حسين قشقايي در جريان شکل گيري 

انقالب اسالمي.
1358- تاسيس مركز هنرهاي نمايشي 

حوزه هنري.
1359- افتتاح تاالر »قشقايي«.

1360- افتتاح تاالر »انديشــه« در حوزه 
هنري.

1361- تاسيس مركز هنرهاي نمايشي. 
برگزاري اولين جشــنواره سراسري تئاتر 

فجر.
1363- تاسيس انجمن نمايش.

1364- برگزاري اولين جشــنواره تئاتر 
دانشجويي. انتشــار اولين شماره مجله 
»نمايش« به سرپرســتي مركز هنرهاي 

نمايشي.
1365- تاسيس انتشارات نمايش.

1366- تاســيس دفتــر پژوهش هــاي 
تئاتري توســط مركز هنرهاي نمايشي. 

افتتاح تاالر كوچك تئاتر شهر.
1367- افتتاح تاالر »هنــر«. آغاز به كار 
رسمي انجمن نمايش به عنوان يك نهاد 
فرهنگي- هنري. مركز آموزش هنر واقع 
در فرهنگســرای نياوران در رشته تئاتر 

شروع به پذيرش دانشجو می كند.
1368- تاســيس كانون ملي منتقدان. 
برگزاري اولين جشنواره بين المللي تئاتر 
عروسکي. برگزاري اولين دوره جشنواره 

آييني سنتي.
1369- برگزاري نخستين جشنواره تئاتر سوره توسط حوزه هنري.

1370- آغاز به كار نخستين جشنواره سراسري تئاتر كودک در همدان. برگزاري 
نخستين سوگواره شبيه خواني در اصفهان.

1371- »يادگار سال هاي شن« به نويسندگي و كارگرداني علي رفيعي در تاالر 
وحدت اجرا مي شود.

1373- برگزاري اولين يادواره سراســري تئاتر دفاع مقدس. افتتاح آموزشــگاه 
خصوصی سمندريان .

1375 - افتتاح ســالن تئاتر فرهنگسرای بهمن با نمايش بينوايان به كارگردانی 
بهروز غريب پور .

1377- بين المللي شدن جشــنواره تئاتر فجر. افتتاح تاالر »مهر« حوزه هنري. 
آغاز به كار جشنواره تئاتر فتح خرمشهر )مقاومت(. تاسيس خانه تئاتر. افتتاح تاالر 
»سايه«. انتشار فصلنامه »صحنه« توسط حوزه هنري. افتتاح تاالر »خورشيد« 

در مجموعه تئاتر شهر.
1378- تصويب اساســنامه خانه تئاتر. افتتاح خانه هنرمنــدان ايران. برگزاري 

اولين جشنواره تئاتر بانوان تحت عنوان »كوثر«.
1379- تشــکيل انجمن بازيگران خانه تئاتر. تشــکيل انجمــن تئاتر خياباني. 
تعطيلی تاالر محراب به علت تعميرات . افتتاح فرهنگسرای آيينه اراک به عنوان 

بزرگترين مركز فرهنگی هنری  استان مركزی .
1380- افتتاح سالن تئاتر استاد  فرشچيان در اصفهان

1381- برگزاري اولين همايش پژوهشي تئاتر مقاومت. تاسيس انجمن منتقدان 
و نويســندگان خانه تئاتر. برگزاري نخستين جشنواره تئاتر كوتاه جوان زير نظر 

حوزه هنري. برگزاري آخرين جشنواره تئاتر سوره )دوره دوازدهم(.
1382- افتتاح ســالن كوچك تاالر مولوي. آغاز به كار اولين جشنواره سراسري 
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تئاتر رضوي. برگزاري اولين دوره جشــنواره سراســري تئاتر ماه. تصرف زمين 
پاركينگ تئاتر شهر توســط شــهرداري. حضور گروه تاتر » نان و عروسك« به 
سرپرســتی پيتر شــومان  در تهران و اجرا در دانشــگاه هنر  به بهانه جشنواره 

عروسکی دانشجويی.
1383- افتتاح سايت ايران تئاتر. افتتاح كارگاه نمايش در مجموعه تئاتر شهر به 
كوشش آتيال پسياني. افتتاح تاالر »فردوسي« براي اجراهاي ماريونت به كوشش 
بهروز غريب پور. برگزاري اولين همايش سراسري آيين هاي عاشورايي به كوشش 
حسين پارسايي. تاســيس تاالر »ماه« حوزه هنري. برگزاري نخستين جشنواره 
تئاتر »تك« توســط حوزه هنري. برپايي هفته بزرگداشت آنتوان چخوف توسط 

مجموعه تئاتر شهر.
1384- برگزاري كنگره بزرگ تئاتر كشور. برگزاري نشست و تعيين هيات مديره 
iTi در ايران. تاسيس شوراي عالي تئاتر كشور در مركز هنرهاي نمايشي، خريد 
ساختمان اداره تئاتر. راه اندازي كتابخانه تخصصي در اداره تئاتر. بازگشايي دوباره 
خانه نمايش. برپايي نخستين جشــنواره سراســري تئاتر خياباني در مريوان. 
تشکيل شوراي پژوهشي جهت ساماندهي امور چاپ و نشر. فعاليت هاي پژوهشي 
و تنظيم آيين نامه جهت حمايت از مولفان. به مناســبت پنجاهمين ســالمرگ 
برتولت برشت ســميناري به منظور معرفي انديشه هاي اين نمايشنامه نويس و 
نظريه پرداز در خانه هنرمندان ايران تشــکيل مي شــود. تاســيس كانون های 
تخصصي تئاتر عروسکي آييني- ســنتي، ديني، خياباني، دانشگاهيان، كودک 
و نوجــوان و احياء مجدد كانون ملي منتقدان تئاتر در مركز هنرهاي نمايشــي. 

برگزاري مجدد جشنواره سراسري تئاتر كودک و نوجوان در سطح بين المللي 
1385- تشکيل شــوراي راهبردي تئاتر. برپايي نخستين دوره مسابقه ادبيات 
نمايشــي ايران. برگزاري نخستين سمينار تئاتر دانشــگاهي. برگزاري همايش 
يکصدمين سالگرد درگذشت هنريك ايبسن، نمايشنامه نويس نروژي. برگزاري 
نخستين فســتيوال شــبانه تئاتر ويژه اجراهای خيابانی . برپايي اولين همايش 
كارشناســان تئاتر مراكز اســتان ها در تهران. راه اندازي كانون نمايش كودک و 
نوجوان و عروسکي و تنظيم اساسنامه آنها. برگزاري نخستين سمينار پژوهشي 
تئاتر ملي. برگــزاري همايش بين المللي »نمايش و دين«. برگزاري جشــنواره 
توليدات نمايشــي با مضامين نماز و رويکرد جوانان به مقوله دين »به مناسبت 
سال پيامبر )ص(«. برپايي كارگاه هاي تخصصي آموزش تئاتر در مراكز استانها. 
تغييرات عمده در فراخوان بيست و ششمين جشــنواره بين المللي تئاتر فجر و 

برگزاري متنوع و گسترده آن در 11 بخش.
1386-   بازگشــايی تاالر محراب پس از هفت ســال . برگزاري سمينار »تئاتر 
و مخاطب« به كوشش محمدعلي خبري. بازســازي مجموعه تئاتر شهر و تاالر 
ســنگلج. آغاز تعمير تئاتر نصر و تالش براي ايجاد يــك موزه دائمي تئاتر در اين 

ساختمان. تاسيس انجمن هنرهاي نمايشي ايران.
1387- برگزاري اولين دوره بزرگداشت روز جهاني تئاتر با عنوان »ارديبهشت، 
تئاتر ايران«. برپايي »چهــار فصل تئاتر ايران« در جهــت توليد و اجراي متون 
نمايشي خالق به كوشــش ايوب آقاخاني،  عضويت ايران در منطقه تئاتر آسيا- 
اقيانوسيه يونسکو. برگزاری نخســتين دوره جشنواره خصوصی  تئاتر منوليو به 
كوشش حسن معجونی ،افتتاح تکيه فضای باز تاالر محراب . تاسيس تماشاخانه 
انتظامــی در خانه هنرمندان ،انجام تعميرات اساســي در تــاالر هنر. برگزاري 
سمينار بين المللي تئاتر خصوصي به كوشش مهرداد راياني مخصوص. برگزاري 
يازدهمين جشنواره ملي تئاتر مقاومت- فتح خرمشهر. اين جشنواره در 10 دوره 

به صورت استاني و منطقه اي و محدود برگزار  شد.
برگزاري اولين دوره جشنواره سراسري عدالت و اميد )تجسمي، نمايشي، سرود(

1388- بين المللي شــدن جشنواره سراســري تئاتر رضوي به كوشش محمد 
خزاعي. به ســرانجام رســيدن قرارداد تيپ، دائمي شــدن پروژه »چهارفصل 
تئاتر ايران«، افتتاح تاالرهاي شــماره يك و دو تماشــاخانه ايرانشهر، بازسازي 
تاالرهنر، بازســازي تماشاخانه سنگلج و راه اندازي ســايت و اجراي طرح تکريم 

در اين تماشاخانه، تاســيس بنياد اكبر رادی.برگزاری اولين دوره جشنواره تئاتر 
خيابانی شهروند الهيجان ،راه اندازي سايت مجموعه تئاتر شهر، راه اندازي سامانه 
فروش بليت و كارت هوشمند تماشا، انتشــار كتاب »چشم انداز تئاتر ايران« به 
همراه تحليلي بر عملکرد اداره كل هنرهاي نمايشي) 88-84(، تأليف علي اكبر 

عبدالعلي زاده و مريم فالح، انتشار نخستين سالنامه تئاتر ايران )ويژه سال89(
 1389-ثبت جهانی تعزيه در سازمان يونسکو. تعطيلی تاالر مولوی به علت بروز 
اختالف ميان جهاد دانشگاهی و دانشگاه تهران. انتخاب حسين مسافرآستانه به  
مديريت اداره كل هنرهای نمايشــی . افتتاح مدرسه تئاتر سه نقطه . حضور رمئو 
كاستلوچی دربيست و نهمين دوره  جشنواره بين المللی تئاتر فجر . حضور پيتر 
اشتاين در ايران و اجراخوانی فاوست در تئاتر سنگلج در بيست و نهمين جشنواره 

فيلم فجر.
1390- آغــاز پخش برنامه تخصصی » مجله تئاتر«  از شــبکه چهار . حضور دو 
عکس تئاتری از ســيامك زمردی مطلق در حراجی معتبر بونامز . كنار گذاشتن 
قرارداد تيپ و جانشينی شيوه نامه شــورای حمايت. تصويب طرح بازتوليد آثار 
موفق نمايشی. بازگشــت جشنواره تئاتر كودک و نوجوان به همدان.افتتاح خانه 
نمايش اداره تئاتر جديد . برپايی نخستين مراسم افتتاح يك اثر نمايشی به ابتکار 
مجيد سرســنگی در تماشاخانه ايرانشهر .افتتاح تاالر حافظ . اجرايی شدن طرح 
اســتقرار گروه های نمايشی . آغاز به كار سايت فرهنگی تيوال . بين المللی شدن 
جشــنواره تئاتر خيابانی مريوان . برگزاری اولين دوره جشــنواره تئاتر شمسه . 

افتتاح راديو نمايش.ثبت جهانی قصه پردازی اجرايی )نقالی( در يونسکو
1391- نامگذاری ســالن شماره يك مجموعه ايرانشهر به نام حميد سمندريان 
.انتخاب قادر آشــنا به مديريت اداره كل هنر های نمايشــی. افتتاح تئاتر شــهر 
مشهد . افتتاح تئاتر شهر كرج.  افتتاح تاالر شمس ) اكو ، موسسه فارسی زبانان( .  
برگزاری نخستين دوره جشنواره تئاتر شهر . تاسيس آكادمی سمندريان. افتتاح 
تماشــاخانه پارين در باغ موزه تماشــاگه زمان . حضور 33 گروه تئاتر ايرانی در 
جشــنواره های بين المللی . تشکيل دبيرخانه هيات رسيدگی به امور موسسات 

تك منظوره هنری با هدف تسريع در تشکيل موسسات هنرهای نمايشی.
1392- نامگذاری ســالن شماره دو مجموعه ايرانشــهر به نام دكتر فرهاد ناظر 
زاده كرمانی .   تاســيس تماشــاخانه آو . تاســيس بنياد محمود استادمحمد  . 
حضور والديمير استانيفســکی كارگردان شناخته شــده لهستانی و سرپرست 
گروه گارجنيدزه  در سی و دومين جشــنواره بين المللی تئاتر فجر. افتتاح تئاتر 
خصوصی استاد مشــايخی . انتخاب حسين طاهری به عنوان مدير كل هنرهای 
نمايشی. افتتاح تئاتر شــهر كرمانشاه.برگزاری نخستين جشنواره تئاتر خيابانی 
بهزيستی ) طلوع اميد( افتتاح تئاتر شــهر تبريز . افتتاح تئاتر شهر همدان. تئاتر 

شهر ياسوج. تئاتر شهر سنندج.
1393- افتتاح تئاتر خصوصی باران .افتتاح خانه عروســك به كوشــش مرضيه 
برومند . آغاز تعميرات فاز اول تئاتر شــهر . تشکيل شــوراهای هنری به منظور 
هويت بخشی به  سالن ها در تئاتر شــهر. تعطيلی تاالر مولوی به علت تعميرات 
.برگزاری ســمينار »نگاهی به تئاتر كودک و نوجوان امروز« در مركز ملی استيژ 
ايران . برگزاری  كنگره 450 شــهيد هنرمند تئاتر در اردبيل . افتتاح تئاترشــهر 
بوشهر .برگزاری نخســتين سوگواره نمايشــی و آيين های مذهبی » خمسه«. 
انتخاب مهدی شفيعی به عنوان مدير كل هنرهای نمايشی .افتتاح تئاتر خصوصی  
چهارسو در پرديس سينمايی جهارســو. افتتاح پرديس سينما و تئاتر كورش . 
افتتاح تماشاخانه  خصوصی موج نو .افتتاح خانه موزه عزت اله انتظامی . تاسيس 

