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رویکرد پدیدارشناسانه به دریافت مخاطب
*

در نمایش عروسکی

**3

محمدباقر قهرمانی ،1پوپک عظیم پورتبریزی ، 2سمیه میرزاحسینی

 .1دانشیار دانشكدة هنرهای نمایشی و موسیقی ،پردیس هنرهای زیبا ،دانشگاه تهران ،تهران ،ایران.
 .2عضو هیئتعلمی دانشكدة هنرهای نمایشی و موسیقی ،پردیس هنرهای زیبا ،تهران ،ایران.
 .3کارشناسارشد نمایش عروسكی ،دانشكدة هنرهای نمایشی و موسیقی ،پردیس هنرهای زیبا ،دانشگاه تهران ،تهران ،ایران.
(تاریخ دریافت ،1393/9/23 :تاریخ پذیرش)1394/3/30 :

چکیده
تماشاگر همواره برای فهم و دریافت اثر باید موفق به برقرارکردن ارتباط با آن شود تا اثر را حرکات یا الفاظی تهی و خالی از معناا
نپندارد .در این فرایند ،تماشاگر آگاهانه یا ناآگاهانه مراحلی را در ذهن خویش میگذراند .در این میان ،فلسافة پدیدارشناسای باا
مرکز توجه قراردادن ذهن آدمی و نقش آن در دریافت پدیدهها حائز اهمیت اسات .مقصاود از ایان جساتار بررسای روناد درک و
دریافت مخاطب در «نمایش عروسكی» است ،اما این مسیر در مقایسه با «تئاتر بازیگر» انجام خواهد شد .در این راه ،با بهرهگیری
از روش ادموند هوسرلا در تقلیل پدیدهها و عزلکردن پیشداوریهای ممكن درباارة پدیادارها بارای رسایدن باه عماق آنهااا
سرانجام ،عروسک از یک شیء بیجان تا مرتبة بازیگر و سپس باور شخصیتش پیش میرود .این اتفاق تاثثیر مساتقیم بار درک و
دریافت مخاطب دارد و ذهن او را به پُرکردن خألهایی وادار میکند که بسیار بیش از خألهایی است که او هنگام تماشاای «تئااتر
بازیگر» با آن روبهروست ،زیرا عروسک ،بهمنزلة پدیداری تئاتری ،مسیری طوالنیتر از بازیگر را طی میکند تا به دریافت مخاطاب
برسد .در این پژوهش به روش توصیفی -تحلیلی و مبتنی بر منابع کتابخانهای به شرح دالیل آن پرداخته شده است.
واژههای کلیدی :پدیدارشناسی ،تئاتر ،درک ،دریافت ،مخاطب ،نمایش عروسكی.
* این مطالعه برگرفته از پایاننامة کارشناسی ارشد نگارندة سوم است با نام «بررسی فرایند دریافت مخاطب در نمایش عروسكی» ،به راهنماایی نگارنادة اول و مشااورة
نگارندة دوم ،که در پردیس هنرهای زیبا ارائه شده است.
**نویسندة مسئول :تلفن ،00905535808260 :نمابر.E-mail: smirzahosseini@gmail.com ،021- 66418111 :
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مقدمه ____________________________________________________
از دوران افالطااون و ارسااطو تااا همااین اواخاار ،همااة توجااه
نظریهپردازان و منتقدان همواره معطوف به هنرمند باود و باس.
اما در قرن حاضر ناگهان نگاه آنان معطوف گشت باه مخاطاب و
متوجه او شد؛ از آن پس نظریهپردازان شروع کردند باه ترسایم
چرخههایی که در آن دیگر مخاطب منفعل نبود و اتفاقاً فعالیات
بیشتر او ،برای درک و دریافت اثر هنری ،کار هنرمند را کاملتار
هم میکرد .پدیدارشناسی ادموند هوسرل یكای از ایان نظریاات
است .هوسرل بر آن است که با شناخت پدیدار درماییاابیم کاه
آثار هنری «الگوریک»اند و از غیر میگویند .هوسارل ،باه روش
باسااتانشناسااان ،الیااههااای سااطحی هاار پدیااداری را آنقاادر

برمیدارد تا به بیان عمیق درونی آنها برسد و این همان چیزی
است که تئاتر به دنبال آن است .تئاتر میخواهاد تماشااگرش را
به عمیقترین الیههای معنایی برسااند و در ایان راه از هار ناوع
ابزاری بهره میگیرد :بازیگر ،عروسک یا حتای اشایا .حاال ایان
سؤال پیش میآید که مخاطب هنگام روبهروشدن با هار یاک از
عناصر ذکرشده چه واکنشای نشاان مایدهاد ذهان او هنگاام
روبهروشدن با بازیگری که نقشی را بازی میکند چه فرقای دارد
با زمان روبهروشدن او با عروسک یا شیء کاه نخسات بایجاان
است و سپس جان مییابد

