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 چکیده
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  ____________________________________________________ مقدمه

توجااه همااة از دوران افالطااون و ارسااطو تااا همااین اواخاار،    
ن همواره معطوف به هنرمند باود و باس.   اپردازان و منتقد نظریه
مخاطاب و  باه  معطوف گشت نگاه آنان قرن حاضر ناگهان در اما 

 باه ترسایم   کردند پردازان شروع  از آن پس نظریه ؛متوجه او شد
فعالیات   هایی که در آن دیگر مخاطب منفعل نبود و اتفاقاً چرخه
تار   کار هنرمند را کامل ،اثر هنریو دریافت  درکبرای  ،او بیشتر 
یكای از ایان نظریاات    پدیدارشناسی ادموند هوسرل کرد.  می هم
یاابیم کاه    مای که با شناخت پدیدار درست اهوسرل بر آن . است

باه روش   ،هوسارل گویند.  می و از غیر اند «الگوریک»آثار هنری 
قاادر  سااطحی هاار پدیااداری را آنهااای  الیااه ،شناسااان باسااتان

ها برسد و این همان چیزی  دارد تا به بیان عمیق درونی آن برمی
را خواهاد تماشااگرش    می است که تئاتر به دنبال آن است. تئاتر

معنایی برسااند و در ایان راه از هار ناوع     های  ترین الیه به عمیق
بازیگر، عروسک یا حتای اشایا. حاال ایان      :گیرد می ابزاری بهره

ک از یا روشدن با هار   هآید که مخاطب هنگام روب می ال پیشؤس
دهاد  ذهان او هنگاام     مای  عناصر ذکرشده چه واکنشای نشاان  

دارد کند چه فرقای   می زیروشدن با بازیگری که نقشی را با هروب
جاان   کاه نخسات بای    ء یروشدن او با عروسک یا ش هروب با زمان 

 د بیا میاست و سپس جان 

 
 

 پدیدارشناسی
 

است.  را به ذهن انسان داشته رویكرد ترین بنیادی پدیدارشناسی
 فلسفی کالم مشهورترین ،مكتب این گذار بنیان ،1هوسرل ادموند
چنان  چیزها سوی به یا چیزها سوی به» :است گفته را قرن این
 اساس  این .افزوده ةنكت و هر نتعیّ هر از هستند، رها خود در که

 چیاز،  هار  باه  تازه و ناب رویكردی است؛ هوسرل پدیدارشناسی
 .(544: 1370)احمدی،  «چیزها خود از مشخص یكسر ای تجربه
 کاه  اسات  روشی پدیدارشناسی هوسرل، دیدگاه از ،عبارتی به
 انسان آگاهی طریق از آن ةتجرب و جهان بنای چگونگی توصیف به
 باه  هام  ،گوید می هوسرل که، zu den Sachen عبارت. پردازد می
 عماق  باه  بگذارید» معنی به هم است «اشیا خود سوی به» معنی
 پدیدارشناسی در ما پس .(29: 1387)پرتوی،  «برویم هست آنچه
 باه . حواشای بشناسایم   گونه از هر دور به را اشیا خود خواهیم می

 .هاست پدیده ةمطالع معنی به پدیدارشناسی ،عبارتی
 باه  کاه  اسات  همان «پدیدار» یا «شیء» یا «چیز» از مقصود
 اشیا شود. آیا می پدیدار ما آگاهی برابر در و شود می داده ما آگاهی
را دربار   ملماوس  اجساام  یا یتؤر قابل امور فقط ها پدیده همان یا
 خاوب  اینجا در  شوند می شامل نیز را انتزاعی امور نه، یا گیرند می
 را هاا  آن ةحاوز  و باشیم پدیدارها ةگستر تعیین دنبال به که است

گویاد کاه ایان اصاطالح بایسات باه        مای  گورویچ. کنیم مشخص
 او ایان  .(82 هماان: )ترین معنای ممكن در نظر گرفته شود  وسیع
 :کند می ین ترتیب مشخصدب پدیدارشناسی ةحوز در را گستره
 با روزمره ةتجرب در که حواس ةواسطه ب ادراک قابل یاشیاا 
 ؛شویم می مواجه ها آن

 مانناد  ،اند فرهنگی ارزش و اهمیت از برخوردار که اشیاییا 
 ؛موسیقی آالتو  کتاب، لوازم، و اسباب
 نوعاانی  هام  مثل جاندار، و جان بی از اعم واقعی های هستا 