تماشاخانه مکتب تهران
 1394- نامگذاری ســالن اصلی تئاتر شــهر كرج به نــام داوود فتحعلی بيگی 
. برگزاری نخســتين دوره از پروژه » ميکرو تئاتر« به كوشــش گــروه تئاتر ليو . 
بازگشــايی تاالر مولوی . عضويت ايران در اتحاديه  جهانی مدارس تئاتر . افتتاح 
تئاتر شهر رشت . افتتاح خانه نمايش دا.انتخاب مديرعامل انجمن. افتتاح سالن 
تئاتر خصوصی  عمارت مســعوديه . افتتاح سالن تئاترخصوصی  ارغنون . افتتاح 



تماشــاخانه خصوصــی درامــا .افتتاح 
تماشــاخانه خصوصــی ايــران. افتتاح 
تماشــاخانه خصوصی همای سعادت.
افتتــاح تماشــاخانه شــمس بجنورد.
اضافه شدن بخش »به عالوه تئاتر فجر« 
به سی و چهارمين جشنواره بين المللی 
تئاتــر فجر كه اختصاص بــه اجرای هم 
زمان با جشــنواره در تماشــاخانه های 
خصوصی داشت. علمی و پژوهشی شدن 
فصلنامه تئاتر به عنــوان تنها فصلنامه 
علمی پژوهشی تئاتر در كشور.تعطيلی 
برنامه » مجله تئاتر « و آغاز بکار برنامه 

» نقد تئاتر « در شبکه چهار سيما .
 اصــالح آيين نامــه تاســيس شــعب 

انجمن هنرهای نمايشــی در استان ها و انتخاب 
هيات مديره و روسای شــعب از طريق انتخابات 
.بازسازی تاالرهای سايه و قشقايی مجموعه تئاتر 
شهر و ايجاد پالتوهای اســتاندارد تمرين. اتمام 
عمليــات احداثی مجموعه هــای پرديس تئاتر 
تهران)خاوران( و تئاتر صبا توســط شــهرداری 
تهران.  انتشار ســومين سالنامه تئاتر ايران )ويژه 
سال 1395(.افتتاح تئاتر مستقل تهران. برگزاری 
هفته تئاتر لهســتان. افتتاح تئاتر آناهيد.افتتاح 
ســالن فانوس. برگزاری اولين دوره جايزه استاد 

محمد.انتشار نشريه تخصصی پاراگراف.
1395-نامگذاری ايســتگاه مترو واقع در تقاطع 
خيابان وليعصر)عج( و خيابان انقالب اســالمی 
به نام تئاترشــهر .ثبت روز ملی هنرهای نمايشی 
در تقويم رســمی كشــور. افتتــاح تئاتر كنش 
معاصر. افتتاح تئاتر پايتخت. تعيين تکليف سند 

زميــن اداره تئاتر. انتخــاب اصغر همت 
به عنوان مديرعامل جديــد خانه تئاتر.
اضافه شــدن بخش مســابقه جوان به 
جشــنواره بين المللی تئاتر فجر.افتتاح 
ســالن تئاتر آفتاب. افتتــاح تئاتر پاليز.
تعطيلی تماشــاخانه عمارت مسعوديه. 
پايــان تعميرات و بازگشــايی مجموعه 
تئاتــر مولوی تهران. برگزاری نشســت 
مديران تئاتر كشــورهای غرب آسيا در 
تهران.برگزاری همايــش آثار برگزيده 
جشــنواره های تئاتر استان ها. تعطيلی 
برنامه »نقد تئاتر« در شبکه چهار سيما. 
شکسته شدن ركورد ريالی فروش تاريخ 
تئاتر ايران با نمايش »می ســی سی پی 
نشسته می ميرد« به كارگردانی همايون 

غنی زاده. اعتبار يك ميلياردی وزير فرهنگ و ارشاد اسالمی برای تکميل و افتتاح 
ســاختمان جديد خانه تئاتر. تجليل تئاترشــهر كلن از عليرضا كوشك جاللی.
حضور اميررضا كوهســتانی با نمايش »شنيدن« در بخش اصلی جشنواره تئاتر 
آوينيون. برگزاری نمايشــگاهی از عروسك های گروه تئاتر »ياس تمام« در موزه 
توپيك اســپانيا .افتتاح پرديس تئاتر تهران.حضور ائوجينــو باربا در ايران برای 

اجرای نمايش درخــت و برگزاری كارگاه 
آموزشی.برگزاری سمينار پژوهشی"تئاتر 
و ظرفيت هــای بخــش غيــر دولتــی". 
1396-اعتبار يك ميليــاردی وزير برای 

تجهيز ساختمان جديد خانه تئاتر
برای اولين بار ســالن های تهران در اولين 
روزهای نوروز اجرا داشتند.تقرير اولين پيام 
روز ملی تئاتر با قلم اســتاد علی نصيريان. 
برگزاری اولين دوره جشــن های روز ملی 
هنرهای نمايشــی . افتتاح موزه عروسکی 
گروه آران با بيش از 600 عروسك اپراهای 
ايرانی. برگزاری نخســتين همايش ملی 
تئاتر خيابانی راهيان نور. تامين ساختمان 
وطراحی موزه ملی تئاتر ايران در فضايی به 
مســاحت 750 مترمربع. نبودن چهره ای تئاتری در 
نامزدی هنر انقالب. ساخت پالتوی تئاتر در 10 شهر 
استان خوزستان عملياتی شد.  پرديس تئاتر مستقل 
مشهد افتتاح شد. كلنگ پالتو تئاتر جيرفت زده شد. 
رونمايی از سرديس استاد اكبر رادی در سبزه ميدان 

رشت. افتتاح تئاتر شهر زاهدان
برگزاری نمايشگاه آثار  و يادگاری های مرحوم داود 
رشــيدی. اختصاص پالتويی به نام بهرام ريحانی و 
افتتاح آكادمی ملی »حركت« در پرديس تئاتر تهران. 
افتتاح تئاتر »هامون« در رشت. امام جمعه بجنورد 
مردم را به ديدن نمايش دعوت كرد. برگزاری اولين 
جشنواره هنرهای نمايشــی چرخ وفلك. تأسيس 
موسســه فرهنگی هنری »اميد پيــام دهکردی«. 
نخستين جشنواره راديويی-مداليوم خسرو حکيم 
رابط. افتتاح سالن بهمن صادق پور در كاشان. افتتاح 
پرديس تئاتر »شهرزاد« با سه بلك باكس مجهز در 
تهران. پاسداشــت 7 دهه هنرنمايی علی 
نصيريان بر صحنه. نخستين دوره نمايشگاه 
اســناد تصويری آثار اكبــر رادی. برگزاری 
دومين نشست »چشم انداز تئاتر استان ها«. 
رونمايی از سرديس پروفسور احمد كاميابی 
مســك در بيرجنــد. ســاخت پالتويی با 

ظرفيت 200 تماشاگر در ساری. حضور
" ايــران تئاتــر " به ســردبيری علی اكبر 
عبدالعلی زاده در بيست وسومين نمايشگاه 
مطبوعات و انتخاب به عنوان رســانه فعال. 
افتتاح تماشــاخانه شــانو. برگزاری اولين 
مراسم اعطای نشان داوود رشيدی. نخستين 
جشنواره تئاتر دفاع مقدس »پالک«. نصب 
كاشــی های ماندگار توسط سازمان ميراث 
فرهنگــی بر ســردر منزل مرحــوم داوود 
رشيدی . افتتاح تماشاخانه »نخل و نارنج« بم. تقديم گسترده نمايش های ژانرهای 
مختلف به يك شهيد )شهيد محســن حججی(. بازگشايی عمارت ارغنون با يك 
سالن جديد.شروع ساخت پروژه بيمارستان مخصوص هنرمندان. برگزاری اولين 
جشنواره تئاتر استانی روح اهلل در اصفهان.  نشانه گذاری نمايش های جشنواره تئاتر 

فجر با هدف آگاهی بيشتر تماشاگران از هنر نمايش.



تمام تواريخ به تقويم خورشيدي است.
1244- انتشــار »طبيــب اجبــاري« توســط ميــرزا حبيــب اصفهاني در 

»تصويراالفکار« استانبول.
1285- انتشار نمايشنامه »نوئال« اثر اسکريپ، ترجمه محمد دريابيگي.

1286- انتشــار نمايشنامه »خدعه عشق« اثر شــيللر، ترجمه يوسف اعتصام 
الملك.

1292- انتشار تاريخچه تئاتر »جلفاي نو« در اصفهان.
1293- انتشار »سرگذشــت يك روزنامه نگار« و »عشق در پيري« در روزنامه 

ارشاد توسط مويدالممالك فکري.
1294- انتشار نمايشنامه »حکام قديم، حکام جديد« در روزنامه ارشاد توسط 

مويدالممالك  فکري.
1299- انتشار كتاب »فتوت نامه سلطاني« به قلم حسين واعظ كاشفي. 

)چاپ سنگي آن از قبل موجود بوده است.(
1303- انتشار نمايشنامه »جيکجيك عليشاه«   نوشته ذبيح بهروز.
1304- انتشار ترجمه »جوليوس سزار« توسط ميرزا محمد بهادر.

1306- ترجمه و نگارش دو نمايشنامه »طبيب اجباري« و » تي تيش ماماني« 
توسط كمال الوزاره محمودي.

1306- ترجمه و انتشار »ايفي ژني« گوته، توسط محمد سعيدي.
1308- ترجمه و انتشار »ايرانيان«، نوشته آشيل، توسط علي اصغر شميم.

1312- نگارش و انتشار »پروين دختر ساسان« توسط صادق هدايت.
1317- ترجمه و انتشار »رومئو و ژوليت« توسط عزيزا... سامان.

1320- ترجمه و انتشار »هملت« توسط مسعود فرزاد.
انتشار »هنر تئاتر« نوشته عبدالحسين نوشين بدون تاريخ نشر.

1335- »هنر شاعري بوطيقا« )فن شعر( ارسطو ترجمه فتح ا.. مجتبايي.
1335- »  الکتر« نوشته سوفکل، ترجمه محمد سعيدي.

1335- »ويليهلم تل« نوشته شيللر، ترجمه محمد علي جمالزاده.
1336- »سوگنامه افشين« نوشته ارسالن پوريا.

1336- »فن نمايشنامه نويسي« نوشته الجوس اگري، ترجمه مهدي فروغ.
»تعزيه و تعزيه خواني« نوشته صادق همايوني )بدون تاريخ نشر(

1336- »ناهيد رابستاي« نوشته ارسالن پوريا.

1340- »گلدان« نوشته بهمن فرسي.
1344- »نمايش در ايران« نوشته بهرام بيضايي.

1346- »كريم شيره اي دلقك دربار ناصر الدين شاه« نوشته حسين نوربخش.
1347- »هنر پيشه كيست؟« نوشته ديدرو ترجمه احمد سميعي.

1348- »فرهنگ واژه هاي تئاتر« نوشته خسرو فصيحي.
1350- »اهل هوا« نوشته غالمحسين ساعدي.

1352- »دستي از دور« نوشته اكبر رادي.
1355- »دلقك هاي مشهور درباري و مسخره هاي دوره گرد« نوشته حسين 

نوربخش.
1355- »چهار تياتر« نوشته ميرزا آقاخان تبريزي.

1356- »بنياد نمايش در ايران« نوشته ابوالقاسم جنتي عطايي.
1357- »تياتر كريم شيره اي« نوشته باقر مومني.

1357- »درباره تئاتر« نوشته برتولت برشت، ترجمه فرامرز بهزاد.
1358- »مراسم آييني و تئاتر« نوشته جابر عناصري.

1359- »پرورش صدا و بيان هنرپيشــه« نوشته سيسيل بري، ترجمه محسن 
يلفاني.

1360- »كوشــش هاي نافرجام« )ســيري در صد ســال تئاتر ايران( نوشته 
هيواگوران.

1361- »پوشــاک اقوام مختلف« نويســنده و طراح براون و اشنايدر، ترجمه 
كيوان شکوهي.

1362-»عکاسي تئاتر« نوشته فتانه دادخواه.
1363- »ادبيات نمايشي در ايران« )3 جلد(، نوشته جمشيد ملك پور.

1364- »دنياي گسترده نمايش عروسکي« نوشته بهروز غريب پور.
1364- »مقدمه بر تئاتر« نوشته اورلي هولتن، ترجمه محبوبه مهاجر.

1365- »كتاب نمايش« )فرهنگ واژه ها، اصطالحات و سبك هاي نمايشي(، 
نوشته خسرو شهرياري.

1365- »تئاتر پيشتاز، تجربه گر و عبث نما« نوشته فرهاد ناظر زاده كرماني.
1365- »تاريــخ تئاتر اروپا« )3 جلدي(، نوشــته هانتــس كيندرمن، ترجمه 

سعيد فرهودي.
1366- »اصل نورپردازي در تئاتر« نوشته امين شهميري.

 کتاب نگــاری 
تئـا تـر ایـران



1367- »نمادگرايي در ادبيات نمايشي« نوشته فرهاد ناظرزاده كرماني.
1368- »پانتوميم« نوشته ناصر آقايي.

1368- »نمايشنامه نويسي به زبان ساده« نوشته عبدالحي شماسي.
1369- »گريم براي تئاتر« نوشته مهين ميهن.

1369- »تئاتر تجربي« نوشته جيمر روز- اِونز، ترجمه مصطفي اسالميه.
1369- »تصوير صحنه« نوشته اوتمار شوبرت و ترجمه سعيد فرهودي.

