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مقدمه
شكلگیریومشروعیتیافتنمطالعاتپرفورمنس1
بهعنوانحوزهایازدانشواستفادۀآنازدستاوردهای
قلمرو این روزافزون گسترش به دیگر علوم نظری
مطالعاتیدامنزدهاست.مطالعاتپرفورمنسهمواره
درپیبهرهگیریازنظریاتنوینیاستکهچشمانداز
جدیدیبرایمشاهدهوتفسیربگشایدوبههمیندلیل

اینحوزهپیوندیناگسستنیبانظریهیافتهاست.
به نه اجرایی، قطعة یک پرفورمنس، مطالعات در
عنوانپدیدهایایستابلكهفرایندیپویامبتنیبرحضور
همزماناجراگرانومخاطبانتلقیمیشود.بهعبارتی
این و میشود تعریف آن ناپایداری با پرفورمنس
خصیصه،ویژگیضروریجنبةمادیپرفورمنساست...
برخالفدیگرفرایندهایتولید،پرفورمنسآفرینشیک
پرفورمنس میآفریند. را خود بلكه نیست محصول
.)Fischer-Lichte, 2014: 18( ... گذراست و ناپایایدار
از اجرایكی ناپایدار و زنده بدنی، برجنبههای تمرکز
مطالعات حوزۀ در پژوهش محورهای اصلیترین
پرفورمنساستوتمایلپژوهشگرانبهبررسیماهیت
تجربیوادراکیپرفورمنسزمینةورودپدیدارشناسیرا

بهاینقلمروفراهمکردهاست.
به دانش مختلف حوزههای اخیر دهههای طی
پدیدارشناسیتمایلپیداکردهاند.پدیدارشناسیباتكیه
بر تمرکز و پدیدهها بیواسطة و مستقیم توصیف بر
تجربةزیسته،2رویكردمناسبیبرایتوصیفوبررسی
پرفورمنساست.ازاینروتأثیراتحسیوجنبههای
زندهوناپایدارپرفورمنسدرکانونتمرکزپدیدارشناسی
قرارگرفتهاست.پدیدارشناسیشرایطتحققبنیادین
اجراراشفافمیسازدونشانمیدهدکهچگونهیک
Shige-( اجراباکالموبدنهایبازیگرانشكلمیگیرد

.)to, 2010: 331

دراینراستاپدیدارشناسیمرلوـپونتیدرگسترش
جدید چشماندازهای گشایش و پرفورمنس مطالعات
کارآمدبودهاست.مهمترینویژگیفلسفةمرلوـپونتی3
اقبالآنرامیاننظریهپردازانومحققان ـکهزمینة
حوزههایمختلففراهمنمودهـهستیشناسیتكاملی
آناست.فلسفةاومعنارادرونطبیعتمیکاودواین

است نوینی اساس از هستیشناسی مستلزم کاوش
نقش بر که تأکیدی با مرلوـپونتی .)Morris, 2018(

»بدن«درادراکدارد،درمیاناندیشمندانبه»فیلسوف
طرح با او .)Hass, 2008: 75( است مشهور بدن«4
اینهمانیبدنوادراک،بنیانهاییرافراهمساختهکه
اندیشمندانوگستردهتر از اندیشةبسیاری سرچشمة
نیز است.5 شده دانش از مختلفی حوزههای شدن
نقد به که انسانشناسی و اجتماعی علوم دانشمندان
و ذهن و بدن نسبت زمینة در پیشفرضهایسنتی
ماهیتتجربةانسانیعالقهمندهستند،آثارمرلوـپونتی

.)Auslander, 2008: 136-137( رادنبالمیکنند
پرفورمنسدر و تئاتر پدیدارشناسانة دستاوردهای
دهههایاخیرتاحدزیادیمدیونآراءمرلوـپونتیاست.
زیراتئاتروپرفورمنسبهنحویمتمایزازهنرهایادبی
یاتصویری،رابطةویژهایباارائةتجربةزندهبهتماشاگر
پدیدارشناسی کانون در حسی تجربة این و دارد
مرلوـپونتیقراردارد.تئاتروپرفورمنسمطابقطبیعت
خودبایددرمعرضحواستماشاگرقراربگیردومتكی
برفضاییاستکه»تحتتسلطبدنومسائلفضایی