 یا داریم کار و سر ها آن با اجتماعی گوناگون های موقعیت در که
 پردازناد؛  مای  مختلاف  هاای  نقش ایفای به آنان که هایی موقعیت
 ؛غیره و رقیب شریک، همكار، دکتر، معلم، کارفرما، و کارگر
 ؛الكترونو  اتم، نیرو، انرژی، ماده، مانند ،مختلف علوم ةسازند اجزایا 
 ،منطق در کلی مفاهیم نظیر ،2مثالی ماهیت اوصاف و انواعا 
 ؛هندسه های دستگاه و ،اعداد ها، نسبت انواع قضایا،
 ةجامعا  یک عقاید و آرا مانند اجتماعی خاصهای  تواقعیا 
 و سیاسای  مؤسسات آن، تاریخی تحول از خاصی ةدور در نمعیّ

 .امثالهم و حقوقی های دستگاه
توانیم بگوییم که هار آنچاه ماا در     با دانستن این گستره می
 ةدر حاوز  ،اعم از حقیقی و انتزاعی ،زندگی با آن سر و کار داریم

تاوانیم باا نگااه     اشیا یاا پدیادارها قارار دارناد و در نتیجاه مای      
 را بررسی کنیم.  ها پدیدارشناسی آن

کاه بار    سات ا چیازی آن بیش از توصایف   شناسی پدیدهاما و 
 ةدرآمادی بار نظریا   در کتاب  ،. تری ایگلتونشود میظاهر  شخص
مردم عادی کوچه و بازار دیدی که است  بر آن ،(70: 1380) ادبی

هاا اشایا یاا هماان چیزهاا را       ها دارند. آن متفاوت نسبت به پدیده
مساتقل از ماا   اشیا  اند که بر آندانند. به عبارتی  جدای از خود می

 دارند. وجوداز ما نیاز به ما در جهان خارج  بی بوده و
شاک هماواره   ایان  برانگیز اسات و   شکچنین بینشی دقیقاً 

 ،هوسرل. دای بر فراز هر نظر و دیدگاهی حضور دار همچون سایه
همان کسی که با اخالق  ا رنه دکارت ،مانند فیلسوف متقدم خود

هر آنچه به دستش یا باه ذهانش رساید     باره اش یک گرایانه شک
 کار خود را آغاز کرد. ا تردید برد ةزیر سای
 ،هصاول فلساف  اب تفكر دکارت شاک اسات. او در کتاا    مبدأ
برای آزمون حقیقت، هر » گوید: ول، اصل یكم، چنین میبخش ا
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 درتا آنجا که ممكن است یک بار  کس باید در طول زندگی خود
 .(8: 1382گران،  )ریخته «دشک کن زهمه چی مورد

دکارت با این شک خودمختار خود توانست جهان را دوبااره  
آگااهی مان    ماناد مان و   بنگرد و در نهایت بگوید آنچه باقی می

این نخستین و تنها امر غیر قابال شاک در جهاان اسات.      ؛است
 ستتوان که می قرار دادتردیدی  بی بنیانرا  هوسرل همین بنیان

را هاا و اماور دیگار     بنیاان  ةاش باشد و هم فعالیت فلسفی ةزمین
 ها وجود ندارد. آن ةدانست که یقینی دربارقابل شک 
تاوانیم   تنها چیازی کاه ماا مای     کهبر این ادعاست  هوسرل

. تاش اطمینان داشته باشیم شناخت خودمان از جهان اس درباره
ارج از خا توان گفت که اشایا در آنجاا    با هیچ ایقان فلسفی نمی»

تاوان گفات اشایا در ضامیر آگااه       بلكه می ،ذهن ما وجود دارند
یگاناه   ةمثاب هوسرل آگاهی فردی را به ،. در واقعدشون پدیدار می

 ،192: 1375)سالدن،   «دگیار  منشث فهم ما از جهان در نظر می
توانیم یقاین و اطمیناان    گوید به تنها چیزی که می می او .(193

سات کاه در آگااهی ماا وجاود دارد.      ا چیازی داشته باشایم آن  
ای  اگر بخواهیم بنای معرفت یا شناختمان را بر شالوده ،نابراینب»

« پی بریزیم که مثل سنگ محكم باشد، باید از اینجا آغاز کنایم 
پدیادارها   بررسای  در هوسرل جالب روش .(413: 1372)مگی، 

 های آگاهی بود ممكن که جایی تا نخست که است به این ترتیب
 ةهما  ةدرباار  مفهاومی  هاای  داوری پیش و ،ها فرض پیش پیشین،
، 3ایگلتاون  تاری  تعبیار  باه  ،یاا  کرد اخراج ذهنش از را پدیدارها

 کارد  فراموش است بالفصل ةتجرب از فراتر که را چیزهایی ةهم»
 .(78 -77: 1380)ایگلتون، « گذاشت پرانتز در یا

 معناای  به که نامید 4اپوخه را گذاردن پرانتز در این هوسرل
: 1384)رشاایدیان،  «اساات داوری تعلیااق داوری و از امتناااع»