1369- مجموع آثار علمي استانيسالوسکي )كار هنرپيشه روي خود در جريان 
تئاتر/ كار هنر پيشــه  روي خود در جريان تجســم/ كار هنرپيشه  روي نقش( 

ترجمه مهين اسکويي- آغاز نشر.
1370- »تراژدي ايرانيان؛  تراژدي يونانيان« نوشته سعيد فرهودي.

1370- »كتاب شناسي تئاتر« نوشته الله تقيان.
1370- »نمايشــنامه و ويژگي هاي نمايش« نوشــته اس- دبليو- داوسون، 

ترجمه داود دانشور، محمود هندياني، ولي ا... دهقان و منصور ابراهيمي.
1370- »پژوهشي در تاريخ تئاتر ايران« نوشته مصطفي اسکويي.

1371- »گفتگو با بهرام بيضايي« اثر زاون قوكاسيان.
1372- »تاريخ لباس« نوشته روت ترنر ويل كاكس، ترجمه شيرين بزرگمهر.

1373- »درآمدي بر شــيوه فني نمايشنامه خواني« نوشته ديويد بال، ترجمه 
محمود كريمي حکاک.

1372- »نمايشنامه نويسي در ايران« نوشته يعقوب آژند.
1374- »نماد و نمايش« نوشته جالل ستاري.

1375- »روانشناسي صحنه« نوشته علي اظهري.
1375- »تکنيك بازيگري« نوشته استال آدلر، ترجمه احمد دامود.

1375- »سي و شش وضعيت نمايشي« نوشته ژرژ پولتي، ترجمه سيد جمال 
آل احمد و عباس بياتي.

1375- »فرهنگ تئاترها و نمايش هاي تلويزيوني« نوشته عباس جهانگيريان.
1375- »مجموعه آثار نمايشي شکسپير« ترجمه عالءالدين پازارگادي

 )2 جلدي(.
1376- »مجموعه آثار علي حاتمي« )2 جلدي(.

1376- »تاريخ تئاتر« نوشته اسکار براكت، ترجمه هوشنگ آزادي ور
 )3 جلدي(.

1376- »اصول كارگرداني تئاتر« نوشته احمددامود.
1376- »مجموعــه دايره المعــارف پلئياد« ترجمه نادعلــي همداني و آزاده 

مستعان.
1376- »بداهــه ســازي در تئاتر« نوشــته فيليپ برنــاردي، ترجمه منيژه 

محامدي.
1376- »طنزآوران جهان نمايش«، ترجمه داريوش مودبيان.

1377- »تئاتر و مسائل اساسي آن« نوشته ميشل وييني، ترجمه سهيال فتاح.
1377- »گزاره گرايي در ادبيات نمايشي« نوشته فرهاد ناظر زاده كرماني.

1377- »تعزيه و تعزيه خواني در تهران« نوشته عنايت ا.. شهيدي 
)بدون تاريخ نشر(.

1377- »تاريخ تئاتر سياســي« )2 جلدي(، نوشته زيگفريد مليشنگر، ترجمه 
سعيد فرهودي.

1377- »تاريخ تئاتر« نوشته ويل دورانت و ترجمه عباس شادروان.
1377- مجموعه آثار هنريك ايبسن، ترجمه بهزاد قادري.

1377- »بکت و تئاتر معناباختگي« نوشــته جيمز رابرتس، ترجمه حســين 
پاينده.

1377- »درام نويســان جهان« )مجموعه 5 جلدي( نوشته منصور خلج؛ آغاز 
نشر.

1377- »بازيگري« نوشته رضا كيانيان.
1377- »تئاتر معاصر اروپا« )جلد اول(، نوشته ناصر حسيني.

1378- »افسانه هاي تباي« نوشته سوفکل، ترجمه شاهرخ مسکوب.

1378- »تئوري بنيادين هنر تئاتر« نوشته اصغر رستگار.
1378- »راهبردهاي نمايشــنامه نويسي جديد« نوشته پل كاستاينو، ترجمه 

مهدي نصرا... زاده.
1378- »تياتر قرن سيزدهم« نوشته حميد امجد.

1378- »شناختنامه ساعدي« نوشته جواد مجابي.
1379- »شناخت نمايشنامه مدرن« نوشته كنت پيرينگ، ترجمه ناصر دشت 

پيما.
1379- »تاثير ترجمه متون نمايشي بر تئاتر ايران« نوشته شيرين بزرگمهر.

1380- »كهنه هاي هميشه نو« )ترانه هاي تخت حوضي(، به كوشش مرتضي 
احمدي.

1380- »تئاتر خياباني« نوشته بيم ميسون، ترجمه شيرين بزرگمهر.
1380- »سام نامه« )طومار نقالي( به كوشش حسين حسيني.

1380- »تئاتر خياباني« نوشته فرين دخت زاهدي.
1380- »هنر و ماورا« نوشته فرشيد ابراهيميان.

1380- »مرگ تراژدي« نوشته جرج اشتاينر، ترجمه بهزاد قادري.
1380- »فضاي خالي« نوشته پيتر بروک، ترجمه اكبر اخالقي.

1380- »پسيکو درام« نوشته طاهر فتحي.
1380- »كارگردان ها از تئاتر مي گويند« ترجمه يدا... آقا عباسي.

1380- »آناتومي ساختار درام« نوشته نصرا... قادري.
1381- »گفتگوهايي با ساموئل بکت« اوژن يونسکو، ژان لويي بارو نوشته و اثر 

احمد كاميابي مسك.
1381- »ماجراي جاويدان تئاتر« نوشته گي كلرک و كريستف سولير، ترجمه 

نادعلي همداني.
1381- نمايشــنامه نويســان ايران )از آخوندزاده تا بيضايي(، نوشته منصور 

خلج.
1381- »نظريه صحنه مدرن« نوشته اريك بنتلي، ترجمه يدا... آقا عباسي.

1381- »تئاتر و دين« نوشته گابريل مارسل، ترجمه جالل ستاري.
1381- »تاريخ طراحي صحنه تئاتر در ايران« نوشته محسن صانعي.

1381- »حرفه من« نوشته ســرگئي والديمير وويچ اوبراتسوف، ترجمه فريد 
مرادي.

1382- »يونسکو و تئاترش« نوشته احمد كاميابي مسك.
1382- »كارگرداني نمايشــنامه« نوشــته فرانســيس هاج، ترجمه منصور 

براهيمي و علي اكبر عليزاد.
1382- »كيوگن« نوشته مژده شمسايي.

1382- »نمايش چيست؟« نوشته مارتين اسلين، ترجمه شيرين تعاوني.
1382- »يادها و بودها« نوشته ايرج زهري.

1382- »رويکردهايي به نظريه اجرا« به كوشش علي اكبر عليزاد.
1382- »تئاتر مردم ستمديده« نوشته آگوستو بوال، ترجمه جواد ذوالفقاري 

و مريم قاسمي.
1382- »به ســوي تئاتر بي چيز« نوشــته يرژي گرتفســکي، ترجمه كياسا 

ناظران.
1383- »روي صحنه آبي«، مجموعه آثار نمايش اكبر رادي )3 جلدي( 

1383- »هنر نمايشــنامه نويســي« نوشــته برنارد گربانيه، ترجمه ابراهيم 
يونسي.

1383- »كتاب تماشاخانه« )نمايشنامه هاي علي نصيريان(
1383- »نشانه شناسي تئاتر و درام«، ترجمه فرزان سجودي.

1383- »تئاتر و نشانه ها« نوشته منصور خلج.
1383- »نقد تئاتر« نوشته ايروينگ واردل، ترجمه عباس منطقي.

1383- »تئاتر و همزادش« نوشته آنتونن آرتو، ترجمه نسرين خطاط.
1383- »جادوي صحنه« نوشته اعظم كيان افراز.

1383- »تئاتر و كارگرداني« نوشته ژان ژاک روبين، ترجمه مهشيد نونهالي.



کتاب نگاری تئاتر ايران

1383- »بازنگــري در بازيگري« نوشــته فليب -ب- زاريلــي، ترجمه يدا... 
آقاعباسي.

1383- »پژوهشي در خيمه شب بازي ايران« نوشته يوسف صديق.
1383- »بيان بدني بازيگر« نوشــته هانري بوسو، كلودشاداگيه، ترجمه قطب 

الدين صادقي.
1383- »نقطه عطف« نوشــته پيتر بروک، ترجمــه كيومرث مرادي و گودرز 

ميراني.
1383- » فرهنگ كوچك هنرپيشه « نوشته داريو فو ، ترجمه ايرج زهری 

1383- » تئاتر ايرانی «  نوشته مايل بکتاش و فرخ غفاری
1383 - » چشــم انداز تئاتر در قرن بيستم « نوشته پل لويی مينيون ، ترجمه 

قاسم صنعوی
1384- »بازيگري و پرفورمنس آرت« نوشته احمد دامود.

1384- »مجموعه آثار نمايشي اسماعيل خلج« )2 جلدي(
1384- »شاهين سركيسيان« )بنيانگذار تئاتر نوين ايران، به اهتمام جمشيد 

اليق.
1384- »ديوان نمايش«، )آثار نمايشي بهرام بيضايي( در دو جلد.

1384- »تعزيــه، آيين و نمايش در ايران« نوشــته پيتر، جي. چلکوفســکي، 
ترجمه داود خاتمي.

1384- »مجموعه آثار نمايشي يون فوسه« ترجمه محمد حامد.
1384- »نمايش خالق« نوشته يدا... آقا عباسي.

1384- »كتابشناسي نمايش«، گردآورنده علي تاجور.
1385- »هشت به عالوه يك« )مجموعه آثار نمايشي بهمن فرسي(.

1385-»كتابشناسي پايان نامه هاي نمايشي« گردآورنده علي تاجور.
1385- »تئاتر ملي« )مجموعه مقاالت ســمينار پژوهشي( به كوشش نصرا... 

قادري.
1385- »راهنماي نگارش گفتگو« نوشته ويليام نوبل، ترجمه عباس اكبري.

1385- »بازيگري«، نوشته ميخائيل چخوف، ترجمه كياسا ناظران.
1385- »تکيه ها و حسينيه هاي ايران« نوشته زهره بزرگ نيا.

1386- »از منظر درام نويس«، گردآوري و تدوين رضا سرور.
1386- »نظريه اجرا« نوشته ريچارد شکنر، ترجمه مهدي نصرا.. زاده.

1386- »تماشاگران تئاتر« نوشته سوزان بنت، ترجمه مجيد سرسنگي.
1386- »كتابشناسي تئاتر« نوشته سارا قائمي.

1386- »تئاتر و مخاطب« به كوشش محمد علي خبري.
1386- »نقش پوشي در شبيه خواني« نوشته محمدحسين ناصربخت.
1386- »تعبيه« )مجالس شبيه خواني( به كوشش داود فتحعلي بيگي.

1386- »كارگرداني تئاتر پســت مدرن« نوشــته جان ويتمور، ترجمه صمد 
چيني فروشان. 

1386- »راهنماي 25 ســال جشــنواره تئاتــر فجر«، پديدآورنــدگان: تقي 
اكبرزاده، مجيد سرسنگي.

1387- »تئاتر ايران در گذر زمان« )4 جلدي(، نوشــته كاظم شهبازي و اعظم 
كيان افراز.

1387- »زبان عروسك« نوشته لورنس كومينز، ترجمه شيوا مسعودي.
1387- »عروسك ها و نمايش عروسکي« نوشــته ديويد كورل، ترجمه آزاده 

نوري، همايون فربود.
1387-»دريچه اي به تئاتر كودک و نوجوان ايران« نوشته داود كيانيان.

1387- »فلسفه و روش در تئاتر كودک و نوجوان«، ترجمه اردشير كشاورزي. 
1388- »تئاتر آسيا« نوشته جيمز. آر. براندون، ترجمه مجيد سرسنگي.

1388- »نقد تئاتر از نظر تا عمل« نوشته فرشيد ابراهيميان.
1388- »هنر اجرا« نوشته رزلي گلد برگ، ترجمه مريم نعمت طاووسي.
1388- »تعزيه هاي رضوي« نوشته داود فتحعلي بيگي و مهدي دريايي.
1388- »جشنواره تئاتر رضوي، يك پژوهش« نوشته امير كاوس باالزاده.

1388- »يك قمقمه از كوثر« )داســتان هاي دراماتيك بــراي تئاتر رضوي( 
نوشــته نصرا...قادري، سعيد تشکري، حســين زاهدي نامقي، مهدي نصيري، 

رويا پاركي و ...
1388- »تعزيه ها و آيين هاي عاشورايي« نوشته محمد مير شکرايي.

1388- »شاه غريب / پژوهشي بر تعزيه هاي رضوي« نوشته الله تقيان و داود 
فتحعلي بيگي.

1388- »دفتر تقليد 2« و »دفتر تعزيه 10« نوشته داود فتحعلي بيگي.
1388- »دفتر تعزيه 9« نوشته محمد حسين ناصر بخت.

1388- »ترانه نمايش هاي پيش پرده خواني در ايران« نوشــته اردشير صالح 
پور.

1388- »تئاتر مشاركتي« نوشته داود كيانيان.
1388- »كارگرداني تئاتر كودک« نوشته سيد حسين فدايي حسين.

1388- »كتاب شناسي نمايش شهرستان« نوشته علي تاج ور.
1388- »توسعه تئاتر، ضرورت ها و راهکارها« نوشته علي منتظري.

1388- »بکت و آنتروپي« نوشته بابك توكل.
 1388-»راهبرهاي نمايشــنامه نويســي جديد« نوشته پل ســي كاستانيو، 

ترجمه  مهدي نصرا...زاده.
1388-»چشم انداز تئاتر ايران«  نوشته علي اكبر عبدالعلي زاده و مريم فالح. 

1388 - » تئاتر يونان و رم « نوشته دان ناردو ، ترجمه منوچهر پزشك 
1389 - » دانشــنامه نمايش ايرانی « ) جســتارهايی در فرهنگ و بوطيقای 

نمايش ايرانی( نوشته يداله آقا عباسی.
1389- » تئاتر معاصر آسيا « نوشته رضا شيرمرز.