پدیدارشناسی
پدیدارشناسی بنیادیترین رویكرد را به ذهن انسان داشته است.
ادموند هوسرل ،1بنیانگذار این مكتب ،مشهورترین کالم فلسفی
این قرن را گفته است« :به سوی چیزها یا به سوی چیزها چنان
که در خود هستند ،رها از هر تعیّن و هر نكتة افزوده .این اساس
پدیدارشناسی هوسرل است؛ رویكردی ناب و تازه باه هار چیاز،
تجربهای یكسر مشخص از خود چیزها» (احمدی.)544 :1370 ،
به عبارتی ،از دیدگاه هوسرل ،پدیدارشناسی روشی اسات کاه
به توصیف چگونگی بنای جهان و تجربة آن از طریق آگاهی انسان
میپردازد .عبارت  ،zu den Sachenکه هوسرل میگوید ،هام باه
معنی «به سوی خود اشیا» است هم به معنی «بگذارید باه عماق
آنچه هست برویم» (پرتوی .)29 :1387 ،پس ما در پدیدارشناسی
میخواهیم خود اشیا را به دور از هر گونه حواشای بشناسایم .باه
عبارتی ،پدیدارشناسی به معنی مطالعة پدیدههاست.
مقصود از «چیز» یا «شیء» یا «پدیدار» همان اسات کاه باه
آگاهی ما داده میشود و در برابر آگاهی ما پدیدار میشود .آیا اشیا
یا همان پدیدهها فقط امور قابل رؤیت یا اجساام ملماوس را دربار
میگیرند یا نه ،امور انتزاعی را نیز شامل میشوند در اینجا خاوب
است که به دنبال تعیین گسترة پدیدارها باشیم و حاوزة آنهاا را
مشخص کنیم .گورویچ مایگویاد کاه ایان اصاطالح بایسات باه
وسیعترین معنای ممكن در نظر گرفته شود (هماان .)82 :او ایان
گستره را در حوزة پدیدارشناسی بدین ترتیب مشخص میکند:
ا اشیای قابل ادراک به واسطة حواس که در تجربة روزمره با
آنها مواجه میشویم؛
ا اشیایی که برخوردار از اهمیت و ارزش فرهنگیاند ،مانناد
اسباب و لوازم ،کتاب ،و آالت موسیقی؛
ا هستهای واقعی اعم از بیجان و جاندار ،مثل هامنوعاانی