 ناه  و پاذیرفت  را پیشاین  های استنتاج نه که معنی بدین (.169
 باه  مرباوط  کاه  را آنچاه  تنهاا  و تنهاا  که شد مصمم او .را قیاس
 هوسارل ». پاذیرفت  بایاد  اشیاسات  از مساتقیم  ادراک یا شهود

5تقلیاال را پدیدارشناساای در مرحلااه نخسااتین
 زعاام بااه یااا) 

 و حد ترین نازل فهم معنای به» که نامد، می( تحویل گران ریخته
 فاوری  و میانجی بی چیزی هر آن در که« است( چیز) مورد ةالی
 شاكل  تارین  سااده  به چیز هر تبدیل یعنی. شود می آشكار ما بر

 پدیدارشناسیک شناخت در است کنش نخستین این و حضورش
 .(545: 1370احمدی، ) «چیزی از

 حضاورش  شاكل  تارین  ساده به را چیزی هرنخست  ما ذهن
 هایی الیه ما که شود می باعث تقلیل ،کلی طور به. کند می تبدیل
 تاوان  مای  ،ترتیاب  بادین . »یابیم راه ها آن به و دریابیم را تر ژرف

. دانساات 6تجربااه شناساای باسااتان نااوعی را پدیدارشناساای
 کاه  تاا جاایی   را تجربی زندگی گوناگون های الیه پدیدارشناسان

 کنناد  می حفر گردد فراهم تر عمیق های الیه جویو جست امكان

 بنیاادی  طاور  به که ،معنی ایجاد مبنای و اساس بر نهایت در تا
 .(34: 1387)پرتوی، « برسند است، مانده مهجور

 تقلیال : گیرد می نظر در تقلیل در را گیری سمت دو هوسرل
 تقلیال  .8اساتعالیی  پدیدارشناسیک یا تقلیال  و تقلیل 7آیدتیک
آیاد و ماا را باه     مای  «گاوهر »به معناای   eidos ةاز واژ آیدتیک
را تقلیال باه    رساند. شاید بتوان این تقلیال  می «ها ایده» ةگستر

شاناختی اسات کاه     روش ةتقلیل آیدتیک یک شیو»ذات نامید. 
اصالی ساوق   توجه شخص را از خصوصیات متعدد باه یاک ذات   

 چرخشی است ،به عبارتی .(Drummond, 2007: 64)« دهد می
 پدیده. ذاتی گوهر سوی به ها داده از

 باااور از حرکاات» پدیدارشناساایک یااا اسااتعالیی تقلیاال در
 «گیارد  مای  صاورت  استعالیی ذهنیت سوی به( طبیعی رویكرد)

تقلیل همچون نخساتین گاامی اسات     .(170: 1384)رشیدیان، 
 و یاباد  راه ای فراروناده  ای متعالی یا گستره مرتبه به تواند که می
شااید بتاوان گفات    . باشاد  تار  عمیاق  درک برای ای تواند پایه می
 ةجنبا  دیگار  و عینای  ةجنبا  یكای  :دارد جنبه دو چیز هر ماهیت»

 و شاود  مای  تادارک  تقلیال آیادتیک(  )مثاالی   تحویل با اولی. ذهنی
« پدیدارشناساایک(تقلیاال ) پدیدارشااناختی تحویاال بااا دوماای
 .(10: 1369گران،  )ریخته
 دیگر یاشیا مثل هستند اشیایی هم هنری آثار ،اول نگاه در
 ؛را در خاود دارناد   بیشتر چیزی ،هنری اثر منزلة به ،اشیا این اما

 آثاار . »بیاان کناد   تواناد  مای  صارف  شیءِ آنچه از بیشتر چیزی
 صارف  شایءِ  کلاو،،  تكاه  یاک  یا درخت ةکند یک مثل هنری،
... رساد  مای  ظهاور  باه  عالمی هنری اثر یک در واقع، در. نیستند
 الگاوری . هساتند  9الگوریاک  هماه  هناری  آثار بگوییم توانیم می
 و ،’غیار ‘ یعنی آلوس. 11آگورین و 10آلوس از مرکب است ای واژه

« گویناد  مای  غیار  از هناری  آثاار  یعنای  ،’گفاتن ‘ یعنی آگورین
گوناه دریافات    ایان  باا مثاال فاوق    (.152 :1382گاران،   )ریخته
 را بلكاه عاالمی   ،به این عالم تعلاق نادارد   هنری اثر شود که می
 .جزئی از آن است نیز خودش که آفریند می

 گیارد  مای  صورت خود به خود آیدتیک تقلیل «هنر ةحوز» در
 عادم  جاز  چیازی  واقاع  در( آیدتیک تقلیل) مثال به تحویل زیرا»