1389 - » نور در تئاتر«  نوشته عبدالخالق مصدق .
1389 - » هرمونتيك و تئاتر« نوشته محمد صابری.

1389 - » محيط تئاتری و رابطه بازيگر و تماشــاگر در نمايش « نوشته مجيد 
سرسنگی. 

1389 - » تئاترهند « نوشته رالف يارو ، ترجمه نريمان افشاری 
1389 - » درام كاربردی « ) موهبت تئاتر(  نوشته هلن نيکلسون ، ترجمه علی 

ظفر قهرمانی نژاد.
1389 - » تئاتر قانونگذار « نوشته آگوستو بوال ، ترجمه علی ظفر قهرمانی نژاد

1389 - » تئاتر ايران در گذر زمان6 : تماشاخانه های تهران از 1247 تا 1389 « 
نوشته ناصر حبيبيان و محيا آقا حسينی .

1390 - » تئاتر و كارگردانی « نوشته  ژاک روبين ژان ، ترجمه  مهشيد نونهالی 
1390 - » جايگاه تجربه در تئاتر « نوشــته ويليام كرنت ، باربارا ســندبرگ و.. 

ترجمه هايده حائری.
1390 - » استانيسالوسکی ســر تمرين تئاتر آخرين سال ها «نوشته واسيلی 

اوسيپوويچ توپوركوف ، ترجمه مستوره خضرايی و نوشيد محمودی.
1390 - » آفرينش در پرفورمنس « مجموعه مقاله .نوشته مهدی نصيری. 

1390 - » دراماتورژی و اجرا « نوشــته كتی ترنر و سين برنت ، ترجمه  محمد 
جعفر يوسفيان و پرستو محبی .

1390 - » استانيسالوسکی و تاثير او بر تئاتر ايران « نوشته جمشيد جهانزاده .
1390 - » در جستجوی شکسپير « نوشــته پيتر بروک ، ترجمه رضاشيرمرز 

و راضيه رفيعی.
1391- » تئاتر فلسفه « نوشته ميشــل فوكو ، ترجمه نيکو سرخوش و افشين 

جهانديده .
1391- » حركت تئاتر به سمت شعر « نوشته طاليه رويايی.

1391 - » گريم برای تئاتر «نوشته مهين ميهن .
1391 - » بر گستره تئاتر «  نوشته فرزاد تقی لر .

1391 - » كارگردانی تئاتر پســت مدرن « ) آفرينش معنا در نمايش ( نوشته 
جان ويتمور ، ترجمه صمد چينی فروشان .

1391- » سه جريان تئاتری معاصر آمريکا « نوشته بركه فروتن .



1391- » ايده تئاتر « نوشته آلن بديو و.. ترجمه امير كيان پور.
1391- » دِر گشوده « نوشته پيتر بروک  ، ترجمه بهرنگ فرهنگ دوست

1391- » راهنمای علمی بداهه ســازی در تئاتر « نوشته  ميك نيپير ، ترجمه 
فاطمه خسروی .

1391 - » دراماتورژی و تمرين نگاری ويتسك « نوشته ناصر حسينی مهر. 
1391 - » گفتگو هايی درباره شکسپير«  نوشــته يان كات و چارلز ماروويتز ، 

ترجمه رضا سرور
1391- » مجموعه نمايشنامه های ديويد وود«  ترجمه و ويرايش سيد حسين 

فدايی حسين.
1391- »پنج سال تئاتر فجر « نوشته منوچهر اكبرلو.

1391- » جشنواره های تئاتری جهان « به كوشش مهدی حامد سقائيان.
1391-» پيکرک ها، ســيماچه ها و عروسك های كهن ايران « نوشته اردشير 

صالح پور.
1391-» 20 مقالــه پيرامــون تئاتر نوجوان « نوشــته موســی گلدنبرگ / 

سيدحسين فدايی حسين.
1391- »افسون افسانه«  نوشته فريبا رييسی.

1392 - »تمرين های پايه تئاتر« نوشته كارل فوس ،ترجمه ليال احمد زاده .
1392 - » جامعه شناسی تئاتر« نوشته ژان دووينيو ، ترجمه جالل ستاری. 

1392 - » تئوری بنيادی هنر تئاتر « نوشــته كنســتانتين استانيسالوسکی ، 
ترجمه اصغر رستگار.

1392- » پنجاه كارگردان كليدی تئاتر «نوشته شوميت ميتر و ماريا شفتسووا  
ترجمه معصومه زمانی. 

1392 - »رابرت ويلســن ؛ تئاتر فضا « نوشــته ماريا شفتســووا ، ترجمه نورا 
موسوی نيا .

1392- »شکسپير معاصر ما « نوشته يان كات ، ترجمه رضا سرور .
1392 - » نــه گفتگو با روبرتــو چولی « ) مجموعه مصاحبه ( ترجمه خســرو 

محمودی .
1392 - » نقدها و نوشــته هــا درباره تئاتر« نوشــته روالن بــارت ، ترجمه 

مازيارمهيمنی.
1392 - » الفبای تئاتر « نوشته نازنين دادور. 

1392 - » بررسی آثار پينتر « نوشته مارتين اسلين ، ترجمه فرشيد ابراهيميان 
و ليلی عمرانی.

1392 - » مونودرام «) تئاتر برای يك بازيگر ( نوشته بهزاد خاكی نژاد.
1392 - » نشانه شناسی لباس تئاتر « نوشته مرضيه صفری نژاد .

1392 - » راهبردهای آفرينش در پرفورمنس آرت « نوشــته اميد هاشــمی ، 
ترجمه كامنوش خسروانی.

1392 - » بازيگر پنهان « ) بازيگر نامرئی ( نوشــته  يوشی اويدا ، ترجمه صدف 
محسنی .

1392 - » راهنمای عملی تئاتر ماسك « نوشته توبی ويلشر ، ترجمه غالمرضا 
شهبازی .

1392 - » رويارويی با تئودوش كانتور « نوشــته كريســتف ميکالشفسکی ، 
ترجمه ميالد حسينی شکيب.

1393 - » تاريخ و افسانه ی   « نوشته روالن اوگه ، ترجمه  معصومه زواريان .
1393 - » تادئوش كانتور « نوشته نوئل ويتز ، ترجمه رامتين رمضانی.

1393 - » زيبايی شناسی نور در تئاتر« نوشته رضا بهجت .
1393 - » ايده نمايش« ) مقاالتی درباره تئاتر ( نوشته مراد فرهاد پور .

1393 - » رويم پوشــيده بهتر« مجموعه يادداشــت های مطبوعاتی محمود 
استاد محمد .

1393 - » دراماتــورژی چيســت ؟ دراماتورژ كيســت «) مجموعه مقاالت ( 
ترجمه محمد رضا خاكی  و منصور براهيمی .

1393 - » گفتمان تئاتر« ) جســتارهايی در باب نمايشنامه نويسی و نمايش (  

نوشته بهرام جاللی پور .
1393 - » راهنمای تاريخی وســايل صحنه در تئاتر « نوشــته گيل ديويس ، 

ترجمه پيام فروتن. 
1393 - » دراماتــورژی انقالب در تئاتر « نوشــته ماری الكهرســت ، مترجم 

مهرداد بهراد.
1393 - » جادوی تئاتر « نوشته جالل ستاری. 
1393 - » لباس در تئاتر « نوشته گلناز گلشن .

1393 - » نشانه شناســی فرهنگی تاريخ ادبيات و تئاتر ايران « نوشته رامتين 
شهبازی. 

1393- » يوجينو باربا و تئاتر اودين « نوشته محسن تمدنی نژاد. 
1393 - » چهره پــردازی برای ســينما تلويزيون و تئاتر « نوشــته يوليوس 

هلميش ، ترجمه پريسا عباس زاده برازنده .
1393 - » تئاتر و هنر اجرا «مجموعه مقاالت ، مترجم عليرضا اميرحاجی.

1393 - » بداهه پردازی نمايشــنامه بلند: هنر تئاتر خودجوش« نوشــته كن 
آدامز ، ترجمه بابك تبرايی.

1393 - » تئاتر واژه به واژه « نوشــته ويل هاموند و دن استوارد ، مترجم محمد 
علی ارزانی  و حديث خسروی. 

1393 - » عملکرد فرهنگی تئاتر عروســکی « نوشــته يوركفسکی هنريك ، 
ترجمه زهره بهروزی نيا. 

1393 - » تئاتر و شهر « نوشته جن هاروی ، ترجمه سپيده خمسه نژاد. 
1393 - » تئاتر و سينمای آربی آوانسيان «  نويسنده مجيد لشگری .

1393 - » زيبايی شناســی عروسك « نوشته اســتيو تيليس ، ترجمه پوپك 
عظيم پور تبريزی.

1393- »ضرورت تئاتر« اثر »پال وودراف« ترجمه بهزاد قادری.
1393 - » گزيده ای از تاريخ نمايش در جهان « نوشته جمشيد ملك پور.  

1394- » شــناخت نظام هــای تئاتری « نوشــته برتولت برشــت ، ترجمه 
عبدالحسين مرتضوی.

1394 - » در باب هنر تئاتر « نوشته گوردون كرگ ، مترجم افضل وثوقی
1394 - » به شما مربوط نيست « ) پژوهشی ژرف و سترگ در باب مفهوم تعهد 

در تئاتر ( نوشته روزبه حسينی .
1394 - » نشانه شناسی تئاتر و درام « نوشته كراالم ، ترجمه فرزان سجودی .

1394 - » تاريــخ های تئاتر: يك مقدمه « ) مجموعه مقاالت ( نوشــته فيليپ 
بی.زاربلی ، بروس مك كوناچی ، كارول فيشر و .... ترجمه مهدی نصراله زاده 

1394 - » هنر بازيگری، حرفه بازيگری ، تئاتر اپيك و.. « نوشته برتولت برشت 
، ترجمه سعيد فرهودی .

1394 - » تجســم دراماتيك در طراحی صحنه «  نوشته رابرت ادموند جونز ، 
ترجمه  مهديه علی عسگری زمانی.

1394 - » با چشــم هايم می انديشــم «)بررســی و تحليل آثار رابرت )باب( 
ويلسن( نوشته رضا شيرمرز.

1394 - » كمديادالرته«« نوشته كنستان ميك  ، ترجمه معصومه زواريان 
1394 - » گروتســك در هنر و ادبيات « نوشــته  جيمز آدامز و ويلسن يتس ، 

ترجمه آتوسا راستی. 
1394 - » تئاتر مدرن در نظريه و عمل « نوشته جی ال اشتاين ، ترجمه مجيد 

سرسنگی. 
1394 - » تئاتر مستند « ) مجموعه مقاالت ( به كوشش محمد منعم. 

1394 - » باز افرينی جنبه های نمايشی تاريخ بيهقی « نوشته علی سهرابی .
1394 - » ميان دو سکوت «) گفتگو با پيتر بروک( نوشته ديل مافيت ، ترجمه 

علی منصوری .
1394 - » نظريه در تئاتر«نوشته مارک فورتير ، ترجمه فرزان سجودی 

1394 - » ويو پوينت  «)كتابی برای تمرين و اجرای تئاتر( نوشته آن بوگارت و 
تينا الندو  ، ترجمه سيمين غالمی.  



کتاب نگاری تئاتر ايران

 1394- » تماشــاخانه های تهران به روايت داريوش اســد زاده « به كوشش 
اعظم كيان افراز وغالمحسين دولت آبادی. 

1394 - » ده طراح صحنه « نوشته پيام فروتن.
1394- » كــودكان، نوجوانان و تجربه تئاتر « نوشــته متيــو ريزن، ترجمه 

منوچهر اكبرلو.
1395-»تأثيرات فرهنگی تئاتر بيگانه در ايران« نوشــته ناصر آقايی و بهروز 

محمودی بختياری.
1395- »تئاتر زرتشتيان ايران« نوشته نسرين خنجری

1395-»غلبــه بر كم رويی با تئاتر درمانی« نوشــته زهرا جرجندی و عليرضا 
جرجندی

1395- »سير تکوينی تئاتر« نوشته آر. اف كالرک، ترجمه حميد قانعی
1395- »تاريخ تئاتر مشهد« نوشته مهدی سيم ريز و حميدرضا سهيلی

1395- »شــيوه های اجرايی؛ استيليزاســيون در تئاتر« نوشته ايرج افشاری 
اصل

1395- »جشنواره های تئاتر استانی و منطقه ای اردبيل« نوشته سعيد نوريان
1395- »پژوهشی در ترويج فرهنگ تئاتر« نوشته روح اهلل جعفری

1395- »يونسکو و تئاترش« نوشته احمد كاميابی مسك
1395- »مطالعات تئاتر« نوشته روبرت ليچ، مريم نعمت طاوسی

1395- »دراماتورژی، تحولی در تئاتر« نوشته ماری الكهرست، ترجمه منادا 
ناطقی و ميالد عابدينی

1395- »تمهيدات كارگردان تئاتر« نوشته آن بوگارت، ترجمه علی منصوری
1395- »چهره پردازی تئاتر« نوشته حسين شکری

1395- »زمينه اجتماعی تعزيه و تئاتر در ايران« نوشته جالل ستاری
1395- »با گروتفسکی، تئاتر فقط يك فرم است« نوشته پيتر بروک. ترجمه 

محمد ميرعلی اكبری
1395-»تاريخ مصور تئاتر« نوشته آندره دوگن، ترجمه پرويز احمدی نژاد

1395- »تئاتر و تماشاگر« نوشته منصور براهيمی
1395- »كتاب اول تئاتر ايران« زير نظر مهراد رايانی مخصوص، به كوشــش 

مشهود محسنيان
1396- »آقای صدای خاطره انگيــز: نگاهی به آثار و آرا زنده ياد رضا رضاپور« 

نوشته سيدجواد اشکذری
1396- »آگوستو بوآل« نوشته فرانسيس ببج ترجمه علی ظفر قهرمانی نژاد

1396- »ب ازن گ ــری  در ب ازي گ ری « نوشــته ف ي ل ي پ  ب . زاري ل ــی  ترجمه ي دال ل ه  
آق اع ب اس ی 

1396- »بازيگردانــی: خلق بازی های به يادماندنی در ســينما و تلويزيون« 
نوشته جوديت وستون ترجمه شاهپور عظيمی

1396- »بررسی تئاتر ســايه در ايران و برخی از كشــورهای جهان« نوشته 
آرمين رهبين

1396- »بهرام نوشــت: گفتارهای ماندگار بهرام بيضايی در ســينما و تئاتر« 
نوشته فرشيد قلی پور

1396- »بی پــرده با تکــرار و ديــدن: مجموعه ای از نوشــته های انتقادی و 
استحســانی و آزمايشــگاهی درباره ی نمايشــنامه و تئاتر« نوشــته سردار 

شمس آوری
1396- »تاريخ تئاتر اصفهان« نوشته پرويز ممنون.