که در موقعیتهای گوناگون اجتماعی با آنها سر و کار داریم یا
موقعیتهایی که آنان به ایفای نقشهاای مختلاف مایپردازناد؛
کارگر و کارفرما ،معلم ،دکتر ،همكار ،شریک ،رقیب و غیره؛
ا اجزای سازندة علوم مختلف ،مانند ماده ،انرژی ،نیرو ،اتم ،و الكترون؛
ا انواع و اوصاف ماهیت مثالی ،2نظیر مفاهیم کلی در منطق،
قضایا ،انواع نسبتها ،اعداد ،و دستگاههای هندسه؛
ا واقعیتهای خاص اجتماعی مانند آرا و عقاید یک جامعاة
معیّن در دورة خاصی از تحول تاریخی آن ،مؤسسات سیاسای و
دستگاههای حقوقی و امثالهم.
با دانستن این گستره میتوانیم بگوییم که هار آنچاه ماا در
زندگی با آن سر و کار داریم ،اعم از حقیقی و انتزاعی ،در حاوزة
اشیا یاا پدیادارها قارار دارناد و در نتیجاه مایتاوانیم باا نگااه
پدیدارشناسی آنها را بررسی کنیم.
و اما پدیدهشناسی بیش از توصایف آن چیازی اسات کاه بار
شخص ظاهر میشود .تری ایگلتون ،در کتاب درآمادی بار نظریاة
ادبی ( ،)70 :1380بر آن است که مردم عادی کوچه و بازار دیدی
متفاوت نسبت به پدیدهها دارند .آنهاا اشایا یاا هماان چیزهاا را
جدای از خود میدانند .به عبارتی بر آناند که اشیا مساتقل از ماا
بوده و بینیاز به ما در جهان خارج از ما وجود دارند.
چنین بینشی دقیقاً شکبرانگیز اسات و ایان شاک هماواره
همچون سایهای بر فراز هر نظر و دیدگاهی حضور دارد.هوسرل،
مانند فیلسوف متقدم خود ،رنه دکارتا همان کسی که با اخالق
شکگرایانهاش یکباره هر آنچه به دستش یا باه ذهانش رساید
زیر سایة تردید بردا کار خود را آغاز کرد.
مبدأ تفكر دکارت شاک اسات .او در کتااب اصاول فلسافه،
بخش اول ،اصل یكم ،چنین میگوید« :برای آزمون حقیقت ،هر
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کس باید در طول زندگی خود تا آنجا که ممكن است یک بار در
مورد همه چیز شک کند» (ریختهگران.)8 :1382 ،
دکارت با این شک خودمختار خود توانست جهان را دوبااره
بنگرد و در نهایت بگوید آنچه باقی میماناد مان و آگااهی مان
است؛ این نخستین و تنها امر غیر قابال شاک در جهاان اسات.
هوسرل همین بنیان را بنیان بیتردیدی قرار داد که میتوانست
زمینة فعالیت فلسفیاش باشد و همة بنیاانهاا و اماور دیگار را
قابل شک دانست که یقینی دربارة آنها وجود ندارد.
هوسرل بر این ادعاست که تنها چیازی کاه ماا مایتاوانیم
دربارهاش اطمینان داشته باشیم شناخت خودمان از جهان است.
«با هیچ ایقان فلسفی نمیتوان گفت که اشایا در آنجاا خاارج از
ذهن ما وجود دارند ،بلكه میتاوان گفات اشایا در ضامیر آگااه
پدیدار میشوند .در واقع ،هوسرل آگاهی فردی را بهمثابة یگاناه
منشث فهم ما از جهان در نظر میگیارد» (سالدن،192 :1375 ،
.)193او میگوید به تنها چیزی که میتوانیم یقاین و اطمیناان
داشته باشایم آن چیازی اسات کاه در آگااهی ماا وجاود دارد.
«بنابراین ،اگر بخواهیم بنای معرفت یا شناختمان را بر شالودهای
پی بریزیم که مثل سنگ محكم باشد ،باید از اینجا آغاز کنایم»
(مگی .)413 :1372 ،روش جالب هوسرل در بررسای پدیادارها
به این ترتیب است که نخست تا جایی که ممكن بود آگاهیهای
پیشین ،پیشفرضها ،و پیشداوریهاای مفهاومی درباارة هماة
پدیدارها را از ذهنش اخراج کرد یاا ،باه تعبیار تاری ایگلتاون،3
«همة چیزهایی را که فراتر از تجربة بالفصل است فراموش کارد
یا در پرانتز گذاشت» (ایگلتون.)78 -77 :1380 ،
هوسرل این در پرانتز گذاردن را اپوخه 4نامید که به معناای
«امتناااع از داوری و تعلیااق داوری اساات» (رشاایدیان:1384 ،
 .)169بدین معنی که نه استنتاجهای پیشاین را پاذیرفت و ناه
قیاس را .او مصمم شد که تنهاا و تنهاا آنچاه را کاه مرباوط باه
شهود یا ادراک مساتقیم از اشیاسات بایاد پاذیرفت«.هوسارل
نخسااتین مرحلااه در پدیدارشناساای را تقلیاال( 5یااا بااهزعاام
ریختهگران تحویل) مینامد ،که «به معنای فهم نازلترین حد و
الیة مورد (چیز) است» که در آن هر چیزی بیمیانجی و فاوری
بر ما آشكار میشود .یعنی تبدیل هر چیز به ساادهتارین شاكل
حضورش و این نخستین کنش است در شناخت پدیدارشناسیک
از چیزی» (احمدی.)545 :1370 ،
ذهن ما نخست هر چیزی را به سادهتارین شاكل حضاورش
تبدیل میکند .به طور کلی ،تقلیل باعث میشود که ما الیههایی
ژرفتر را دریابیم و به آنها راه یابیم« .بادین ترتیاب ،مایتاوان
پدیدارشناساای را نااوعی باسااتانشناساای تجربااه 6دانساات.
پدیدارشناسان الیههای گوناگون زندگی تجربی را تاا جاایی کاه
امكان جستوجوی الیههای عمیقتر فراهم گردد حفر میکنناد