 .)Garner, 1994: 4(»آنقراردارد
»تنها را آن بداوی6 که شبیهخوانی، مقاله این در
ماهیتی با اسالم جهان دراماتیک منحصراً نمایش
 Badawi,( غرب« با فرهنگی ارتباط از پیش تراژیک،
ادراک پدیدارشناسی منظر از میداند  )1988: 10

شده توصیف آن کلیدی مفاهیم برخی و مرلوـپونتی
است.بهنظرمیرسدادراکدرشبیهخوانیپیشازهر
و دارد بدنی و حسی مقدمهای ذهنی، فرایند گونه
موقعیتبدنیاجراگرانومخاطبانمبناواساسادراک
درایننمایشفرهنگیاست.دراینمقالهکوشیدهایم

بهپرسشهایزیرپاسخدهیم:
نزد بدن مفهوم به اتكا با میتوان چگونه .1
دست شبیهخوانی شاکلة از توصیفی به مرلوـپونتی

یافت؟
زمانمندی8 و بدنمندی7 کلیدی مفاهیم .2
شبیهخوانی ادراک فرایند در نقشی چه مرلوـپونتی

دارد؟
در مخاطب اجراگر/ مشارکتی نسبت چگونه  .3
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مرلوـپونتی ابژۀ و سوژه نسبت براساس شبیهخوانی
تبیینشدنیاست؟

چارچوب نظری و پیشینة پژوهش
پدیدارشناسانة دیدگاه مقاله، این نظری چارچوب
اندیشهای رویكرد است. ادراک زمینة در مرلوـپونتی
و تئاتر محققان برای همواره مرلوـپونتی بدنمحور
پرفورمنسجذاببودهاستبهایندلیلکهایناشكال
میکنند. برجسته را داللتگر بدن غالباً هنری
به را واژگان از منظومهای مرلوـپونتی پدیدارشناسی
منظوربحثدربارۀوجوهتجربینمایشوپرفورمنسدر
اختیارمینهدکهدرغیراینصورتدرکودریافتآن
دشواربهنظرمیرسد.بهسخندیگررویكردبدنمحور
و درک برای کارآمدی ادراکی9 عدسی مرلوـپونتی
دیدگاه میکند. فراهم نمایشی هنرهای تحلیل
مرلوـپونتیازبدنمندیبهطوربالقوهباهمةجنبههای
از اجراگر بدنمند تجربة دارد: کار و سر اجرا یک
پرفورمنسوهمچنینادراکبدنمندتماشاگرازآن؛نیز
ایندیدگاهمیتواندنگرشمارادربارۀحضورپدیداری
ابژههادرپرفورمنسوروشهایتربیتاجراگرانقوام

 .)Auslander, 2008:139(بخشد
ظرفیتهای وجود با میرسد نظر به حال این با
کاربرد نیز و پدیدارشناسی رویكرد در مستتر نظری
وسیعنظریةمرلوـپونتیدرعلوممختلف،تاکنونازاین
رویكرددرگسترۀمطالعاتنمایشهایفرهنگیایرانی
پدیدارشناسی کاربست است. نشده گرفته بهره
از طیفی بر تمرکز برای بستری میتواند مرلوـپونتی،
به ایرانی نمایشهای ناآزمودۀ و نااندیشیده جنبههای

ویژهدرزمینةنسبتساختاراجراوادراکباشد.