1396- »تركش هايی بر تــن زخمی تئاتر:   مجموعه مقــاالت، مصاحبه ها و 
يادداشتهايی در باب چند و چون تئاتر دفاع مقدس« نوشته ايرج افشاری اصل   

1396- »تئاتر و جامعه« به كوشش رضا كوچك زاده
1396- »تئاتــر ايده ها: انگيزش های افالطونی در تئاتر و فلســفه« نوشــته 

مارتين پوشنر، ترجمه  مرتضی نوری
1396- »تئاتر ايرانی« نوشته آدولف تاالسو، ترجمه  جالل ستاری

1396- »تئاتــر خيابانــی: روند تغيير محيــط قراردادی نمايش« نوشــته 

فريندخت زاهدی
1396- »تئاتر شورايی: تمرين گفت و گوی انتقادی و تعهد اجتماعی« نوشته 

علی ظفرقهرمانی نژاد
1396- »تئاتر شــورايی: بررسی شــيوه های اجرايی آگوستو بوال در راستای 

اثبات تئاتری بودن آثار وی« نوشته پونه پارسايی
1396- »تئاتر قانون گذار: اســتفاده از هنر اجرا برای سياســت ورزی« نوشته 

آگوستو بوآل، ترجمه علی ظفر قهرمانی نژاد
1396- »تئاتر كــودک و نوجوان فرهنگ و اجتماع« نوشــته مانون ون د واتر 

ترجمه حسين فدايی حسين
1396- »تئاتر معاصر اوپا« نوشته ناصر حسينی مهر

1396- »تئاتــر معاصر آمريکا« نوشــته آنت جی. ســاديك،   ترجمه رضوانه 
امامی پور    

1396- »تئاتر و حقوق بشــر« نوشــته پل ری، ترجمه ميالد آذرم/ نوشــين 
انصاری

1396- »تئاتر و سينما در ايران و جهان« نوشته فائزه تقی پور
1396- »تئاتر وجود ندارد« نوشته ژاک نيشه، ترجمه مهستی بحرينی

1396- »جريان طليعۀ تياتر در ايران: سرگذشــت تماشــاخانۀ دارالفنون« 
نوشته نيايش پورحسن

1396- »چگونه بهترين بازيگر جهان شوم؟« نوشنه سامی صالحی ثابت
1396- »دانســتنی های تخصصی، تاريخی و بينشی در هنر نمايش« نوشته 

نعيم سروش
1396- »دراماتورژ در تئاتر ايران«   نوشته فاطمه صبائی/سروش طاهری        

1396- »درآمد راتلج بر مطالعات تئاتر و اجرا نوشــته اريکا فيشــر – ليخته« 
ترجمه شيرين بزرگمهر

1396- »راهنمای عملی نمايشنامه نويسی برای راديو« ايوب آقاخانی
1396- »رويکردهای نو در خوانش آثار« اكبر رادی و فريندخت زاهدی

1396- »ريشه های تئاتر« ايرج افشاری اصل
1396- »زندگی من در گذر زمان« نوشته پيتر بروک ترجمه كيومرث مرادی

1396- »عشــق بازيافته در ســينما، تئاتر، ادبيات داســتانی« نوشته رسول 
نظرزاده

1396- »ماكياولی: هنر رعب و وحشت« نوشته رابرت كوهن ترجمه غالمرضا 
شهبازی.

1396- »مبانی كارگردانی تئاتر« تاليف و ترجمه غالم رضا خلعتبری
1396- »مديريت فرايند طراحی صحنه در تئاتر« نوشته پيام فروتن   

1396- »نمايشنامه های برتر جهان« نوشته مارتين مك دونا، ترجمه مهرداد 
بهراد

1396- »نهضت آشــنايی ايرانيان با تئاتر و ادبيات نمايشــی عثمانی در عصر 
قاجار و كمدی محمد چلبی« نوشــته پی ير فرانسيس ويگوئر،ترجمه حسين 

افندی و نيايش پورحسن
1396- »وحشت در تئاتر« نوشته ديويد البر، ترجمه  اميرحسين ميرزائيان

1396- »هنر تئاتر« نوشته  جيمز آر هميلتون، ترجمه علی منصوری
1396- »هيجی كاتا و اونو« نوشته ســوندرا فرالی و تاما ناكامورا، ترجمه نياز 

اسماعيل پور، علی رضا اسماعيل پور
1396- »آگوستو بوال« نوشته ليلی مقيمی

1396- »آشــنايی ايرانيــان با تئاتــر و تماشــاخانه های اتريــش در عصر 
قاجار«نوشته نيايش پورحسن

1396- »نيژی گروتوفسکی« نوشــته جيمز اسلوياک، خايرو كوئستا ترجمه 
فهيمه سياحيان

1396-»شروع به كار اســتندآپ كمدی« نوشته لوگان مورای ترجمه معين 
محب عليان

1396-» مبانی فنی-هنری سالن های تئاتر « نوشته عبدالخالق مصدق



   اداره کل هنرهاي نمايشي
نشاني : خيابان انقالب- چهارراه كالج- خيابان استاد شهريار

تلفن:66705101-5

  انجمن هنرهاي نمايشي ايران
نشانی: تهران. خيابان وليعصر. خيابان زرتشت غربی. پالک 96. واحد 10

كدپستی: 1415683811    /       تلفکس: 4 - 88991901
   ceo@irantheater.ir:پست الکترونيك

www.irantheater.ir :وب سايت

  خانه تئاتر
نشــاني : خيابان انقالب- چهارراه وليعصر- خيابــان صباي جنوبي- نبش 

كوچه ماه- ساختمان آفتاب- طبقه اول
66487871-3

   کانون پرورش فكري کودکان و نوجوانان
نشاني : خيابان فاطمي- خيابان حجاب

88971339
 

  واحد توليدات نمايشي سيما
نشــاني : خيابان وليعصر- روبروي مســجد بالل- خيابان مهناز- شبکه 4 

سيما
26215592

   اداره کل نمايش راديو
نشاني : ميدان 15 خرداد- جنب دادسرا- ساختمان راديو- واحد آرشيو

33911170-4

  شوراي عالي انقالب فرهنگي
نشاني : خيابان فلسطين شمالي- دفتر شوراي انقالب فرهنگي- پالک 101

66413300
  

 سازمان ميراث فرهنگي
نشاني : خيابان آزادي- نبش خيابان زنجان جنوبي

66017071-3
   معاونت فرهنگي ارتش

نشاني : لويزان- چهارراه ميني سيتي- ستاد فرماندهي نيروي زميني ارتش
23783871

  معاونت فرهنگي نيروي انتظامي
نشاني : ميدان انقالب- خيابان كارگر شمالي

تلفن:66939725-7

  خانه تئاتر دانشگاهي 
نشاني : ميدان فردوسي- خيابان اســتاد نجات الهي- كوچه سلمان پاک- 

پالک9- طبقه اول

  بنياد نمايش کودک
نشانی: ســيد خندان، خيابان خواجه عبداهلل انصاری، خيابان ابوذر، كوچه 

ششم )سر كوچه كالنتری( پالک 13 - زنگ سوم، هفت هنر
 تلفن:22887233و22860792 

   ادارات کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان ها
نشانی: خيابان حافظ. خيابان استاد شهريار. جنب تاالر وحدت.

تلفن: 66747423

 مرکز هنرهای نمايشی حوزه هنری
نشانی: تهران. خيابان حافظ. تقاطع ســميه. حوزه هنری سازمان تبليغات 

اسالمی. طبقه چهارم، مركز هنرهای نمايشی حوزه هنری.
تلفن: 88804072 و 88895053 

  شبكه چهار سيما، گروه ادب و هنر
نشــانی: خيابان وليعصر. نرسيده به پارک وی. روبه روی مسجد بالل. كوچه 

مهناز. پالک 22. طبقه چهارم. گروه ادب و هنر.
تلفن: 26215592

 اداره کل هنرهای نمايشی راديو
نشانی: تهران. ميدان 15 خرداد. ساختمان راديو. اداره كل هنرهای نمايش 

راديو.
تلفن: 33113585 - 33115410

   اداره کل آموزش و پژوهش سيما
نشانی: ميدان ونك. گاندی شمالی. نبش شهيد صانعی شرقی. پالک 32

تلفن: 88789789 - 88773562

 جهاد دانشگاهی-واحد هنر
نشانی: خيابان انقالب اســالمی. چهر راه وليعصر. رو به روی پارک دانشجو. 

نهادها و سازمان های  فعال
 در حوزه منايش



نهادها و سازمان های  فعال درحوزه نمايش

كوچه شهيد باالور. شماره چهار. طبقه چهار.
تلفن: 66417528-66414402

  موسسه آفرينش های هنری آستان قدس رضوی
نشانی : مشهد، كوهسنگی 9، خيابان عدالت، عدالت 18، پالک 9/1

تلفن: 38445142-4

  ستاد عالی کانونهای فرهنگی هنری مساجد
نشــانی: تهران، بزرگراه نيايش، بلوار جنت آباد شمالی، بلوار انصارالمهدی، 

مجتمع فرهنگی هنری نور
تلفن: 44848835

  بنياد حفظ آثار و ارزش های دفاع مقدس
نشانی: تهران، خيابان شــهيد آيتاهلل دكتر بهشتی، خيابان پاكستان، كوچه 

شانزدهم، پالک 3
تلفن: 88732161

 گروه هنرهای نمايشی بنياد فرهنگی روايت فتح
نشانی: خيابان سهروردی شمالی. خيابان هويزه غربی. پالک 124. طبقه 3. 

انجمن تئاتر انقالب و دفاع مقدس.
تلفن: 88530032-88530031 

  ادارۀ هنرهای نمايشی بنياد شهيد و امور ايثارگران
نشــانی: تهران، خيابان طالقانی، خيابان ملك الشعرای بهار شمالی، پالک 
پنج، ســاختمان معاونت پژوهش و ارتباطات فرهنگی بنياد شــهيد و امور 

ايثارگران، طبقه دوم، اداره كل امور هنری. اداره هنرهای نمايشی.
تلفن: 42978354-88305765

  معاونت هنری ارتش جمهوری اسالمی ايران )آجا(
نشانی: خيابان شريعتی، خيابان شــهيد قدوسی، سازمان عقيدتی سياسی 

ارتش، معاونت فرهنگی
تلفن: 33309120

  اداره امور هنری نيروی انتظامی جمهوری اسالمی ايران
نشــانی: تهران. خيابان وليعصر. باالتر از ميدان ونك. خيابان ياسمی. مقابل 

باشگاه آرارات.
تلفن: 81432627 و 88784353-6

  معاونت فرهنگی اجتماعی سپاه پاسداران
نشانی: تهران. خيابان شهيد اســتاد نجات اللهی. خيابان شهيداحمدلباف. 

پالک 15 اداره روابط عمومی و انتشارات سپاه  تلفن: 88900309

  سازمان بسيج هنرمندان
نشــانی: ميــدان ســپاه،خيابان پــادگان وليعصر)عج(،جنــب بانــك 

انصار،ساختمان شهيد شهبازی
نمابر :73255646 

 سازمان عقيدتی سياســی وزارت دفاع و پشتيبانی نيروهای 
مسلح

نشانی: ميدان نوبنياد. خيابان شهيد لنگری. نرسيده به سه راه اراج.
تلفن: 22950804

 
   اداره کل امور فرهنگی هنری وزارت آموزش وپرورش

نشانی: خيابان سپهبد قرنی. باالتر از ميدان فردوسی. نبش خيابان فالح پور. 
ساختمان شهيد باهنر.

نشــانی دفتر تکنولوژی آموزشــی: خيابان كريم خان. خيابان ايرانشــهر. 
ساختمان شماره چهار. سازمان پژوهش و برنامه ريزی آموزشی.

تلفن: 88805431-88309265-88831161

  معاونت تئاتر کانون پرورش فكری کودک و نوجوان
نشانی: بلوار كشــاورز. خيابان حجاب. داخل پارک الله. مركز توليد تئاتر و 

تئاتر عروسکی كانون پرورش فکری كودک و نوجوان
تلفن: 88980721

سالن كانون مركز وزرا: 88100623-4

  سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران
نشــانی: ميدان وليعصر، بلوار كشــاورز، جنب خيابان شهيد عليرضا دائمی 

پالک يك
تلفن گويا: 1837

 خانه هنرمندان ايران
نشانی: خيابان طالقانی، خيابان موسوی شمالی )فرصت(، ضلع جنوبی باغ هنر

تلفن: 88310457

  بنياد رودکی
نشانی بنياد: تهران. خيابان حافظ. خيابان شهريار. بنياد رودكی.