تا در نهایت بر اساس و مبنای ایجاد معنی ،که به طاور بنیاادی
مهجور مانده است ،برسند» (پرتوی.)34 :1387 ،
هوسرل دو سمتگیری را در تقلیل در نظر میگیرد :تقلیال
آیدتیک 7و تقلیل پدیدارشناسیک یا تقلیال اساتعالیی .8تقلیال
آیدتیک از واژة  eidosبه معناای «گاوهر» مایآیاد و ماا را باه
گسترة «ایدهها» میرساند .شاید بتوان این تقلیال را تقلیال باه
ذات نامید« .تقلیل آیدتیک یک شیوة روششاناختی اسات کاه
توجه شخص را از خصوصیات متعدد باه یاک ذات اصالی ساوق
میدهد» ( .)Drummond, 2007: 64به عبارتی ،چرخشی است
از دادهها به سوی گوهر ذاتی پدیده.
در تقلیاال پدیدارشناساایک یااا اسااتعالیی «حرکاات از باااور
(رویكرد طبیعی) به سوی ذهنیت استعالیی صاورت مایگیارد»
(رشیدیان .)170 :1384 ،تقلیل همچون نخساتین گاامی اسات
که میتواند به مرتبهای متعالی یا گسترهای فراروناده راه یاباد و
میتواند پایهای برای درک عمیاقتار باشاد .شااید بتاوان گفات
«ماهیت هر چیز دو جنبه دارد :یكای جنباة عینای و دیگار جنباة
ذهنی .اولی با تحویل مثاالی (تقلیال آیادتیک) تادارک مایشاود و
دوماای بااا تحویاال پدیدارشااناختی (تقلیاال پدیدارشناساایک)»
(ریختهگران.)10 :1369 ،
در نگاه اول ،آثار هنری هم اشیایی هستند مثل اشیای دیگر
اما این اشیا ،بهمنزلة اثر هنری ،چیزی بیشتر را در خاود دارناد؛
چیزی بیشتر از آنچه شیءِ صارف مایتواناد بیاان کناد« .آثاار
هنری ،مثل یک کندة درخت یا یاک تكاه کلاو ،،شایءِ صارف
نیستند .در واقع ،در یک اثر هنری عالمی باهظهاور مایرساد...
میتوانیم بگوییم آثار هناری هماه الگوریاک 9هساتند .الگاوری
واژهای است مرکب از آلوس 10و آگورین .11آلوس یعنی ‘غیار’ ،و
آگورین یعنی ‘گفاتن’ ،یعنای آثاار هناری از غیار مایگویناد»
(ریختهگاران .)152 :1382 ،باا مثاال فاوق ایانگوناه دریافات
میشود که اثر هنری به این عالم تعلاق نادارد ،بلكاه عاالمی را
میآفریند که خودش نیز جزئی از آن است.
در «حوزة هنر» تقلیل آیدتیک خود به خود صورت مایگیارد
«زیرا تحویل به مثال (تقلیل آیدتیک) در واقاع چیازی جاز عادم
اعتبار و عزل نظر از وجود خارجی اشیا و از این طریق رسیدن باه
شهود ذوات حقیقی آنها نیست .در هنر ،از آن حیاث کاه وجاود
واقعی پدیدارها ملحوظ نظر نیست ،میتوان گفت تحویل به مثاال
(تقلیل آیدتیک) خود به خود صورت میپذیرد .چون در عالم هنار
وجود واقعی 12پدیدارها ملحوظ نظر نیست» (ریختهگاران:1369 ،
« .)11زیرا با تحویل به مثال وضع واقعیت 13معلق گذارده میشود
و نظر و توجه ما به نفس آنچه هنرمند اراده کارده اسات معطاوف
ماایشااود و در اینجااا تحویاال دوم ،یعناای تحویاال اسااتعالیی-
پدیدارشناختی ،در کار میآید» (همان).
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عروسک یک پدیدار
آلفرد شوتز ،متثثر از پدیدارشناسی هوسارل ،مفهاوم «واقعیاتهاای
چندگانه» را مطرح میکند« .به نظر او ،آدمای ایان تاوان و نیارو را
دارد که در دنیاهای متعدد (دنیاهای معانی بایشامار) ،کاه باا هام
متفاوتاند ،زندگی کناد .زنادگی هارروزة ماا در دنیاای پنادارهای
شخصی ،جهان رؤیاهاا ،جهاان تجرباههاای هناری ،دنیاای تجرباة
سخنهای اندیشهگرانه ،و اصول آنها (دنیای نظریه ،مثالً نظریههای
ریاضی ،فیزیكی ،و غیره) و دنیاهای بسیار دیگر میگذرد» (احمدی،
.)550 :1370
انسان ،با پاذیرش ایان چنادگانگی ،قاادر اسات از یاک جهاان
معنایی به جهاان معناایی دیگار گاذر کناد.در نماایش و البتاه در
نمایش عروسكی ،تماشاگر با گذر از دنیاهای متعدد و گذر از جهاان
عروسکها ،جهان ادبیات ،جهان فلسفه ،اجتماع ،و ...و تلفیق آنها با
یكدیگر تالش میکند دنیای باورپذیری برای نمایش و عروساکهاا
در ذهن خود بسازد.
برای ادراک عروسک ،نخست آن را همچاون مرغای در نظار
میگیرند که وارد دستگاه پدیدارشناسی مایشاود؛ ایان داناش
برای دستیابی به گوهر مرغی آن شروع به کار میکند .در ابتدا
تمااام تاااریخ و جیرافیااا و فرهنااگ و خصوصاایات اخالقاای و
روانشناسی و ...مرغ به عالوة تمام افكاار آشانا درباارة آن کناار
گذاشااته ماایشااود .سااپس ،بااا حااذف هرگونااه اظهااارنظر و
شخصینگری نسبت به آن ماهیت یاا هماان گاوهر ذاتای مارغ
دریافت میشود.
در گام بعد ،میان گوهر یا ذات پدیدار و ذهن رابطهای استعالیی
شااكل ماایگیاارد کااه بااه آن «تقلیاال اسااتعالیی» یااا «تقلیاال
پدیدارشناختی» گفته میشود؛ همان راهی که ماا را وارد الیاههاای
ژرفتر پدیدارها میکند .اما فراموش نشود که ورود به دنیای نمایش
عروسكی بهمنزلة ورود به «حوزة هنر» اسات .گفتاه شاد در حاوزة
هنر ،مخاطاب دریاافتش را از مرحلاة تقلیال پدیدارشاناختی آغااز
میکند و مرحلة تقلیل آیدتیک را به صورت خود باه خاودی پشات
سر میگذارد.
هوسرل نظریة جالبی دربارة تحلیل آثار هنری در حادود 1918
مطرح میکند و آن را نظریة خیال (یا وهم) مُادرک( 14ادراکشاده)
مینامد .او بر آن است که «هنگامی که ماا باه یاک نقاشای از یاک
چشمانداز مینگریم ،قطعاً شكل کوهها و جنگلهاا ادراک مایشاود،
اما آنها در اتاق موزه وجود ندارند .آنها فقط در این اتااق باهمنزلاة
ادراکی خیالی وجود دارند .خیال مُادرک باه واساطة یاک وحادت
سازگار ،15یک شكل واحد 16یا تلفیقی از نمودهاای گسساتهشاده از
مسیر روزمرة دریافتِ حسی حرکتا که در میاان قااب محدودناداا
تشكیل شده است .یک خیال مُدرک یقینااً باا یاک شارط فیزیكای
بیدارسازی میشود ،اما محتوای ادراکی ابژههای فیزیكی باه وسایلة