ـ پونتی پدیدارشناسی ادراک مرلو
شكلگیری بر متفكران و جریانها از طیفی
بدون اما بودهاند تأثیرگذار مرلوـپونتی پدیدارشناسی
شکهوسرل10مهمترینتأثیررابراوگذاشتهاست.11
خودمرلوـپونتینیزباروریایدههایپدیدارشناسیخود
رابهطرحفلسفیهوسرلپیوندزدهووابستهمیبیند
نظری نقِش .)Romdehn-Romluk, 2011: 4-5(

بر هوسرل پدیدارشناسی نسخة گسترش مرلوـپونتی
پایةطرحانتقاداتبنیادینبهپدیدارشناسیاستعالییو
تمرکزبرنقشبنیادین»بدن«درادراکجهاناست.
طرح هوسرل اگر بود باور این بر مرلوـپونتی
پیش کهبامرگشمتوقفشدـ پدیدارشناسانةخودراـ
میبرد،درنهایتبهایننتیجهمیرسیدکهنقطةآغاز
دفاع قابل این از بیش او توسط شده اتخاذ دکارتی
نیست.اوکهخودرااستمراربخشایدههایهوسرلدر
از اینخطسیرمیدیدمفهومیضددکارتی راستای
ارائهمیدهد)Ibid: 14-16(.مرلوـپونتی پدیدارشناسی
درنوشتههایشاستداللمیکندکهصورتبندیابتدایی
هوسرلازپدیدارشناسیاستعالییمبتنیبرشكلیاز
ایدئالیسم12استکهدرنتیجةآناگویاستعالیی13و
آگاهیمقومارجحیتمییابند،اماتحرکاتزیاداندیشة
پدیدارشناسی سوی به را هوسرل پدیدارشناسانه،

.)Landes, 2013:113-114( 15تكوینی14سوقمیدهد
ازنظرمرلوـپونتی،پدیدارشناسیمارابهدریافتیاز
او نظر از ملزممیکند. تمام و تام فلسفهای و هستی
پدیدارشناسیصرفاًرشتهایتمهیدیبرایاینفلسفه
نیستبلكهآنرادربرمیگیرد.مرلوـپونتیدرآثارخود
تمامیت مورد در را پدیدارشناسی کارگیری به امكان
میدهد قرار توجه مورد بشری اگزیستانس16

)اسپیگلبرگ،811:1396(.
مرلوـپونتیدرکتابساختاررفتار،17پدیدارشناسی
رابهمنزلةراهحلمسائلرفتار،معرفیمینماید.اماوی
صریحترینومهمترینبرداشتخودازپدیدارشناسیرا
درپیشگفتارکتابپدیدارشناسیادراک18مطرحکرده
است.پیشگفتارباتصدیقاینمطلبآغازمیشودکه
تعریفیازپدیدارشناسیوجودنداردکهقبولعامیافته
پیدا هرکسشكلی برای عماًل پدیدارشناسی و باشد
مرلوـپونتی  .)Merleau-Ponty, 2012: xxi( است کرده
دراینکتابخطوطکلیمرادخودازپدیدارشناسیرا
ترسیممیکند:توصیفارتباطمستقیموپیشاآگاهانه19
ماباجهانپیرامونماندرادراک)متیوز،13:1397(.در
نه باشیم پیاش در باید که آنچه میگوید او مجموع
وفاداریبهمتن،بلكهپدیدارشناسیبرایخودماناست،
یعنی»طریقیاسبكیازاندیشیدن«.ازدیدمرلوـپونتی
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پدیدارشناسیبیشتریکروشاستتایکآموزه20یا
.)Merleau-Ponty, 2012: xxi( نظام

آگاهی ایجاد را فلسفه اصلی موضع مرلوـپونتی
دوبارهازطریقاعمالبنیادینیمیداندکهانسانهابه
واسطةآنهاازجهانآگاهمیشوند.اوفلسفةحقیقیرا
یادگیرینگاهدوبارهبهجهانمیداند )Ibid: xxxv(. اوبه
منظورنیلبهاینفلسفه،باوررایجبهعلومرابهچالش
میکشد؛باوریکهنگرشهاورویكردهایعقلگرایی21
وتجربهگرایی22بهجهانرانگرشیکاملوخودبسنده
برای علمی روش مرلوـپونتی نظر از میکند. تلقی
زیرا ندارد. مناسبی کارایی ازجهان آگاهی و شناخت
علممتكیبرتجربةبشریاستدرحالیكهعلمبایددر
باشد بشری نشانههای از فارغ ابژهای به دستیابی پی
بر مرلوـپونتی پدیدارشناسی .)1375 )مرلوـپونتی،
مسئلة دربارۀ متعارف پیشفرضهای نقد و شناسایی
فلسفیادراکمیاندورویكردیکهمتضادقلمدادشده،
این است. شده بنا تجربهگرایی، و عقلگرایی یعنی
روششناسیصریحرامیتوانتقریباًدرهمةنوشتههاو