تلفن: 66757504-6 
نشانی برج آزادی: ميدان آزادی. برج آزادی. مجموعه فرهنگی هنری برج آزادی

تلفن: 66023951-4

 مجموعه فرهنگی هنری آسمان )فرهنگستان هنر(
نشانی: خيابان شهيد فالحی )زعفرانيه( باالتر از خيابان شيركوه پالک 47

تلفن: 22751763

  انجمن هنرمندان تئاتر کمدی تهران )تئاتر آزاد(
نشانی: باالتر از ايستگاه مترو توحيد. خيابان فرصت شيرازی. پالک 89

تلفن:66900293

   انجمن صنفی هنرمندان تئاتر تهران
نشانی: مدرس شــمالی ،خيابان ظفر)دســتگردی(پالک 262،ساختمان 

پژمان واحد 4
تلفن:22274214-22274215

تلفن: 09121082471 )دريابيگی(

  انجمن صنفی تماشاخانه های ايران
نشــانی: تهران. خيابان انقالب. ضلع شــمال غرب چهارراه وليعصر. جنب 

داروخانه. پالک 1478 )تماشاخانه مشايخی. شاهين چگينی(
تلفن: 66979475. 66979468



جشنواره بين المللي تئاتر فجر

جشنواره بين المللي تئاتر فجرهمزمان با دهه فجر انقالب اسالمي درسال 
1361وبصورت سراسري پايه گذاري شد. در دوره دهم )سال 1370(سه 
نمايش از كشور هاي ســوريه ، آذربايجان و تاجيکستان در اين جشنواره 
حضور يافتند اما به شکل رسمي از سال 1377و در دوره هفدهم به صورت 

بين المللي برگزار شده است. 
سی و ششمين جشنواره تئاتر فجر كه توسط اداره كل هنرهای نمايشی 
وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی، انجمن هنرهای نمايشی ايران و موسسه 
بين المللی تئاتر)ITI (برگزار شد.شامل بخش های مرور تئاتر ايران.تئاتر 
ملل.مهمان.بخش خــارج از صحنــه)Off Stage(.بخــش به عالوه 

فجر.بخش مسابقه تئاتر ايران و بين الملل بود. 
بخش مرور تئاتر ايران شــامل آثــاری بود كه توليدات اجرا شــده در 
تاالرهای نمايشی كشور .برگزيدگان جشــنواره های تئاتر استانی و آثار 

دانشجويی را در بر می گرفت.
بخش خارج از صحنه)Off Stage( شــامل هرگونــه اجرا در خارج از 
صحنه و بيرون از فضاهای تئاتری متعارف با رويکرد تغيير در قراردادهای 

اجرايی مکان اجرا و شکل ارتباط با مخاطب است.
دبيران جشــنواره طي ســال هاي 84 تا 86 عبارتند از:حسين مسافر 
آستانه )1384(، سعيد كشــن فالح )1385(، مجيد سرسنگي)1386(، 
حسين مسافر آستانه )1387(، حسين پارسايي )1388(، محمد حيدري 
)1389(  رحمت اميني )1390(،  ســعيد كشن فالح)1391( ،اسماعيل 
عاليزاد/ قادر آشــنا)1392(، اردشــير صالح پور )1393( ، سعيد اسدي 

)1395-1394(، فرهاد مهندس پور)1396(
برگزار كننده اصلي جشــنواره بين المللي تئاتر فجر، اداره كل هنرهاي 
نمايشــي معاونت هنري وزارت فرهنگ  ارشاد اسالمي است. اما به عنوان 
بزرگترين جشنواره تئاتر كشور در ادوار برگزاري خود از مشاركت نهاد ها 

و ارگان هاي مختلف بهره برده است. 
www.fitf.theater.ir: نشاني اينترنتي جشنواره
جشنواره هاي تئاتر استان ها

جشنواره های 
ایرانے



جشنواره های ايرانی

 اين جشــنواره با انگيزه ارزيابي توليدات ســاالنه تئاتر و نيز ارتقاء 
ســطح فرهنگي نمايش و ترويج آن دراســتان برگزار مي شــود. اين 
جشنواره هر ساله با مشاركت و هماهنگي اداره كل هنرهاي نمايشي 
و ادارات كل فرهنگ و ارشــاد اسالمي و نيز همراهي انجمن هنرهاي 
نمايشي اســتان ها به عنوان يك رويداد مهم و مســتقل تقويم تئاتر 

استان ها را رقم مي زند.
 دبيران اين جشنواره ها مديران كل فرهنگ و ارشاد اسالمي هستند 
كه با تشــکيل تيم هاي داوري و انتخاب از ميان آثار توليد و اجرا شده 
گروه هاي نمايشــي در يك ســال ،آثاري را براي حضور در جشنواره 
تئاتر اســتان انتخاب مي كنند . از تمامي آثار راه يافته به جشــنواره 
تئاتر استاني، گروه هاي منتخب به عنوان آثار برگزيده استاني توسط 

هيات داوران معرفي مي شود.
برگزيدگان جشنواره هاي تئاتراستان هاي كشور به مرحله انتخاب 
جشنواره بين المللي تئاتر فجرراه پيدا كرده و در صورت توفيق در اين 
مرحله در بزرگترين رويدادتئاتر كشور حاضر خواهند شد.اين مرحله 
پيش تر توسط جشــنواره هاي تئاتر مناطق پشــتيباني مي شد . در 
سال 1394با حذف جشــنواره تئاتر مناطق،انتخاب آثار برگزيده اين 
بخش جهت حضور در جشــنواره تئاتر فجر از طريق ارزيابي متمركز 
نســخه تصويري اين آثار توسط يك هيات انتخاب صورت گرفت و در 
سال 96 با برگزاري دومين همايش برگزيدگان جشنواره هاي استاني 
كارگردانان آثار  با حضور اعضاي هيات انتخاب نســخه تصويري آثار 

حاضر را به تماشا نشستند.

جشنواره بين المللي تئاتر كودك و نوجوان

نخستين جشنواره سراسري تئاتر كودک و نوجوان با عنوان »اميد« 
از تاريخ 29 شهريور تا چهارم مهر ماه سال 70 در شهر همدان برگزار 
شــد. همدان تا ســال 78 ميزبان 9 دوره برگزاري جشنواره كودک 
و نوجوان بود. ســال 79 جشــنواره كودک از همدان رخت بر بست و 
ارگ جديد بم ميزبان آن شــد. دوره هاي يازدهم و دوازدهم جشواره 
طي ســال هاي 80 و 81 به ترتيــب در زاهدان و گچســاران برگزار 

شد. ســال 85 سيزدهمين دوره جشــنواره تئاتر كودک و نوجوان به 
دبيري مصطفي رحماندوســت در اصفهان بر پا شد. شهر اصفهان تا 
هفدهمين دوره جشنواره در سال 89 با دبيري مصطفي رحماندوست 
ميزبان جشنواره بود. از ســال 90 تا كنون جشنواره با ميزباني استان 
همدان برگزار شده است. دبيري هجدهمين ، نوزدهمين و بيستمين 
جشنواره بين المللي تئاتر كودک و نوجوان بر عهده شهرام كرمي بود. 
پيام دهکردي دبيربيست و يکمين جشنواره بود و دوره بيست و دوم  و 
بيست و سوم )1394-1395(  با دبيري شهرام كرمي و دوره بيست و 

چهارم )1396( با دبيری مريم كاظمی برگزار شد.
بخش هاي مختلف اين جشــنواره عبارتند از: مسابقه تئاتر كودک ، 
مسابقه تئاتر نوجوان ، مسابقه تئاتر خردسال، مسابقه تئاتر خياباني، 
تئاتر بين الملل، مســابقه نمايشــنامه نويســي ، تئاتر دانش آموزی 

كارگاه هاي آموزشي.
اطالع رساني جشــنواره بين المللي تئاتر كودک و نوجوان از طريق 

سايت ايران تئاتر به نشاني اينترنتي www.teather.ir است.

جشنواره بين المللي نمايش عروسكي 
تهران - مبارك

نخستين دوره جشنواره بين المللي نمايش عروسکي تهران مرداد 
ماه 1368 و با دبيــري  دكتر علي منتظري در تهران برگزار شــد. از 
ســال 1371 )دوره چهارم( اين رويداد بصورت دو ساالنه برگزار شد 
و به مرور بخش هاي مختلف از جمله كارگاه هاي آموزشــي و نشست 
هاي تخصصي ، نمايش هاي فضاي باز ، نمايشــگاه عروسك و ... به آن 

افزوده شد.
دبيران ادوار مختلف اين جشنواره عبارتند از : 

علي منتظري ) 1368 تا 1370 ( ، محمد حســين صوفي ) 1371 ( 
، مهدي مســعود شــاهي ) 1373 ( ، نجفي برزگر ) 1375 ( ، حسين 
ســليمي ) 1377 ( ، مجيد شــريف خدايي ) 1379 و 1381 ( ، خسرو 
نشان ) 1383 ( ، جواد ذوالفقاري ) 1385 ( ، رحمت اله مهرابي ) 1387 ( 



، اردشير صالح پور ) 1389 و 1391( ، مرضيه برومند )1397- 1393 ( 
در دوره پانزدهم جشــنواره خانه عروســك به عنوان محل استقرار 
دبيرخانه جشنواره و مركز فعاليت هاي آموزشي و با همت دبير جشنواه 
و هنرمندان نمايش عروسکي پايه گذاري شــده و بصورت مستمر در 

حال فعاليت است .
بخش هاي مختلف شــانزدهمين جشــنواره بيــن المللي نمايش 
عروســکي تهران – مبارک ) 1396(  عبارتند از: بخش هاي صحنه اي 
)اصلي - كــودک - بين الملل(، فضاي باز)خيابانــي- رويکرد نوين به 

نمايش هاي عروسکي سنتي( و كارگاه هاي آموزشي.
 اطالع رساني جشنواره بين المللي نمايش عروسکي تهران – مبارک 

از طريق سايت جشنواره  انجام می شود.
  mobaarak.theater.ir:به نشاني اينترنتي

جشنواره  نمايشهاي آييني و سنتي

جشنواره نمايش هاي آييني و سنتي فروردين ماه 1368 و با حضور 
11 نمايش تخت حوضي بصورت سراسري در تهران آغاز به كار كرد. 
مســئوليت دبيري و اجراي اين دوره را آقايــان علي منتظري و داود 

فتحعلي بيگي به عهده داشتند.
از سال 1368 ) دوره دهم ( اين جشنواره به صورت دو ساالنه برگزار 
شده اســت . بخش هاي اصلي اين رويداد هنري شامل : نمايش هاي 
صحنه اي ) انــواع گونه هاي نمايش ايرانــي ( نمايش هاي ميداني - 
نمايش هاي قهوه خانه اي نقالي ،مجالس شــبيه خواني ، سمينار بين 
المللي نمايش هاي آييني وســنتي ، نمايشگاه هاي اسناد ، پوشاک و 
وسايل نمايش هاي آييني و ســنتي و كارگاه هاي آموزشي و نشست 

هاي تخصصي و مسابقه نمايشنامه نويسي بوده است .
احياي مجدد كانون نمايش هاي آييني و ســنتي در ســال 86، به 
سرپرستي داود فتحعلي بيگي مجالي شد براي رونق دوباره جشنواره 
بين المللي نمايشهاي آييني و سنتي. سال 86 سيزدهمين دوره اين 

جشنواره بعد از وقفه اي 6 ساله در تهران برگزار شد.
پنج دوره ســمينار بين المللي نمايش هاي آييني و سنتي با حضور 
اساتيد و صاحب نظران حوزه هاي مختلف نمايش هاي آييني و سنتي 
از كشورهاي مختلف جهان نيز از ســال 1386 برگزار و مقاالت ارائه 

شده در اين سمينار در كنار ساير كتب جشنواره به چاپ رسيده اند .
از دوره دوازدهم ) 1383 ( اين جشــنواره با حضور نمايش هايي از 

ساير كشور هاي جهان به شکل بين المللي برگزار شده است .
آقايان علي منتظري ، داود فتحعلي بيگي ، محمود عزيزي ، محمد 
حســين ناصربخت ، حسين سليمي ، مجيد شــريف خدايي در ادوار 
گذشته مســئوليت دبيري جشــنواره را به عهده داشــته اند . داود 
فتحعلي بيگي دبيري هجدهمين دوره جشــنواره در ســال 1396 را 

بر عهده داشت.
اطالع رساني جشــنواره بين المللي آييني و سنتي از طريق سايت 

ايران تئاتر، به نشاني اينترنتي www.theater.ir است.

جشنواره سراسري تئاتر رضوي

اولين جشــنواره تئاتر رضوي با نام جشــنواره تئاتر ديني و به عنوان 
بخشي از جشنواره فرهنگي- هنري امام رضا)ع( از تاريخ 12 تا 17 دي 
ماه ســال 82 در مشهد برگزار شد. اين جشنواره تا دوره ششم در سطح 

سراسري و در دوره هفتم با تعريف بين المللي برپا شد.
 اين جشنواره ها غالبا در دهه كرامت - تولد حضرت معصومه )س( تا 
تولد امام رضا )ع( - برگزار مي شوند . برگزار كنندگان اين جشنواره بنياد 
فرهنگي- هنري امام رضا )ع( با مشاركت اداره كل هنرهاي نمايشي و 

ادارات كل فرهنگ و ارشاد اسالمي استان هاي ميزبان است .
 جشنواره هاي رضوي در حوزه تئاتر عبارتند از : 

الف- جشــنواره تئاتر رضوي ) بجنورد ( : مختص اجراي آثار صحنه 
اي و مسابقه نمايشنامه نويســي با مضامين رضوي كه توسط اداره كل 
فرهنگ و ارشــاد اسالمي خراسان شمالي و مشــاركت نهاد هاي فوق 
برگزار مي شود. اين جشــنواره پس از شکل گيري چند سال در تهران 

برگزار شد و سپس ميزباني آن به استان خراسان شمالي واگذار شد .