خیال مُدرک پنهان شده است .ما فهم ادراکی دوبرابری داریم ،اماا از
آنجا که ادراک فیزیكی فقط کارکرد بیدارسازی خیال مُدرک را دارد
17
و بناست پنهان شود ،ما به یک خیال مُدرک یا یاک وهام هناری
تیییر جهت میدهیم» (.)Sepp and Embree 2010: 333
بدین ترتیب ،ادراک به همراهی تخیل به دریافت هار آنچاه
ورای ابژة فیزیكی است میپاردازد .اباژة فیزیكای همچاون پلاة
نخست این حرکت است .خطوط در نقاشی یاک درخات سایب،
همانند محرکی ،این توان را به ذهن مایدهاد کاه بتواناد آن را
امتداد بدهد و ابعاد دیگرش را ،که مجالی برای نمایاانشادن در
صفحة مسطّح نقاشی نداشاته و در تاابلو پنهاان ماناده ،بیارون
بكشد و بُعد سوم آن را در ذهن بازنمایی کند.
در تئاتر نیز ،همانند نقاشی ،چنین فرایندی ر ،میدهد .بار
روی صحنه بازیگراناند که باا ابازار بادن و در بیشاتر ماوارد باا
کلمات بهمثابة خطوط در نقاشی عمال مایکنناد کاه در قااب
صحنة تئاتر قرار دارند .در تئاتر« ،ضمن بازنمایی یک شخصایت،
بدنهای واقعی بازیگران بر روی صاحنه از چشام مخاطاب ،کاه
فقااط در حااال تماشااای شخص ایت بازنماااییشاادهانااد ،پنهااان
میمانند» (.)Ibid: 333
مثالً ،در یک نمایشا با دیادن کاراکترهاا بار روی صاحنه،
ژستهای آنها ،میمیک و چهرههایشانا جریانی بهوجود میآید
که همچون محرکی تماشاگر را واردِ وهم هنری میکند و باعاث
میشود که تماشاگر از نگاه واقعی تیییر جهت دهد و شاروع باه
کشف آنچه در درون کاراکترها پنهان اسات بكناد« .سااختمان
تئاتر همچون ‘قابی’ عمل میکند که از هر گوناه ساردرگمی در
ادراک واقعی و ادراک بیدارساازیشاده در جریاان نماایش روی
صحنه جلوگیری میکند .بنابراین ،هوسرل مینویساد ،هنگاامی
که ما تئاتر میبینیم ،ما نیّت را بهتمامه میفهمیم؛ به طوری که
ما صرفاً مایتاوانیم از عملكردهاا و رضاایت زیباشاناختی لاذت
ببریم» (.)Ibid
اما بر روی صحنة نمایش عروسكی این عروسکهاا هساتند
که سكّان امور را در دست دارند و بهتنهایی یاا هماراه باازیگران
زنده بر روی صحنه پدیدار میشوند و به ایفای نقش میپردازند.
در یک کار مقایسهای ،بازیگران و عروسکها کنار یكادیگر قارار
داده خواهنااد شااد و تفاااوتهااا و ظرفیااتهااای آنهااا از نگاااه
پدیدارشناسانه بررسی خواهد شد.
کار با بازیگران آغاز میشود .استانتون گارنر تئاتر را بهمثاباة
فضای بدنمند 18تعریف میکند؛ یعنی فضایی که هم با بدنهای
بااازیگران هاام مخاطبااان تقااویم و مفصاالبناادی (تثساایس و
معنابخشی) میشود .صحنة تئاتر در تسخیر بادن باازیگر اسات.
این بدن در ذهن تماشاگر چگونه ادراک میشود
19
گارنر میگویاد« :بادن باازیگران درگیار دوانگااری (دیادِ
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دوگانه) بدنهای فیزیكی 20و واقعی و بدنهای خیاالی 21اسات»
( .)Ibidبه عبارتی ،برای تماشاگر ،بازیگر باه دو صاورت حضاور
دارد :نخست ،با بدن فیزیكی که همان بدن خاود باازیگر اسات؛
بدین معنی که بدن متعلق به هویت واقعی او ،جامعه ،و زنادگی
شخصیاش است و دیگری بدن خیالی است؛ بدنی که تماشااگر
برای کاراکتر بازنمااییشاده باه واساطة باازیگر در ذهان خاود
بازسازی میکند.
تماشاگر در مرحلة نخست اگر بخواهد در ماورد باازیگران و
بدنهای آنهاا تقلیال آیادتیک داشاته باشاد و باه ادراک ذات
بازیگران بپردازد ،آنها را بهمثابة موجودات زنده ادراک میکناد.
با توجه به آنچه در باب پدیدارشناسی هنر گفته شد ،این مرحله