 باه  رسیدن طریق این از و اشیا خارجی وجود از نظر عزل و اعتبار
 وجاود  کاه  حیاث  آن از ،هنر در. نیست ها آن حقیقی ذوات شهود
 مثاال  به تحویل گفت توان می ،نیست نظر ملحوظ پدیدارها واقعی
چون در عالم هنار   .پذیرد می صورت خود به خود( آیدتیک تقلیل)

: 1369گاران،   )ریخته «پدیدارها ملحوظ نظر نیست 12وجود واقعی
13زیرا با تحویل به مثال وضع واقعیت» .(11

شود  معلق گذارده می 
کارده اسات معطاوف    و نظر و توجه ما به نفس آنچه هنرمند اراده 

 - تحویاال اسااتعالیی یعناای ،شااود و در اینجااا تحویاال دوم  ماای
 .(همان) «آید در کار می ،پدیدارشناختی
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 عروسک یک پدیدار
هاای   واقعیات »مفهاوم   ،متثثر از پدیدارشناسی هوسارل  ،آلفرد شوتز
به نظر او، آدمای ایان تاوان و نیارو را     »کند.  مطرح می را «چندگانه

کاه باا هام     ،شامار(  بای  معانیهای  متعدد )دنیاهای  دارد که در دنیا
ماا در دنیاای پنادارهای     ةزندگی کناد. زنادگی هارروز    ،ندا متفاوت

 ةهناری، دنیاای تجربا   هاای   یاهاا، جهاان تجرباه   ؤشخصی، جهان ر
های  دنیای نظریه، مثالً نظریه) ها گرانه، و اصول آن ههای اندیش سخن

)احمدی، « گذرد بسیار دیگر میهای  و غیره( و دنیا ،ریاضی، فیزیكی
1370 :550). 

 با پاذیرش ایان چنادگانگی، قاادر اسات از یاک جهاان         ،انسان
در نماایش و البتاه در   معناایی دیگار گاذر کناد.      معنایی به جهاان  
جهاان  از تماشاگر با گذر از دنیاهای متعدد و گذر  ،نمایش عروسكی

با  ها آنو تلفیق  و... ،، جهان ادبیات، جهان فلسفه، اجتماعها عروسک
 هاا  عروساک کند دنیای باورپذیری برای نمایش و  یمیكدیگر تالش 

 در ذهن خود بسازد.
در نظار  را همچاون مرغای   آن نخست  ،ک عروسکادرابرای 

 ایان داناش   شاود؛  مای وارد دستگاه پدیدارشناسی  که گیرند می
 ابتداکند. در  شروع به کار می آنیابی به گوهر مرغی   برای دست

تمااام تاااریخ و جیرافیااا و فرهنااگ و خصوصاایات اخالقاای و     
 کناار  آن ةدرباار  تمام افكاار آشانا   ةعالوه ب شناسی و... مرغ روان

اظهااارنظر و بااا حااذف هرگونااه   ،سااپس .شااود ماای هگذاشاات
ماهیت یاا هماان گاوهر ذاتای مارغ       آننگری نسبت به  شخصی
 .شود می دریافت

ای استعالیی  رابطهمیان گوهر یا ذات پدیدار و ذهن  ،در گام بعد
تقلیاال »یااا  «تقلیاال اسااتعالیی »گیاارد کااه بااه آن   شااكل ماای 
هاای   همان راهی که ماا را وارد الیاه   ؛شود می گفته «پدیدارشناختی

نمایش  ورود به دنیایکه  نشود اما فراموش کند. تر پدیدارها می ژرف
 ةدر حاوز ه شاد  . گفتا اسات « هنر ةحوز»ورود به  ةمنزل بهعروسكی 

آغااز   پدیدارشاناختی تقلیال   ةدریاافتش را از مرحلا   بمخاطا  ،هنر
را به صورت خود باه خاودی پشات    آیدتیک تقلیل  مرحلةکند و  می

 گذارد. سر می
 1918تحلیل آثار هنری در حادود   بارةجالبی در ةهوسرل نظری

شاده(   )ادراک 14مُادرک  (وهم)یا خیال  ةنظری را  آنکند و  مطرح می
 کیا از  ینقاشا باه یاک   که ماا   هنگامی»که است  بر آناو  نامد. می
شاود،   مای  ادراکهاا   و جنگل ها کوه، قطعاً شكل نگریم می انداز چشم
 منزلاة  در این اتااق باه   فقطها  ها در اتاق موزه وجود ندارند. آن اما آن

حادت  و کیا  ةباه واساط  خیال مُادرک  وجود دارند.  ادراکی خیالی
شاده از   از نمودهاای گسساته   یتلفیق ای 16دكل واحش کی ،15رسازگا

 اا  ناد محدودکه در میاان قااب    ا حرکت حسی  دریافتِ ةمسیر روزمر
 یكا یزیفشارط   کیا باا   نااً یقیخیال مُدرک  کیتشكیل شده است. 