جشنواره های ايرانی

ب - جشــنواره كودک و نوجوان و تئاتر عروسکي رضوي ) ضامن آهو ( 
بندر عباس :

اين جشــنواره مختص نمايش هاي كودک و نوجوان و عروســکي با 
مقياس مرتبط با سيره و زندگاني امام رضا )ع( است كه همه ساله در دهه 
كرامت در استان هرمزگان برگزار مي شــود . دبيري اين رويداد را غالبا 
مديركل وقت فرهنگ و ارشاد اسالمي استان به عهده دارد .دهمين دوره 

اين جشنواره در بندر عباس برگزار شد .
ج- جشنواره آيين هاي رضوي و پرده خواني – كهگيلويه و بويراحمد

اين جشنواره با نگاهي پژوهش محور به دنبال احيا و ترويج سنت هاي 
نمايشي مرتبط يا مضامين رضوي است.

در ســال 1389 يازدهمين دوره جشــنواره به دبيري دكتر محمود 
عزيزي در بجنورد برگزار شد .

گونه هاي مختلــف از جمله تعزيه - چاوش خواني -  منقبت خواني - 
بخش خواني و پرده خواني امکان حضور در اين جشنواره را دارند . 

بخش هاي مختلف اين جشنواره عبارت بود از: مسابقه ايران، مسابقه 
تجربي، مسابقه كودک و نوجوان و عروسکي، ميهمان، خياباني، راديويي 
وتلويزيوني، راديو تئاتر، مجالس تعزيه،آييني، مســابقه عکس و پوستر 

تئاتر ديني،پژوهش و متون نمايشي برگزيده.
دبيران جشنواره عبارتند از: مجيد سرســنگي )85(، محمد خزاعي 
)ســه دوره 86 تــا 88(، حميدرضا ســوقندي)90(  ، حســين ثابت 
قدم وحيد)شــهريور ماه 94(،دكتــر محمود عزيزي )95( ، حســين 

فرخنده)96( .
پايگاه اطالع رســاني جشــنواره بين المللي تئاتر رضوي به نشــاني 
الکترونيکيwww.khorasanshomali.shamstoos.ir     است.

 جشنواره بين المللي تئاتر خياباني مريوان

با برگــزاري اولين يادواره تئاتــر مريوان در ســال 73 و به دنبال آن 
برگزاري شــش دوره پياپي، ســرانجام اين يادواره در سال 81 با عنوان 
جشــنواره سراســري تئاتر خياباني مورد تصويب اداره فرهنگ و ارشاد 

اسالمي و انجمن نمايش استان قرار گرفت.

سال 84 اين جشنواره در حالي اولين دوره كشوري خود را در مريوان 
ســپري كرد كه سابقه اي 9 ســاله داشــت. برگزاري دو دوره در سطح 
شهرستان،يك دوره اســتاني، شــش دوره به عنوان جشنواره منطقه 
غرب كشور، جشنواره تئاتر خياباني را به رويدادي ريشه دار و تأثير گذار 
تبديل كرد. از سال 84 تا 94 مريوان ميزبان 10 دوره جشنواره سراسري 
تئاتر خياباني بوده است. از سال 91 عنوان بين المللي به خود گرفته و با 

عنوان كامل جشنواره بين المللي تئاتر خياباني مريوان برگزار مي شود.
  دبيران جشنواره  عبارتند از:

محمد حســن مهاجري )1384(، منصور ايمانــي )1385-1388(، 
قباد ميمنــت آبادي)1389(، مجيــد امرايــي)1390(، قباد ميمنت 
آبــادي)1392-1391(، رحيم جعفري)1395-1393(، ســيد فاتح 

بادپروا)1396(
اطالع رساني جشنواره سراسري تئاتر خياباني مريوان از طريق سايت 

ايران تئاتر به نشاني اينترنتي www.theater.ir است.

جشنواره تئاتر خياباني شهروند   الهيجان 

جشــنواره تئاتر خياباني شــهروند الهيجان با رويکرد توجه ويژه به 
مضامين شــهروندي و زندگي اجنماعي پس از دو دوره برگزاري درون 
استاني و با حمايت مستقيم شــهرداري الهيجان -اداره كل فرهنگ و 
ارشاد اسالمي گيالن واداره كل هنرهاي نمايشي به يك رويداد خياباني 
در گستره سراسري تبديل شد. اين جشنواره هر ساله به دبيري شهردار 
الهيجان و برنامه ريزي و اجراي انجمن هنرهاي نمايشي گيالن برگزار 

مي شود .

جشنواره ملي تئاتر مقاومت- فتح خرمشهر

جشــنواره ملي تئاتر مقاومت- فتح خرمشــهر براي نخستين بار، 
خرداد ماه ســال 77 به همت هنرمندان خرمشــهر و بصورت استاني 
پايه گذاري شــد در سال هاي بعد با حمايت اداره كل فرهنگ و ارشاد 
اســالمي و پس از آن  اداره كل هنرهاي نمايشــي گستره اين رويداد 
به- منطقه اي- و ســپس- ملي-  ارتقا يافت ايــن رويداد كه ويژه آثار 



مرتبط با مقاومت و دفاع مقدس اســت ، هر ساله در ايام مقارن با آزاد 
سازي خرمشــهر در استان خوزســتان، به ويژه شهرهاي خرمشهر و 

آبادان برگزار مي گردد . 
زمان برگزاري اين جشــنواره معموال بازه زماني خرداد ماه است كه 
از 28 شهريور آغاز مي شــود. در دوره هايي با تاخير دو ماهه از زمان 

مقرر برگزار شده است.
 هنرمندان و مديراني همچون حسين ذوالفقاري ) 1386 ( ، محمد 
علي خيري ) 1387 ( عباس بسي خاسته ) 1388 ( ، محمد جمال پور 
) 1389 (، سيد لطف اله ســپهر ) 1390 تا 1393 ( ، همايون قنواني 
) 1394 (، حسين مسافر آســتانه)1395(، همايون قنواتی )1396( 

دبيري اين رويداد را به عهده داشته اند .
پايگاه اطالع رساني جشنواره ملي تئاتر مقاومت _ فتح خرمشهر:

 www.theatermoghavemat.irو نشاني پست الکترونيکي 
آنinfo@theatermoghavemat.ir است.

جشنواره هاي منطقه اي و سراسري مورد حمايت
 اداره كل هنرهاي نمايشي

جشنواره تئاتر دفاع مقدس مرصاد ) كرمانشاه ( ، جشنواره تئاتر كردي 
)سقز( جشــنواره تئاتر خياباني شــهروند تبريز ) تبريزيم ( ، جشنواره 
نمايش هاي كوتاه ) ارســباران ( ، جشــنواره دفاع مقدس ، جشــنواره 
تئاتر عربي )خوزســتان ( ، جشــنواره تئاتر الله هاي سرخ ) انديمشك ( 

، جشنواره سياه بازي.

جشنواره هاي تئاتر ساير نهاد هاي فرهنگي

 جشنواره سراسري تئاتر سوره ماه ) حوزه هنري سازمان تبليغات اسالمي (

 جشنواره بين المللي تئاتر دانشگاهي ايران ) وزارت علوم ،تحقيقات 
و فناوري ( 

 جشنواره تئاتر شهر ) سازمان فرهنگي- هنري شهرداري تهران ( 

 جشــنواره سراســري تئاتر مقاومت ) بنياد حفظ آثار و ارزش هاي 
دفاع مقدس ( 

 جشنواره بين المللي نمايش عروســکي دانشجويي ) وزارت علوم ، 
تحقيقات و فناوري (

 جشنواره تئاتر خمسه ) سازمان فرهنگي - هنري شهرداري تهران (

 جشنواره سراسري تئاتر معلولين ) سازمان بهزيستي (   



آفريقاي جنوبي
 www.nationalartsfestival.co.za
 www.sa-venues.com

آلباني
 www.butrinti2000.com

آلمان
 www.goethe.de/theatre
 www.iti-germany.de
 www.figurentheaterfestival.de
 www.puppentheater-magde-
burg.de
 www.staatsschauspiel-dresden.
de
 www.konstanz.de/theater
 www.theater-im-zentrum.de
 www.waidspeicher.de
 www.maifestspiele.de
 www.stuecke.de
 www.ruhrfestspiele.de
 www.berlinerfestspiele.de

آمريكا
 www.moodoopuppets.org
 www.blythfestival.com
 www.catf.org
 www.bitef.rs
 www.tricklock.com
 www.unitedsolo.org
 www.americantheatre.org

اتريش
 www.theater-abtenau.at
 www.lva-theaterservice.at

جشنواره های 
جهانے

 www.salzburgerfestspiele.at
 www.bregenzerfestspiele.com
 www.raimundspiele.at
 www.enspiele-porcia.at
 www.lastrada.at
 www.festwochen.at

ارمنستان
 www.highfest.am
 www.highfest.am

استراليا
 www.unima.org.au
 www.adelaidefestival.com.au
 www.adelaidecabaret.com
 www.ozasiafestival.com
 www.anywherefest.com

استوني
 www.nukuteater.ee

اسلواکي
 www.novadrama.sk
 www.ljubljanafestival.si

انگلستان
 www.artsfestivals.co.uk
 www.unima.org.uk
 www.royalcourttheatre.com
 www.eif.co.uk
 www.pagetostage.org.uk
 www.befestival.org
 www.chorltonartsfestival.com
 www.shakespearesglobe.com
 www.liftfestival.com

 www.edfringe.com
 www.eif.co.uk
 www.imaginate.org.uk/festival
 www.perthfestival.co.uk

ايتاليا
 www.arrivanodalmare.it
 www.artsgabriola.ca
 www.santarcangelofestival.com
 www.napoliteatrofestival.it
 www.festivalombre.it
 www.ravennafestival.org
 www.shorttheatre.org
 www.teatroragazzi.com

ايرلند
  www.dublintheatrefestival.com
 www.corkmidsummer.com
 www.galwayartsfestival.com

ايسلند
 www.artfest.is

برزيل
 www.filo.art.br
 www.festivalriopreto.com.br

بلژيک
 www.theaterfestival.be
 www.kfda.be
بلغارستان
 www.vnpuppet.com
 www.theatrefest-varna.org
ترکيه
 www.adanadt.gov.tr



چين
 www.gio.gov.tw

دانمارک
 www.hamletscenen.dk

روسيه
 www.onego.ru
 www.chekhovfest.ru
 www.teatrpanova.ru

روماني
 www.maninfest.uv.ro

زيمباوه
 www.hifa.co.zw

ژاپن
 www.spac.or.jp

سوييس
 www.batie.ch
 www.belluard.ch
 www.festival-far.ch
 www.festivalcite.ch
 www.theaterspektakel.ch
 www.urbaines.ch
 www.zuercher-festspiele.ch
 www.teatrodimitri.ch
 www.jungestheaterbasel.ch

صربستان
 www.belef.org
 www.joakimvujic.com
 www.festmono-pan.org
 www.lutfestsubotica.net

فرانسه
 www.marionnette.com
 www.poppentheaterfestival.
com
 www.festival-marionnette.com
 www.festival-avignon.com
 www.avignonleoff.com
 www.festivaldanjou.com
 www.parislete.com

فنالند
 www.helsinkifestival.fi
 www.kuulas.info
 www.teatterikesa.fi
 www.festivals.fi

قبرس
 www.cyprus-theatre-iti.org

کانادا
 www.pushfestival.ca
 www.espacego.com
 www.aqm.ca
 www.kidsentertainment.net
 www.cinars.org
 www.worldfestivalofchildren-
stheatre.com
 www.artsgabriola.ca
 www.shawfest.com
 www.banffcentre.ca
 www.fta.qc.ca
 www.theatrenewfoundland.com
 www.anarchistetheatrefestival.
com
 www.luminatofestival.com
 www.magneticnorthfestival.ca
 www.infofestival.com
 www.ottawachildrensfestival.ca
 www.intrepidtheatre.com
 www.vancouverfringe.com

کره جنوبي
 www.uac.or.kr
 wwww.assitejkorea.org
 www.citf.or.kr
 www.mimefestival.com
 www.cocobau.com
 www.seoulfringefestival.net

کرواسي
 www.mcuk.hr
گرجستان
 www.tbilisiinternational.com

لبنان
 www.baalbeck.org.lb

لهستان
 www.csdpoznan.pl
 www.kana.art.pl
 www.bravefestival.pl
 www.malta-festival.pl

لوکزامبورگ
 www.festivalwiltz.lu

ليتواني
 www.nomadi.lv

مجارستان
 www.gyulaivarszinhaz.hu

مراکش
 www.festivalalqasr.com

مكزيک
 www.lapuertaabiertateatro.com
 www.rendija.net

نروژ
 www.bit-teatergarasjen.no
 www.stamsund-internasjonale.no
 www.stamsund-internasjonale.no

هلند
 www.hetlaagland.nl
 www.microfestoval.dordt.nl
 www.amsterdamfringefestival.nl
 www.culturanova.nl

هندوستان
 www.blythfestival.com
 www.waidspeicher.de
 www.royalcourttheatre.com
 www.cinars.org
 www.ryanicfpa.com
 www.theatrefestivalkerala.com

يونان
 www.toc.gr
 www.greekfestival.gr
 www.theater-school.com



ايران تئاتر 
www.theater.ir

اداره برنامه هاي تئاتر و خانه نمايش

www.edareteatr.com

اداره کل هنرهاي نمايشي وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی

www.theater.farhang.gov.ir

انجمن تئاتر انقالب و دفاع مقدس

www.resstancetheater.ir

انجمن هنرهاي نمايشي يزد

www.yazdtheater.ir

ايران نمايش 

  www.irannamayesh.com

بازار تئاتر

 www.bazaartheater.com

برج آزادي

www.borjeazadi.com 

بنياد رودکي

www.bonyadroudaki.ir

پرديس تئاتر شهرزاد

www.theatreshahrzad.com

پرديس سينما، تئاتر کورش

 www.kouroshcineplex.com

تاالر هنر

www.talarehonar.theater.ir

تعزيه خانه کرمان

www.taziyekhane.ir

تماشاخانه ايرانشهر

www.tamashakhaneh.ir

 تماشاخانه سنگلج

www.sangelaj.ir

تي نيوز

www.tnews.ir

تيک تئاتر

techtik.ir

تيکت

www.tik8.com

تيوال تئاتر

www.tiwall.com

تئاتر آنالين

www.theateronlain.ir

تئاتر درماني

www.dramamahaleh.com

تئاتر شهر

www.teatreshahr.com

تئاتر فستيوال

www.theaterfestival.ir

تئاتر معلولين ايران

www.iraniandisabledtheatre.com

تئاتر ميبد

www.teatremeybod.ir

جشنواره بين المللي تئاتر دانشگاهي ايران

www.iifut.ir

جشنواره بين المللي تئاتر فجر

www.fitf.theater.ir

جشنواره تئاتر خياباني  مريوان

www.mariwanfestival.com

انتشاراطالعات و اخبار حوزه هنرهای نمايشی طی سال های 
اخير، گســترش قابل توجهي داشــته، به نحوی که اغلب 
خبرگزاری ها ســهم روزانه اي از اخبار خــود را به انعكاس 
رويدادهای نمايشی اختصاص داده اند؛ خبرگزاري هاي ايرنا، 
مهر،ايسنا، فارس، ايلنا و ده ها خبرگزاری رسمي ديگر سهم به 

سزايی در پوشش رسانه ای تئاتر در فضای مجازی دارند. 
سايت ايران تئاتر در سال گذشته به سايتی سراسری بدل شد 
به نحوی که عالوه بر خروجی اصلی، برای هريک از استان های 

کشور يک سايت تخصصی بومی راه اندازی کرد و جايگاه خود را 
به عنوان موثرترين رسانه تخصصی تئاتر بارديگر تثبيت کرد . 