به صورت خودبهخودی در ذهان مخاطاب صاورت مایگیارد و
تماشاگر ،به صورت پیشفرض ،زندهبودن بازیگران را میپذیرد و
همچنین آنها را همچون عضوی از جامعه خارج از دنیای تئااتر
در دنیای واقعی باور دارد .باید دانست که کار اصلی تماشااگر از
مرحلة بعد آغاز میشود؛ یعنی همان جایی که تماشاگر شروع به
دریافت بدن خیالی بازیگران میکند .شاید ذکر مرحلاة نخسات
غیرضروری باهنظار برساد ،اماا در روناد مقایساهای کاار ماا باا
عروسکها حائز اهمیت خواهد بود .میتوان الگوی حضور بازیگر
بر روی صحنه و مراحل دریافت مخاطب را اینگونه ترسیم کارد
(نمودار .)1

نمودار  .1الگوی حضور بازیگر بر روی صحنه و مراحل دریافت مخاطب

و اما عروسکها
عروسکها نیز ،همانند همة اشیا و پدیدارها ،در ارتباط باا ذهان
تماشاگر معنا مییابند .بررسی وضعیت آنها در نخستین مرحلة
پدیدارشناختی با تقلیل آیدتیک آغاز میشود .در تقلیل آیدتیک
دریافت ذات آنها و ماهیت وجودیشان مورد نظر است .در نگاه
معمول ،شاید این عروسکها قطعهچاوب یاا فلاز شاكلداده یاا
تكااهپوساات بریاادهشاادة حیااوانی یااا اص االً قطعااات باایشااكل،
مجسمههای هنری یا اسباببازیهای کودکانهای بهنظار برساند
که تا قبل از ورود به صحنه و زندهشدن قابلیت تثویل زیاادی در
دنیای تئاتر برای تماشاگر نخواهند داشت و شاید بتوان در برخی
موارد آنها را بهمثابة یک اثر هنری (تندیسهاا و مجسامههاای
چوبی ،فلزی ،کاغذی ،چرمی ،و )...در حوزة هنرهای تجسمی یاا
همچون اشیا و لوازم زندگی روزمره (در نماایشهاای عروساكی
بازی با اشیا )22درنظر گرفت که در این صورت مسایر همچناان
متفاوت از تئاتر و تئااتر عروساكی خواهاد باود .باه طاور کلای،
میتوان گفت عروسکها فینفسه اشیائی بیجاناند.