 باه وسایلة   یكیزیفهای  ابژه یادراک یمحتواشود، اما  می یدارسازیب

اماا از   ،میداردوبرابری  یادراکپنهان شده است. ما فهم خیال مُدرک 
درک را دارد مُ الیخ یدارسازیب کارکرد فقط یكیزیف ادراک کهآنجا 

 17یهنار هام  و کیا  ای خیال مُدرک کیو بناست پنهان شود، ما به 
 .(Sepp and Embree 2010: 333) «دهیم جهت می رییتی

هار آنچاه    به دریافت تخیل به همراهی ادراک ،ین ترتیبدب
 ةفیزیكای همچاون پلا    ة. اباژ دپارداز  می فیزیكی است ةورای ابژ

 ،یاک درخات سایب    نقاشی نخست این حرکت است. خطوط در 
را   آن ددهاد کاه بتوانا    مای  ذهنبه را  این توان ،همانند محرکی

شادن در   که مجالی برای نمایاان  ،و ابعاد دیگرش رابدهد امتداد 
بیارون   ،ماناده و در تاابلو پنهاان    نداشاته ح نقاشی مسطّ ةصفح
 .ددر ذهن بازنمایی کن را  آنعد سوم بُ و كشدب

دهد. بار   یندی ر، میاچنین فر ،همانند نقاشی ،تئاتر نیز در
ماوارد باا   ر بیشات اند که باا ابازار بادن و در     روی صحنه بازیگران

کنناد کاه در قااب     خطوط در نقاشی عمال مای   ةمثاب کلمات به
، تیشخصا  کی ییبازنماضمن » ،تئاتر قرار دارند. در تئاتر ةصحن
 کاه  ،صاحنه از چشام مخاطاب    یروبر  گرانیباز یواقع یها بدن

، پنهااان انااد شااده ییبازنمااا تیشخصاا یتماشااافقااط در حااال 
 .(Ibid: 333) «مانند می

با دیادن کاراکترهاا بار روی صاحنه،      ا یک نمایشدر  الً،مث
 دیآ یم وجود بهجریانی  ا شانی ها چهره، میمیک و ها آنی ها ژست
 و باعاث  کند یموهم هنری  را واردِ تماشاگرمحرکی همچون که 
و شاروع باه    دده از نگاه واقعی تیییر جهت تماشاگر شود که  می

سااختمان  ». دكنا بدرون کاراکترها پنهان اسات  در کشف آنچه 
 در از هر گوناه ساردرگمی   که کند یممل ع ’یقاب‘ همچونتئاتر 
 یروشاده در جریاان نماایش     یدارسااز یب ادراک و یواقع ادراک
 یهنگاام نویساد،   هوسرل می ،نیبنابرا. کند یم یریجلوگصحنه 
به طوری که  ؛فهمیم تمامه می را به تیّنبینیم، ما  ما تئاتر می که
لاذت   یباشاناخت یز تیرضاا تاوانیم از عملكردهاا و    مای  صرفاًما 
 .(Ibid) «میببر

 هاا هساتند   نمایش عروسكی این عروسک ةاما بر روی صحن
باازیگران  تنهایی یاا هماراه    ان امور را در دست دارند و بهکه سكّ
 .پردازند می د و به ایفای نقششون روی صحنه پدیدار می زنده بر

ها کنار یكادیگر قارار    بازیگران و عروسک ،ای در یک کار مقایسه
نگاااه  ازهااا  هااای آن هااا و ظرفیاات تفاااوت وخواهنااد شااد داده 

 .شدخواهد بررسی  سانهپدیدارشنا
 ةمثابا  استانتون گارنر تئاتر را به .شود کار با بازیگران آغاز می

ی ها بدنبا هم  که ییفضا یعنی ؛کند یم فیتعر 18بدنمند یفضا
و  سیسااثت) یبنااد و مفصاال میتقااو نامخاطبااهاام  گرانیباااز

باازیگر اسات.     بادن تئاتر در تسخیر  ةصحن .شود یممعنابخشی( 
  شود یمدر ذهن تماشاگر چگونه ادراک  بدناین 

 )دیادِ  19دوانگااری  ریا درگ گرانیبااز  بادن  » :دیا گو یمگارنر 
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 «اسات  21یالیا خ یها بدنو  یواقعو  20یكیزیف یها بدندوگانه( 
(Ibid). بازیگر باه دو صاورت حضاور     ،برای تماشاگر ،به عبارتی

 ؛خاود باازیگر اسات     بدنهمان که فیزیكی   بدنبا  ،نخست :دارد
و زنادگی   ،جامعه ،هویت واقعی او بدن متعلق به بدین معنی که

 رتماشااگ ی که بدن ؛استخیالی   بدن یگرید و استاش  شخصی
باازیگر در ذهان خاود     ةشاده باه واساط    بازنماایی  برای کاراکتر 
 کند. میبازسازی 