.)Landes, 2013:69(آثاراومشاهدهکرد
عقلگرایی آنكه وجود با مرلوـپونتی باور به
)ایدئالیسم(وتجربهگرایی)واقعگرایی(23ممكناستاز
بنیانمتضادبایكدیگربهنظربرسندایندوموضعدر
عملدرزمینههاییمشخصبایكدیگراتفاقنظردارند:
یكیازاشتراکاتبنیادینایندوموضع،پیشفرضقرار
دادنافتراقمیانامرذهنیوامرجسمانیاست.ایندو
موضعبنابهرویكردخودبهیكیازسویههایاینتقسیم
دوگانهارجحیتمیبخشند.واقعگراییباابژههایجهان
بهعنوانامرمعلومآغازکردهومیکوشدامرذهنیرابر
حسبآندرککند.عقلگراییوایدئالیسمنیزازامر
ذهنیبهعنوانمفروضخودآغازکردهوسپستالش
نماید تفسیر آن براساس را فیزیكی امر تا میکند
انشقاقمیانطبیعتجسمانیو او .)Smith, 2007:1(

دو این سازگاری عدم طبیعی نتیجة را ذاتی اندیشة
 .)Merleau-Ponty, 2012: xxxiii(گرایشمیداند

سوم جایگزین مسیر جستوجوی در مرلوـپونتی
برایشناختساختارهایبنیادینتجربةانسانیبارجوع
سوم موضع بر تكیه جای به شخص اول موضع به

خود به »بازگشت پدیدارشناسانة دعوت شخص،
اشیاء«24راپیمیگیرد.اوایننقطةعزیمتجدیدرا
مختصراًبابیاناینگزارهبیانمیکند:»اینبدناست
.)Ibid: 213(».کهدرکمیکند.بدنسوژۀادراکاست
دراینگزارههردوموضعتجربهگرایانهوعقلگرایانهبا
همپیوندزدهمیشوند.ادراکطرزتلقیایذهنگرایانهو
 .)Smith, 2007: 2( است  جسمانی طرزتلقیای بدن
مرلوـپونتیادراکرابهبدنمطلقیاذهنمطلقتفكیک
نمیکند.ادراک،بداننحوکهدرنظراوستباتفكرو
زیرا ندارد، مشابهتی هیچ عقلگرایان دیدگاه از تعقل
ادراکازنظراوجدایازجهاننیستودرعینحال،
عملیفعالاستکهباجهاندستوپنجهنرممیکند
وبهعنوانوسیلةارتباطیمطرحمیشود)مرلوـپونتی،
138:1375(.اوضمنآشكارساختنچگونگیمشارکت
سوژۀمدِرکوجهانمدَرِکسوژهدرخلقتجربه،خود
گرفتار عقلگرایی و تجربهگرایی دوانگاری25 در را
به بدن به او ادراِک پدیدارشناسی بنابراین نمیکند.
عنوانبدنقصدیوجستوجوگرمعنااعتبارمیبخشد.
مرلوـپونتیضمنتأکیدبرحرکتوجنبش،26بهعنوان
حاملیبرایمعنایتجربهشدهکهازطریقآنانسانبه
که میورزد اصرار نكته این بر میرسد، شناخت
تجربهگراییوعقلگراییمیبایستبهنفعتجربةزیسته
مرلوـپونتی  .)Evansen, 2018: 22( کنند عقبنشینی
سوژۀ به دکارت و هوسرل مانند به را ادراک تجربة
با ما که خود ادعای این و نمیدهد نسبت استعالیی
بدنهایماندرکمیکنیمراصریحاًبهعنوانجانشین
 Smith,( میدهد قرار عقلگرایی برای پادزهری( )یا
Cogito ergo sum دکارت، حكم برخالف .)2007: 3