تماشاگران به عروسکهای روی صحنه چگونه مینگرند آیا
تماشاگران با دیدی چندگانه به عروسکها ماینگرناد آیاا ایان
نگاه همانند نگاه به بازیگر دیدی دوگانه دارد یا ناه ،باهگوناهای
متفاوت است
عروسکها را ماهیتاً میتوان دارای دو بُعد مجزا دانست :بُعد
شاایءگونااه یااا باایجااان و بُعااد زنااده یااا جاناادار .بااه شااكل
اجتنابناپذیری ،هنگامی که عروسکهاا بیجانا بر روی صحنه
قرار دارند ،مخاطب به آنها در ردیف اشیا و ابزار ماینگارد و در
همین راستا ،در ذهن مخاطاب تقلیلای در ماورد آنهاا صاورت
میگیرد .آنها به شیء یا صحنهافزار تبدیل میشوند و کارکردی
همانند یک ابژه بر روی صحنه خواهند داشت؛ در این صورت در
حوزة عروسکهای نمایشی قرار نخواهناد گرفات و از سِمتشاان
عزل خواهند شد و به مجموعة صحنهافزارهاا فرساتاده خواهناد
شد.
پس چه باید کرد تا این عروسکها راه را به اشاتباه نروناد
البته کارشان سخت است .این عروسکهاا بُعاد دیگاری نیاز در
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نمایش عروسكی دارند و بدون این بُعد چه بساا اصاالً عروساک
نمایشی نخواهند بود؛ و آن چیزی نیست جز بُعد زنده یا جانادار
آنها.
عروسکها باید زنده شاوند تاا از قرارگارفتن در گاروه اشایا
خارج شوند .این کار با اضافهشدن حرکت امكانپاذیر مایشاود؛
حرکتی القاشده توسط عروسکگردانها .البته ،در بیشاتر ماوارد
این جانبخشی با صدا و کالم نیز همراه است ،اما به گفتة استیو
تیلیس« ،23حرکت نمایانگر وجاه حیااتی در نماایش عروساكی
است» (تیلیس .)198 :1383 ،تیلیس حرکت را مهمترین عنصر
در زندهشدن عروسک میداند .پس از ایان مرحلاه ،عروساکهاا
زنده میشوند و به طور یقین دامنة تقلیلشان تیییر میکند و به
محدودة تقلیل موجاودات زناده یاا هماان تقلیال باازیگران راه

مییابند و حاال در سطحی برابر با آنها میایساتند و هماراه باا
آنان وارد مراحل بعدی میشوند.
پس ،این عروسکها مسیر خودشان را از مرحلهای عقبتر از
بازیگران زنده بر روی صحنه آغاز میکنند .به عباارتی ،باا نگااه
طولی 24در مورد آنهاا رومن اینگاردن 25در بررسی هنرهاا ایان
واژه را بااهکااار ماایباارد (اشااپیلبر )366 :1391 ،ااا حرکااتِ
عروسکها از الیهای عمیقتر آغاز میشود .گذر از مرحلة مردگی
یا شئی به مرحلة زندگی و سپس ایستادن در ساطحی برابار باا
بازیگر زمانی که میخواهد شخصیتی را بازنمایی کند.
با توجه به آنچاه در بااال گفتاه شاد ،در نماودار  ،2مراحال
حضور عروسکهاا بار روی صاحنه و مراحال دریافات مخاطاب
ترسیم شده است.

نمودار  .2الگوی حضور عروسکها بر روی صحنه و مراحل دریافت مخاطب

آیا هیچگاه تماشاگر به طور کامال چاوب و فلاز را فراماوش
میکند این سؤالی است که تیلیس در مطالعة خود با ناام رماز
جذابیت عروسک مطرح میکند« .هیچ تماشاگری نمیتواناد باه
طور کامل این حقیقت اساسیا زندگی سااختگی عروساکاا را
نادیده بگیرد» (کامینز .)40 :1387 ،تماشاگر این گذر عروساک
از بیجانی باه جاناداری را آگاهاناه دریافات مایکناد و هماراه
عروسک این مسیر را در نمایش طی میکند.

اوتاکار زیچ 26بر آن است که «تماشاگران میتوانند عروساک
را به یكی از این دو نحو درک کنند :یا به عنوان موجودی زنده و
یا عروسکهای اسباببازی بیجان» (تیلایس .)90 :1383 ،اماا

تیلیس بر آن است که «در مسیر اجرا ،تماشاگران عروسک را به
عنوان شیء و به عناوان زنادگی مایبینناد .باه عباارت دیگار،
عروسک را به دو نحو همزمان دریافت میکنند» (همان.)97 :
گفته شد که بازیگران دارای دو نوع بدن هستند که تماشاگر
آنها را ادراک میکند :بدن فیزیكی و بدن خیالی .ایان تفكیاک
در مورد عروسکها به چه صورت است بدن فیزیكی عروسکها
متفاوت از بازیگران است .بازیگران فینفسه زندهاند؛ یعنای بادن
آنها شامل جسمیت و جان (زندهبودن) اسات .اماا عروساکهاا
اشیائی بیجاناند که جاانبخشای مایشاوند و در نهایات بادن
خیالی را ،که همان بدن شخصیت مورد نظر نمایش است ،شكل
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میدهند .دو بُعدا جسمیت و جان (زندهبودن)ا در بادن باازیگر
در هم ادغام میشود و تفكیکناپذیر اسات و تماشااگر قاادر باه
تمایز میان آنها از یكدیگر نیست .معموالً ،تماشاگر تاوجهی باه
آن ندارد و به صورت خودبهخودی آن را میپذیرد.
اما هنگامی که بتوان این دو بُعد باازیگر را از یكادیگر جادا
کرد و در مقابل تماشاگران قرار داد ،حالت متفاوتی در تماشااگر
ایجاد میشود و او در نگاهش تجدیدنظر خواهد کرد؛ این هماان
چیزی است که در نمایش عروساكی ر ،مایدهاد .عروساکهاا
همواره دو بُعد جسمیت و زندهبودن خود را همزمان و در بعضی
موارد به نحوی قابل رؤیت در مقابل تماشاگران بار روی صاحنه
بهنمایش میگذارند .با نگاهی به هنر کوبیسم در نقاشی توضایح
بیشتری در این باب داده خواهد شد.
نقاشی کوبیسم« 27با انحالل واقعیت مدرَک (ادراکشده) به
احساس حسی و الیهالیهکردن ابژه ،بُعاد ساومی را وارد نقاشای
می کند که از سطح گذشاته و در نقاشای سانتی تنهاا باا ابازار
پرسپكتیوی بهنمایش درمیآید» (پازوکی .)77 :1386 ،در ایان
نقاشی ،آن قسمت از ابژه که از دید تماشاگر پنهان است و نقاش
دریافت آن را به عهدة تماشاگر گذاشته اسات باه دسات نقااش
ترسیم میشود« .نقاشی کوبیسم دوگانگی بین عالم درون و عالم
برون و همراه با آن مقام ویژهای را کاه تماشااگر در مواجهاه باا