اگر بخواهد در ماورد باازیگران و   نخست  مرحلةدر  تماشاگر
داشاته باشاد و باه ادراک ذات     آیادتیک تقلیال   هاا  آنی ها بدن

. کناد  یمزنده ادراک  تاموجود ةمثاب به را ها آن ،بازیگران بپردازد
این مرحله  ،ی هنر گفته شددارشناسیپدبا توجه به آنچه در باب 

و  ردیا گ یما خودی در ذهان مخاطاب صاورت     به صورت خودبه
و پذیرد  میبازیگران را  بودن زنده ،فرض به صورت پیش ،تماشاگر
عضوی از جامعه خارج از دنیای تئااتر   همچونرا  ها آنهمچنین 

از  اصلی تماشااگر  در دنیای واقعی باور دارد. باید دانست که کار
یی که تماشاگر شروع به جا همانیعنی  ؛شود یمبعد آغاز  مرحلة

نخسات   مرحلاة شاید ذکر  .دنک یمدریافت بدن خیالی بازیگران 
ای کاار ماا باا     اماا در روناد مقایساه    ،نظار برساد   غیرضروری باه 

الگوی حضور بازیگر  توان یمبود.  خواهدحائز اهمیت  ها عروسک
گونه ترسیم کارد   بر روی صحنه و مراحل دریافت مخاطب را این

 .(1 )نمودار

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

 

 ها و اما عروسک
در ارتباط باا ذهان    ،اشیا و پدیدارها همة همانند ،ها نیز عروسک
 مرحلةنخستین در ها  بررسی وضعیت آن. دنیاب معنا میتماشاگر 

در تقلیل آیدتیک  .شود می آغازتقلیل آیدتیک  با پدیدارشناختی
. در نگاه مورد نظر استشان  ها و ماهیت وجودی دریافت ذات آن

داده یاا   چاوب یاا فلاز شاكل     قطعه ها شاید این عروسک ،معمول
، شااكل باای قطعااات اصااالًحیااوانی یااا  ةشااد پوساات بریااده تكااه

نظار برساند    ای به های کودکانه بازی هنری یا اسبابهای  مجسمه
زیاادی در  قابلیت تثویل شدن  صحنه و زندهکه تا قبل از ورود به 

شاید بتوان در برخی و  نخواهند داشت تماشاگربرای  دنیای تئاتر
هاای   هاا و مجسامه   تندیس) یک اثر هنری ةمثاب ها را به موارد آن

یاا  جسمی هنرهای ت ةحوز( در ...و ،چوبی، فلزی، کاغذی، چرمی
هاای عروساكی    نماایش در )همچون اشیا و لوازم زندگی روزمره 

همچناان   مسایر  که در این صورت گرفت( درنظر 22بازی با اشیا
 ،باه طاور کلای   خواهاد باود.   و تئااتر عروساكی   متفاوت از تئاتر 

 .اند جان بی نفسه اشیائی فی ها عروسک توان گفت می

آیا   نگرند می چگونه روی صحنه یها عروسکتماشاگران به 
نگرناد  آیاا ایان     ها مای  عروسکبه تماشاگران با دیدی چندگانه 

ای  گوناه  نگاه همانند نگاه به بازیگر دیدی دوگانه دارد یا ناه، باه  
 متفاوت است 
عد بُ :عد مجزا دانستبُ توان دارای دو ها را ماهیتاً می عروسک

 شااكلبااه عااد زنااده یااا جاناادار.  جااان و بُ یااا باای گونااه شاایء
بر روی صحنه  ا جان بی ا ها عروسک کههنگامی  ،یناپذیر اجتناب
نگارد و در   مای در ردیف اشیا و ابزار ها  به آنمخاطب  ،قرار دارند
صاورت   هاا  ماورد آن  درتقلیلای  در ذهن مخاطاب   ،همین راستا

و کارکردی  شوند میتبدیل افزار  هشیء یا صحنبه ها  آن. دگیر می
در این صورت در ؛ صحنه خواهند داشتبر روی  همانند یک ابژه

متشاان  د گرفات و از سِ نا های نمایشی قرار نخواه عروسک ةحوز
خواهناد   فرساتاده هاا  افزار صحنه ةو به مجموع شدخواهند عزل 
 .شد

 اشاتباه نروناد    به ها راه را پس چه باید کرد تا این عروسک
عاد دیگاری نیاز در    هاا بُ  البته کارشان سخت است. این عروسک
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عد چه بساا اصاالً عروساک    بدون این بُو  عروسكی دارند  نمایش
عد زنده یا جانادار  بُچیزی نیست جز  آنو  ؛نمایشی نخواهند بود

 ها. آن
گارفتن در گاروه اشایا    رباید زنده شاوند تاا از قرا  ها  عروسک
شاود؛   پاذیر مای   حرکت امكان شدن  این کار با اضافه خارج شوند.