اندیشیدن منزلة به وجود هستم(،27 پس )میاندیشم
نیست،بلكهبدنمندیاست.اوحتیازوحدتروانـتنی
هوسرلی،بافرضاصالتبخشیدنبهآگاهی،عبورکرده
اصالت با مرلوـپونتی میبخشد. تن به را اصالت و
بخشیدنبهتناستکهبرجداییمیانامرجسمانیو

.)Auslander, 2008: 137( امرذهنیفائقمیآید
از را بایدتجربةخود براساسدیدگاهمرلوـپونتی
منظرجدیدیبررسیکنیمتابتوانیمحقیقتجدیدی
بیافرینیم.برایاینمنظورالزماستباجهانبهنحوی
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پیشاآگاهانهمرتبطشدهوپیوندبخوریم.بایدرویكردهای
علمیپیشینراکناربگذاریموبهروشپدیدارشناسی
رویآوریمکهروشمناسبیبرایتوضیحتجربةزیسته
وپیشاآگاهانهاست:»هدفپدیدارشناسیایناستکه
افقکلیتجربةزیستهیایگانةجهانپیشرویمارابه
Merleau-Ponty, 2012: xxx-( طورجامعتوصیفکند«
به پدیدارشناسی که میکند اذعان مرلوـپونتی .)vi

عنوانمسیرسوممیتواندبنبستمیانتجربهگراییو
تصویری ارائة و ادراک ماهیت درک در عقلگرایی
درستازجهان،نزدانسانبشكندوفروبریزد:»مهمترین
دستاوردپدیدارشناسیایناستکهبهواسطةنگرشش
وعینگرایی افراطی یاعقالنیت،ذهنگرایی بهجهان
.)Ibid: xxxvvii(»افراطیرابهیكدیگرپیوندزدهاست
درادامهبرخیمفاهیمبنیادینمرلوـپونتیبهویژهبدن
ـکهنقطةاتصالایندورویكردفلسفیاستـباهدف
شفافسازیبیشترمواضعپدیدارشناختیاوشرحداده

شدهاست.


بدنمندی،  زیسته،  ـ پونتی  بدن  مرلو نزد  بدن 
بدن ـ  سوژهخ

فلسفیاش فعالیت دوران در مرلوـپونتی تالش
نیزماهیت انسانیو معطوفبهماهیتوجودیسوژۀ
بدنیاوشدهاست.مرلوـپونتیدرکتابپدیدارشناسی
ادراکبرتحلیلتجربةبدنفردمتمرکزمیشودکهطی
آنبدنراهمانگونهکهزیستهاستوهموارهبهفرد
تعلقداردمعنیمیکندوآنرابهعنوانابژهایدرمیان
سایرابژههایجهاندرنظرنمیگیرد.ازنظراو»بدنما
درجهانهمانجایگاهراداردکهقلبدریکاندامواره:
میدارد، نگه زنده پیوسته را رؤیت قابل منظرۀ بدن،
درونحفظ از را آن و میدمد دروناش به را زندگی
Merleau-( »میکند،وباآنیکنظامراشكلمیدهد
در که بدنی آن بدن بنابراین .)Ponty, 2012: 209

مالكیتماباشدنیستبلكهبدنیاستکهازآنباعنوان
»بدنزیسته«28ناممیبردوماباآنزندگیمیکنیم
شرط بدن مرلوـپونتی نظر از )Landes, 2013: 141(.
میشود محسوب تجربهای نوع هر تحقق امكان
)Crossley, 2012: 92(.بدنزیستهکهدربرابرمفهوم

مكانیكیبدنقرارمیگیردمحورذهنیتودرـجهانـ
بودن29انساناستوتمامابعادوجودیانسانرادربر
Merleau-(»میگیرد:»بدننظرگاهمنبهجهاناست