اشیا دارد از بین میبرد» (همان) .در این سبک نقاشی همة ابعاد
به طور همزمان و با هم به مخاطب نمایانده میشود.
این بار عروسکها نیز در رونادی کوبیساموار هنگاامی کاه
بهمثابة موجودی زنده بر روی صحنه ظاهر میشوند ،باا انحاالل
واقعیت ،این دوگانگی عالم درون و بیرون را تفكیک مایکنناد و
دو بُعااد زناادگی و مردگاای را هاامزمااان و در کنااار یكاادیگر بااه
تماشاااگر مااینمایاننااد .عروسااکهااا بااا همااراه داشااتن روح
زندگیبخش خود در باال ،پایین ،پشت یا طرفین بدن خاود ،کاه
همان عروسکگردانها مایباشاند ،در کناار جسام ماردهشاان،
همزمان ،توجه تماشاگر را جلب میکنند و مخاطب ،کاه حضاور
نیروی زندگیبخش را در بازیگران باه صاورت خودکاار دریافات
کرده است ،این بار با بُعد دیگری روبهرو میشود .درسات شابیه
به این است که روح بازیگر یا نیروی محرک او ،که پنهان از دید
تماشاگر است ،از درون بدنش بیرون کشیده میشاود و بار روی
صحنه به جسم فیزیكیاش الحاق میشود.
مسلماً این کار در مورد بازیگر زنده غیرممكن اسات ،اماا در
رابطه با عروسک امری طبیعی و اجتنابناپذیر است و این ذهان
مخاطب است که با توجه به آنچه هوسرل «خیال مدرک» نامید
این دو بُعد را بر یكدیگر منطبق میکند و دیگار زوایاای پنهاان
شخصیت را کامل میکند و به ادراک آن میپردازد.

نتیجهگیری _________________________________________________
در این پاژوهش ،باا تكیاه بار نگااه پدیدارشناسایک و دانساتن
اهمیت آگاهی آدمی در ادراک جهان ،میتاوان گفات عروساک
بهمنزلة یک پدیدار تئاتری ،مسیری طوالنیتر از آنچاه تماشااگر
برای دریافت بازیگر بر روی صحنه انجام میدهد طای مایکناد.
عروسکها ،بهمثاباة پدیادار تئااتری در فرایناد پدیدارشناساانه،
حضوری دوگانه بر روی صاحنه دارناد .آنهاا در نظار تماشااگر
میتوانند همزمان هم در ردیف اشیا نگریسته شوند هم در ردیف
شخصیتهای داستانی و موجودات زناده .عروساکهاا در ابتادا

برای تماشاگر در نخستین مرحلة تقلیل در سطح اشیای بیجان
در نظر گرفته میشوند و در گام بعد به حوزة موجودات زنده راه
مییابند و همسطح با بازیگران بر روی صاحنه قارار مایگیرناد.
سپس ،در مرحلة پایانی همانند باازیگران در جایگااه شخصایت
نمایشی قرار میگیرند .این مراحال روشان مایکناد کاه ذهان
تماشاگر نمایش عروسكی برای ادراک اثار نسابت باه تماشااگر
تئاتر بازیگر به فعالیتی بهمراتب بیشاتر نیااز دارد ،زیارا ذهان او
برای درک نمایش عروسكی باید از یک گام عقبتر آغاز کند.

پینوشتها
1. Edmund Husserl
2. ideal entities
3. Terry Eagleton
4. epoche
5. reduction
6. archeology of experience
7. eidetic reduction
8. transcendental phenomenological reduction
9. allegoric
10. allos

11. agoreuein
12. real
13. reality
14. perceptive fiction
15. consistent unity
16. unitary formation
17. artistic illusion
18. bodied space
19. double vision
20. physical bodies
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21. illusionary bodies
22. object theatre
23. Steve Tilis
24. longitudinal
25. R. Ingarden
26. O. Zich
27. cubism
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