ماوارد  ر بیشات در  ،ها. البته گردان حرکتی القاشده توسط عروسک
استیو  ةبه گفتاما  ،استکالم نیز همراه  و بخشی با صدا این جان
رکت نمایانگر وجاه حیااتی در نماایش عروساكی     ح» ،23تیلیس
ترین عنصر  مهم حرکت را تیلیس .(198: 1383)تیلیس،  «تاس

هاا   عروساک  ،یان مرحلاه  داند. پس از ا شدن عروسک می در زنده
کند و به  تقلیلشان تیییر می ةدامن طور یقینه و ب شوند زنده می
راه تقلیل موجاودات زناده یاا هماان تقلیال باازیگران        ةمحدود

ا ایساتند و هماراه با    ها می و حاال در سطحی برابر با آنیابند  می
 شوند. آنان وارد مراحل بعدی می

از  تر ای عقب ها مسیر خودشان را از مرحله این عروسک ،پس
باا نگااه    ،کنند. به عباارتی  بازیگران زنده بر روی صحنه آغاز می

در بررسی هنرهاا ایان    25رومن اینگاردن ا ها آندر مورد  24طولی
 حرکااتِ ااا (366: 1391)اشااپیلبر ، باارد  ماایکااار  واژه را بااه
مردگی  مرحلة. گذر از شود میآغاز  تر عمیقای  از الیه ها عروسک

در ساطحی برابار باا     ایستادنزندگی و سپس  مرحلةبه  یئشیا 
 خواهد شخصیتی را بازنمایی کند. که میزمانی  بازیگر

مراحال   ،2 نماودار در  ،با توجه به آنچاه در بااال گفتاه شاد    
هاا بار روی صاحنه و مراحال دریافات مخاطاب        حضور عروسک

 است. شدهترسیم 

 
 ها بر روی صحنه و مراحل دریافت مخاطب حضور عروسکالگوی . 2نمودار 

 
گاه تماشاگر به طور کامال چاوب و فلاز را فراماوش      آیا هیچ

رماز   ناام خود با  طالعةکه تیلیس در م است  سؤالیکند  این  می
تواناد باه    یچ تماشاگری نمیه» .کند مطرح می جذابیت عروسک
 را اا  عروساک  سااختگی  زندگی ا حقیقت اساسیطور کامل این 

تماشاگر این گذر عروساک   .(40: 1387)کامینز، « بگیرد نادیده
هماراه   د وکنا  جاناداری را آگاهاناه دریافات مای    جانی باه   بی از
 .ندک سک این مسیر را در نمایش طی میعرو

توانند عروساک   ماشاگران میت»است که بر آن  26اوتاکار زیچ
به یكی از این دو نحو درک کنند: یا به عنوان موجودی زنده و  را

اماا   .(90: 1383تیلایس،  ) «نجا بی بازی های اسباب یا عروسک

اجرا، تماشاگران عروسک را به  در مسیر»که  تاس بر آنتیلیس 
 ،باه عباارت دیگار    .بینناد  و به عناوان زنادگی مای    شیءعنوان 

 .(97 همان:)« کنند میزمان دریافت  عروسک را به دو نحو هم
 که بازیگران دارای دو نوع بدن هستند که تماشاگر گفته شد

بدن فیزیكی و بدن خیالی. ایان تفكیاک    :ندک ها را ادراک می آن
ها  ها به چه صورت است  بدن فیزیكی عروسک مورد عروسک در

یعنای بادن    اند؛ نفسه زنده متفاوت از بازیگران است. بازیگران فی
هاا   ( اسات. اماا عروساک   بودن زندهجسمیت و جان )ها شامل  آن

 شاوند و در نهایات بادن     بخشای مای   ند که جاان ا جان بی اشیائی
شكل  ،مورد نظر نمایش است شخصیت که همان بدن  را، خیالی
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در بادن باازیگر    ا بودن( جسمیت و جان )زنده ا عددهند. دو بُ می
قاادر باه   ناپذیر اسات و تماشااگر    د و تفكیکوش میدر هم ادغام 
تماشاگر تاوجهی باه    ،معموالً .ها از یكدیگر نیست تمایز میان آن

 پذیرد. را می  خودی آن آن ندارد و به صورت خودبه
باازیگر را از یكادیگر جادا    عد این دو بُکه بتوان  هنگامیاما 

در تماشااگر   یحالت متفاوت ،دادکرد و در مقابل تماشاگران قرار 
این هماان   ؛تجدیدنظر خواهد کردو او در نگاهش شود  میایجاد 
 هاا  دهاد. عروساک   مای  که در نمایش عروساكی ر،  ستا چیزی

 بعضیزمان و در  خود را هم بودن زندهعد جسمیت و همواره دو بُ
یت در مقابل تماشاگران بار روی صاحنه   ؤموارد به نحوی قابل ر

با نگاهی به هنر کوبیسم در نقاشی توضایح   گذارند. می نمایش به
  بیشتری در این باب داده خواهد شد.