.)Ponty, 2012: 73

به میبایست فلسفه اینكه بر مرلوـپونتی تأکید
تجربةبدنمندوزیستهبازگرددباتحلیلهایاوازبدن
کتاب در و شد آغاز رفتار ساختار کتاب در زیسته
پدیدارشناسیادراکمرکزیتیافت.اومیگویدکهبدن
صرفاًیکابژۀجسمانیدرجهانیاحاملآگاهینیست
بلكهبدنمعنایوجودیانساناست )Ibid: 151(.براین
اساسبدنسوژهایطبیعیاستوابعادوجودیبودن
درجهانمارانشانمیدهد.بدنهمیشهبیشترازآن
و خودبسنده هرگز بدن ... هست؛ که است چیزی

.)Ibid: 25(استعالییمحضنیست
را انسان که میکند تأکید امر این بر مرلوـپونتی
نبایدصرفاًذهناندیشهمندغیربدنمنددانست،بلكهباید
آنهارابدنهاییدرنظرگرفتکهبهجهانمادیپیوند
خوردهاند:»منبهواسطةبدنماشیاءبیرونیرامشاهده
قدم پیرامونشان و میکنم استفاده آنها از میکنم،
برمیدارم«)Ibid: 93(.بدنهاچیزهاییانتزاعینیستند،
آنها طریق از که جهاناند در عینی هستیهایی بلكه
»بدن میگیرد: شكل سوبژکتیویته و داده رخ ادراک
سوژهادراکاست«)Ibid: 213(.ازنظرویجهاناساس
تجربهاست)Ibid: 13(.هرسوبژکتیویتهای،ازآِنجهان
است،مجزایامنفکازآننیست،وبهوسیلهآنچهکه
تغذیه مینامد، ادراک30 اولویت را آن مرلوـپونتی
میشود.ازنقطهنظرهوسرلی)کهوامدارفلسفةدکارتی
است(انسانهاهستیهاییهستندکهبرآگاهیتمرکز
یافتهاند.مرلوـپونتیدرمقابلایننگرش،تأکیدداردکه
هویتانسانتااندازۀزیادیازطریقجسمانیتیابدن
شكلگرفتهاست.بنابرایناوبرمرکزیتبدنوتأثیرآن
میکند تأکید تجربهشده جهاِن از ما ادراک بر
.)Auslander, 2008: 137(اینادعایشگرفازتالشاو
گرفته سرچشمه ادراک مفاهیم در بازاندیشی برای
برخاستهاستکهذهن بنیادین اینحقیقت از است،
 Merleau-Ponty, 2102:( است بدنمند ذهن دریافتگر،

.)xxxvi
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ادراکازدیدگاهمرلوـپونتی،روشیاستکهطیآن
مابهعنوانهستیهاییبدنمندبهجهانپرتابشدهایم.
ماخودرابهعنوانبخشیازجهانونهصرفاًبهعنوان
 .)Moran, 2000: 424( ابژههایفضاییکشفمیکنیم
و بیرونی دنیای به اتصال حلقة بدنمندی بنابراین

تجربهشدهاست.
»بدنمندی« مرلوـپونتی، کلیدی ایدههای از یكی
است.اوبااینمفهومبرنقشمرکزیبدندرتجربةفرد
ازجهانانگشتمیگذارد.بهعقیدۀمرلوـپونتی،جهان
ابژهایبیرونینیستکهبخواهیمبدانبیندیشیم،بلكه
زیربنایادراکاتوتجربههایماست.بنابراین،ابژههای
بیرونینتیجةآناستکهبدنماچگونهآنهارادرک
بدونبدن ما نیستند. ما آگاهی محصول کندوصرفاً
بهطور ذهن و بدن باشیم؛ داشته آگاهی نمیتوانیم
ناگسستنیدرهمتنیدهشدهاند.ازمنظرمرلوـپونتی،
دانشبدنمنداینامكانراسلبمیکندکهقلمروییاز
دانشخودآیینداشتهباشیمکهپیشازبدنیابدون

.)Auslander, 2008: 138( آنحاصلآمدهباشد
ـسوژه31رادرپدیدارشناسی مرلوـپونتیمفهومبدن
ادراکبهکاربردهتابراینمسئلهتأکیدکندکهبدن،ذهن
وجهانبرخالفاندیشةدکارتی،کاماًلدرهمتنیدهاند.او
بارویكردپدیدارشناسیدرپیپیوندوتوصیفرابطةسوژه
 Gallagher,(باجهانیاستکهدرآنغوطهورشدهاست
184 :2010(. پدیدارشناسیمرلوـپونتیدرپیدرکاین