در اين ميان سايت هاي بسيارديگری نيز به صورت تخصصي 
به رويدادهاي تئاتر کشــورمان می پردازند و خدماتی  ويژه به 
عالقمندان اين هنر درسراسر سرزمين پهناورمان می دهند. 
از ميان تعداد زياد اين سايت ها 76سايت فعال تئاتری تهران 
و شــهرهاي ديگر کشــورمان را برای عالقمندان اين حوزه 

گردآوری کرده ايم.

سایت های خربی



جشنواره سراسري تئاتر مهر

www.mehrfestival.ir

حوزه هنري- پايگاه خبري

www.hhnews.ir

حوزه هنري- سپهر جشنواره ها

www.artfest.ir

حوزه هنري- مرکز هنرهاي نمايشي

www.dramatic.ir

حوزه هنري- وبسايت رسمي

www.hozehonari.com

خانه تئاتر

www.theaterforum.ir

خانه هنرمندان ايران

www.iranartists.org

سامانه  بليت برنامه هاي فرهنگي و هنري

www.irantic.com

سامانه فروش اينترنتي بليت تئاتر مشهد

www.mashhad-gisheh.com

سايت خبري تئاتر

www.teater.ir

سينما تئاتر

www.cinema-theatre.com

کانون پرورش فکري- مرکز توليد تئاتر

www.kanoontheater.com

کانون پرورش فکري- سينما، تئاتر

www.kanoonnews.ir

کتاب اول.معرفي برنامه اجراهاي تئاتر

www.avval.ir/theater

گريم ايران

www.grima.ir

گيشه

www.gishe.com

مشهد تئاتر

www.mashhadtheater.ir

درگاه های استانی ايران تئاتر

 آذربايجان غربي

www.azarbayjangharbi.theater.ir

آذربايجان شرقي

www.azarbaijansh.theater.ir

اردبيل

www.ardabil.theater.ir

اصفهان

www.esfahan.theater.ir

البرز

www.alborz.theater.ir

ايالم

www.eilam.theater.ir

بوشهر

www.booshehr.theater.ir

تهران

www.tehran.theater.ir

چهارمحال و بختياري

www.chaharmahal-bakhtiari.theater.ir

خراسان جنوبي

www.khorasanjonoobi.theater.ir

خراسان رضوي

www.khrz.theater.ir

خراسان شمالي

www.khorasansh.theater.ir

خوزستان

www.khoozestan.theater.ir

زنجان

www.zanjan.theater.ir

سمنان

www.semnan.theater.ir

سيستان و بلوچستان

www.sistan-balochestan.theater.ir

فارس

www.fars.theater.ir

قزوين

www.ghazvin.theater.ir

قشم

www.qshm.theater.ir

قم

www.qom.theater.ir

کردستان

www.kordestan.theater.ir

کرمان

www.kerman.theater.ir

کرمانشاه

www.kermanshah.theater.ir

کهگيلويه و بويراحمد

www.kohgilooye-boyerahmad.

theater.ir

گلستان

www.golestan.theater.ir

گيالن

www.gilan.theater.ir

لرستان

www.lorestan.theater.ir

مازندران

www.mazandaran.theater.ir

مرکزي

www.markazi.theater.ir

هرمزگان

www.hormozgan.theater.ir

همدان

www.hamedan.theater.ir

يزد

www.yazd.theater.ir



در جلسه 783 شورای عالی انقالب فرهنگی روز 7 فروردين ماه به 
عنوان روز ملی هنرهای نمايشی اعالم و مقرر شد اين روز از

 سال 96 در تقويم ثبت شود.
اقدام شورای عالی انقالب فرهنگی عالوه بر اين كه می تواند جايگاه 
اين هنر ارزشمند را در برنامه ريزی ها و سياست گذاری های عرصه 
فرهنگ ارتقاء بخشد، می تواند باعث رشد و تعالی نقش هنر در 

جامعه شود.
به لحاظ پيشينه ای كه هنرهای نمايشی در كشور ما دارد و 

جمعيت گسترده ی خانواده ی تئاتر، تعيين روزی در تقويم ملی 
ايران به نام روز تئاتر يا هنرهای نمايشی مطالبه ای است كه از 

چندين سال پيش مطرح بود. در سال 1962 انيستيتو بين المللی 
تئاتر )International Theatre Institute( يا ITI روز 27 مارس را به 
عنوان روز جهانی تئاتر تعيين كرد، اين روز به فرهنگ ما بسيار 

نزديك است، زيرا در پيدايش هنرهای نمايشی كشور ما، آئين ها و 
سنت های نوروزی نقش به سزايی دارند.

باتوجه به قابليتی كه نوروز برای عرضه آثار نمايشی و توجه به 
هنر تئاتر دارد و هم چنين  به دليل همراهی با همه هنرمندان 

جهان برای گراميداشت روز جهانی تئاتر، خانواده بزرگ تئاتر ايران 
تصويب فرخنده روز 7 فروردين به عنوان روز ملی هنرهای نمايشی 

از سوی شورای عالی انقالب فرهنگی را به فال نيك می گيرد.

روز ملی هنرهای نمايشی 
در تقويم رسمی كشور ثبت شد
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درگاه تخصصی هنرهای نمایشــی ایران؛ »ایران تئاتر« ســال 1383 با صاحب امتیازی انجمن هنرهای نمایشی ایران 
و با هدف اطالع رســانی در کمترین زمان، انعکاس صحیح رویدادها، اخبار ، ارائــه تازه ترین نقدها و بازتاب نظرات اهالی 

هنر نمایش آغاز به کار کرد. 
اغراق نیســت اگر بگوییم که امروز »ایــران تئاتر« تنها مرجع معتبر در زمینه تئاتر ایران اســت که می تواند همگان را 
در جریان رویدادهای نمایشــی، جشنواره های داخلی و بین المللی، همایش ها، ســمینارها و اجراهای روز ایران و جهان 

قرار بدهد.
»ایران تئاتر« همچنین امروز با آرشیو غنی رویدادها، گزارش ها، نقدها، مقاالت و ایجاد منابع تخصصی بانک اطالعات 
هنرمندان، کتابخانه تخصصی تئاتر، برنامه تماشــاخانه ها، فهرست نویسی اجراهای تئاترها، فهرست آموزشگاه های آزاد 
هنری، ســالنامه تئاتر، کتاب اول تئاتر ایران، فهرست جشنواره های ایرانی، فهرست جشــنواره های بین المللی، معرفی 
نهادهای فعال حوزه نمایش، ســاختار اجرایی تئاتر کشور، فهرست رسانه های فعال در عرصه نمایش، فهرست گروه های 
تئاتر ثبت شده سراسر کشــور و دسترسی به سایت های رسمی جشنواره های ملی و بین المللی تئاتر ایران مرجعی علمی 

و پژوهشی است که اطالعات الزم را به دانشجویان و استادان و پژوهشگران ارائه می کند.
ایران تئاتر باهدف حمایت از توســعه رســانه ای تئاتر فعالیــت می کند و با تولید روزانه مطالب کیفــی و متنوع در قالب 
گفت وگــو، گزارش، نقد، یادداشــت و خبر می تواند منبــع مطمئنی برای تأمین مطالب صفحات اختصاصی ســایت ها، 
روزنامه ها، هفته نامه ها، ماهنامه و فصلنامه های تخصصی و عمومی بدون هزینه تولید برای رســانه مصرف کننده باشد.  

ســرويس بين الملــل ســايت ايــران تئاتر عــالوه بر 
بهره مندی از حضــور همکاران حاضر در كشــورهای 
مؤثــر در عرصه تئاتر همواره با رصد مســتمر آژانس ها 
و ســايت های معتبــر تحليلی و خبری تئاتر در ســاير 
كشورها، تازه ترين های تئاتر در ديگر كشورهای جهان 

را در اختيار هنرمندان تئاتر ايران قرار داده است.

ســرويس عکس »ايران تئاتر« به عنــوان يکی از مراجع 
اصلی خانــواده تئاتــر در ميان رســانه های موجود در 
كشــور از زمان آغاز به كار اين رســانه به عنوان يکی از 
پرطرفدارترين بخش های سايت مورد توجه هنرمندان، 
رســانه ها و عکاســان حوزه نمايش بوده است. سرويس 
عکس ايران تئاتــر از بهترين عکاســان فعال در عرصه 
تئاتر، امروز يکــی از كامل ترين منابــع تصويری تئاتر 

كشور را در اختيار دارد.



از ويژگی های سايت ايران تئاتر، ارائه محتوای توليدی 
به دو زبان فارســی و انگليسی اســت. ترجمه اخبار 
و مطالب روز تئاتر ايران به زبان انگليســی با توجه به 
موفقيت  های روزافزون گروه های تئاتری كشــورمان 
در عرصه های جهانی و شــناخت بيشتر هنرمندان 
بين المللــی با هنرهای نمايشــی كشــورمان امری 
ضروری است. اين حضور به حدی جدی و مؤثر است 
كه در موتورهای جســتجوی جهانی با جســتجوی 
كليد  واژه  " theater" می توان ســايت ايران تئاتر را 
در اولويت های صفحه نخست آن ها مشاهده كرد. اين 
حضور مستمر و چشمگير اعتباری بين المللی را برای 

اين رسانه تخصصی فراهم كرده است.  

راه اندازی پورتال های اســتانی ايران تئاتر با نيروی متمركز رسانه ای در تمام 
استان های كشــور زير نظر انجمن هنرهای نمايشی از جمله تغييرات اخير اين 
رسانه پويا اســت. با راه اندازی پورتال های استانی ايران تئاتر و ايجاد سايت های 
تخصصی تئاتر برای هر استان، عمال پنجره ای تازه و معتبر برای هنرمندان تئاتر 
از سراسر ايران به تمام جهان گشوده شده اســت. در حال حاضر عالوه برسايت 
اصلی »ايران تئاتر« هر استان يك ايران تئاتر برای خود دارد و اين اتفاقی بی نظير 
در تئاتر كشور است. چراكه با اين زيرساخت امکان فعاليت بخش استان ها بيشتر 
شده و همه اســتان های كشور فارغ از اولويت های كشوری می توانند اخبار مورد 

توجه مخاطبان منطقه ای خود را پوشش بدهند.

بانك اطالعــات هنرمندان تئاتــر به عنوان جامع تريــن، قديمی ترين و 
پرمراجعه ترين بانك اطالعاتی تئاتر، امروز در دسترس همگان است. 

مرجعی كه ضمن بــاال بردن ارجاعــات مخاطبان برای تئاتــر ايران در 
گردآوری اطالعات شناســنامه ای فعاالن تئاتر، مرجعی معتبر به شــمار 
می آيد و از همه شهرهای كوچك و بزرگ اطالعات هنرمندان را در اختيار 

عالقه مندان، هنرمندان، اهالی رسانه و پژوهشگران قرار می دهد. 

تهران، خيابان حافظ، خيابان اســتاد شهريار خيابان هانری كوربن، پالک 18 
طبقه زيرين   /   كدپستی: 1133734913
               تلفن :021-66765653                    

     Telegram: irantheater                   Instagram : theater.ir     
   Email: irantheater@iran.ir



1 -ماه گرفتگي کلي در تاريخهاي جمعه و شنبه، 5 و 6 مرداد

آغاز گرفتگي: ساعت 22 و 55 دقيقه
آغاز گرفتگي کلي: رأس ساعت 25

پايان گرفتگي کلي: ساعت 3 و 51 دقيقه بامداد
پايان گرفتگي: ساعت 2 و 59 دقيقه بامداد

2 -ماه گرفتگي کلي در تاريخ دوشنبه 3 بهمن

آغاز گرفتگي: ساعت 7 و 5 دقيقه
آغاز گرفتگي کلي: ساعت 8 و 33 دقيقه
پايان گرفتگي کلي: ساعت 9 و 31 دقيقه

پايان گرفتگي: ساعت 31 و 23 دقيقه

   رويداد های  نجومے

 » گاليله « كارگردان: علی پويان- عكاس : رضا معطريان

)در مناطق شــرقي ايران، قبل از آغاز گرفتگي، ماه غروب ميكند. همچنين گرفتگي کلي در هيچ نقطه اي از ايران ديده 
نمي شود. اين گرفتگي در مناطق غربي ايران به صورت جزئي ديده مي شود.(