شده( به  ک )ادراکبا انحالل واقعیت مدرَ» 27کوبیسمنقاشی 
عاد ساومی را وارد نقاشای    بُ ابژه،کردن  الیه احساس حسی و الیه

کند که از سطح گذشاته و در نقاشای سانتی تنهاا باا ابازار        می
در ایان   .(77: 1386)پازوکی، « آید درمینمایش  پرسپكتیوی به

آن قسمت از ابژه که از دید تماشاگر پنهان است و نقاش  ،نقاشی
نقااش   اسات باه دسات    تماشاگر گذاشته ةعهد  را به آن دریافت

نقاشی کوبیسم دوگانگی بین عالم درون و عالم »شود.  ترسیم می
مواجهاه باا   ای را کاه تماشااگر در    برون و همراه با آن مقام ویژه

ابعاد  ةدر این سبک نقاشی هم )همان(. «برد اشیا دارد از بین می
  شود. می زمان و با هم به مخاطب نمایانده به طور هم

 کاه  هنگاامی وار  نیز در رونادی کوبیسام  ها  این بار عروسک
باا انحاالل    ،دنشو موجودی زنده بر روی صحنه ظاهر می مثابة به

و  کنناد  مای این دوگانگی عالم درون و بیرون را تفكیک  ،واقعیت
بااه یكاادیگر در کنااار و  زمااان هاامعااد زناادگی و مردگاای را دو بُ

بااا همااراه داشااتن روح   هااا عروسااکد. ناانمایان تماشاااگر ماای
کاه   ،یا طرفین بدن خاود ، پشت پایین ،بخش خود در باال زندگی
 ،شاان  مارده  جسام  کناار در  ،دنباشا  مای ها  گردان عروسکهمان 
کاه حضاور    ،د و مخاطبنکن جلب میزمان، توجه تماشاگر را  هم

باه صاورت خودکاار دریافات      انبخش را در بازیگر نیروی زندگی
درسات شابیه   . شود رو می هعد دیگری روباین بار با بُ است، کرده

که پنهان از دید  او، به این است که روح بازیگر یا نیروی محرک
و بار روی   شاود  می کشیدهاز درون بدنش بیرون  ،ستتماشاگر ا

 . دوش میاش الحاق  صحنه به جسم فیزیكی
اماا در   ،مسلماً این کار در مورد بازیگر زنده غیرممكن اسات 

این ذهان   و تناپذیر اس رابطه با عروسک امری طبیعی و اجتناب
نامید  «خیال مدرک»مخاطب است که با توجه به آنچه هوسرل 

کند و دیگار زوایاای پنهاان     یمعد را بر یكدیگر منطبق این دو بُ
 پردازد.  یمو به ادراک آن  کند میشخصیت را کامل 

 

  _________________________________________________ گیری نتیجه

 نساتن  و داباا تكیاه بار نگااه پدیدارشناسایک       ،در این پاژوهش 
عروساک  تاوان گفات    می جهان، کاهمیت آگاهی آدمی در ادرا

تر از آنچاه تماشااگر    مسیری طوالنی ،یک پدیدار تئاتری منزلة به
کناد.   مای  دهد طای  می صحنه انجامبرای دریافت بازیگر بر روی 

 ،یناد پدیدارشناساانه  اپدیادار تئااتری در فر   مثاباة  به ،ها عروسک
هاا در نظار تماشااگر     حضوری دوگانه بر روی صاحنه دارناد. آن  

زمان هم در ردیف اشیا نگریسته شوند هم در ردیف  توانند هم می
هاا در ابتادا    های داستانی و موجودات زناده. عروساک   شخصیت

جان  بی یتقلیل در سطح اشیا مرحلةبرای تماشاگر در نخستین 
موجودات زنده راه حوزة شوند و در گام بعد به  می در نظر گرفته

 .گیرناد  مای  سطح با بازیگران بر روی صاحنه قارار   یابند و هم می
پایانی همانند باازیگران در جایگااه شخصایت     مرحلةدر  ،سپس

کناد کاه ذهان     مای  این مراحال روشان  گیرند.  نمایشی قرار می
نسابت باه تماشااگر    برای ادراک اثار  تماشاگر نمایش عروسكی 

ذهان او   زیارا  ،مراتب بیشاتر نیااز دارد   فعالیتی بهتئاتر بازیگر به 
 تر آغاز کند. ی باید از یک گام عقببرای درک نمایش عروسك
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