نسبتدرونیاستودرصددآننیستکهنوعیآگاهی
تغییرناپذیروایستاراشناساییکندکهازاینجهانفراتر
رود.تجربةانساننتیجةارتباطیگانهایاستکهبینسوژۀ
مرکز مقام در بدن میگیرد. شكل جهان و بدنمند
جهتگیریانسان،هماوراازطریقحواسخودبهجهان
پیرامونشهدایتمیکندوهمجهانرامطابقباجایگاهو
اعمالبدنیانسانموقعیتمیبخشدوبرایناساس،سوژه
میشوند متولد یكدیگر با فرآیندی طی جهان و
)Bullington, 2013: 23(.درفلسفةمرلوـپونتی،دوانگاری

دکارتیدرمواجهةسوژهوجهانازهمفرومیپاشد.ما
نبایدسوژهوجهانراقلمروهاییمجزاتصورکنیم،بلكه
بایدآنهارادووجهباشندهایواحدوبدنمنددرنظربگیریم

.)Auslander, 2008: 138(

ـ پونتی زمانمندی در اندیشة مرلو
مرلوـپونتیباتلفیقپدیدارشناسیزمانهوسرلو
پدیدارشناسیزمانهایدگرزمانمندیرابهمعنایوجود
درنظرگرفتهاست)Merleau-Ponty, 2012: 432(.اودر
کتابپدیدارشناسیادراکنظریههاییرانقدمیکندکه
شناخت، به که میدهند شرح منظری از را وجود
تنزل انتزاعی مفاهیم دیگر و فضامندی33 جنسیت،32
سیاق همین به مرلوـپونتی .)Ibid: 433( مییابد
خاطرنشانمیسازدهمانگونهکهنمیتوانسوژهرابه
جنسیتوفضامندیتنزلداد،آنرانیزنمیتوانصرفاً
ازطریقزمانمندیفهمید.اوتوجهرابههمبودیابعاد
مختلفوجودجلبمیکند.بنابراینمرلوـپونتیبهجای
اینكهوجودرابامفاهیمانتزاعیشرحدهدمیکوشدتا
بُعدزمانمندسوژهرادروجودطبیعیآن،یابهعبارتی
درحضورسوژهایبررسیکندکهبهجهانوموجودیتش
تصریح او .)Tapinc, 2014: 165( است خورده پیوند
میکندکهزمانبخشیازجهانعینینیست.بهویژه
Mer-( ازهستیکنارهمیگیرند آینده آنكهگذشتهو
برای میگوید مرلوـپونتی .)leau-Ponty, 2102: 433

اینكهجریانیاززمانداشتهباشیممیبایستسوژهای
وجودداشتهباشدکهآنراتجربهکند.اگرسوژهایدر
کارنباشد،آنگاهناظریوجودنخواهدداشتتارخدادها

.)Ibid: 433(راتوصیفکند
براساسدیدگاهمرلوـپونتیآگاهی،دریافتوثبت
انفعالیزماننیستبلكهشكلگیریزمان،خودمستلزم
آگاهیاست.زمانبخشیازجهانعینینیستبلكهآن
.)Ibid(راصرفاًمیتوانبهصورتبُعدیازسوژهیافت
تغییردرفهموادراکهنگامیممكنخواهدبودکهما
جریانزمانراتجربهکردهباشیم.ماگذشتهراازطریق
اکنونومشاهدۀتغییریکابژهدرکمیکنیم.ازنظر
مرلوـپونتیمفهومزمانمستلزمارتباطبااشیاست.زمان
من که واقعی توالی نه و است طبیعی »فرایندی نه
بتوانمبهآسانیخودرابهثبتآنمحدودکنم.زماناز
رابطةمنبااشیاءمتولدمیشود«)Ibid: 434(.  توضیح
مرلوـپونتیدربارۀدرکسوژهاززمانمندیبهتأکیداوبر
حضوربدنیسوژهوابستهاست؛بهعبارتیحضوربدنیو
حضورزمانمندبایكدیگرهمپوشانیپیدامیکنند.این
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آگاهیاززمانهرگزمستقلازحضوربدنیوجهانیکه
بهواسطةسوژهکیفیتزمانمندیافته،نیست،درنتیجه
که ابژههایی به را زمانمندی سوژه، متعین چشمانداز
میکند تحمیل هستند، حاضر اکنون زمان در تنها
درگسترۀ آینده و مقام،گذشته این در .)Ibid: 437(

حالماظاهرمیشوند.گذشتهوآیندهنهدرزمانحال
بلكهفقطدرسوژهایممكناسترخدهندکهموجودی
زمانمنداست.سوژهمیتوانداززمانحالفراتررودوبه
گذشتهوآیندهدسترساند.مرلوـپونتیاینخاصیت
مینامد. سوژه »برونخویشانه«34 خاصیت را سوژه
ویژگیبرونخویشانهبودنزمانمندیوسوژۀزمانمند
چنانربطوثیقیبههمدارندکهمرلوـپونتیسرانجام
میکند توصیف زمان« را سوژه و سوژه را »زمان
)اسپیگلبرگ،832:1396-833َ؛پیراویونک،1389:

.)174-173
زمان میان مرلوـپونتی شد گفته آنچه براساس
طبیعیوزمانتاریخیتمایزقائلمیشود.زمانطبیعت
نحو به است،زمانرخدادیکه توالیهایساده زمان
زمان دارد. قرار دیگر رخداد از پس یا پیش ابژکتیو
توأمان و است آینده و اکنون گذشته، زمان تاریخی
حاضر آنچه دارد؛ سوبژکتیویته به گریزناپذیر ارجاعی
آینده و گذشته آنچه و است حاضر کسی برای است
استبهواسطةنسبتایندوباآنچهحاضراستتعریف
میشود.نمیتوانایندوزمانراازیكدیگرجداکرد.
زیراماتنهادرصورتیمیتوانیمحتیمفهومیاززمان
تاریخ زمان به را آن بتوانیم که باشیم داشته ابژکتیو
زیستةخودربطدهیم.هراکنونیبهنحوجدانشدنیبه
گذشتهایکهازآنپدیدآمدهوآیندهایکهجایگزین
آنخواهدشدپیوندخوردهاست.هیچمرزقاطعیبین
گذشته،اکنونوآیندهوجودندارد)متیوز،42:1397-
43(.مرلوـپونتیزمانراباچشمةآبیمقایسهمیکند
کهدرآنشكلچشمهدرحینتغییراتآبهمچنان
حفظمیشود:»مامیگوییمکهزمانهمانگونهوجود
در میشود عوض آب دارد: وجود فواره یک که دارد
حالیكهفوارهباقیمیماند.زیراشكلشعوضمیشود،یا
موجهای زیرا میشود، حفظ فواره حالت عبارتی، به
متوالیکارکردهایابهعبارتیوظایفشانراازموجهای

 .)Merleau-Ponty, 2012: 447(»قبلیتحویلمیگیرند
بیزمان ما تجارب و اندیشهها مرلوـپونتی نظر از
نیستند،بلكهازحیثزمانیگسترشیافتهاندوتنهادر
صورتیمیتوانآنهارابهدرستیفهمیدکهایننكتهرا
مدنظرقراردهیم.مرلوـپونتیازمارسلپروست35نقل
میکند:ما»برانباشتهایاززندگیگذشتهنشستهایم«
آن همة محصول هستیم اکنون آنچه .)Ibid: 449(

چیزهاییاستکهدرگذشتهتجربهکردهایم.

نقش ساختاری بدن در شبیه خوانی
و نمایشی قطعة یک به صرفاً را شبیهخوانی اگر
عناصر و اجزاء یكایک ادامه در و بكاهیم فرو اجرایی
و باهدفآشكارساختنهستةمرکزی را آن اجرایی
کانونیآنازگسترۀنظرگاهمانبزداییم،دراینصورت
به مخاطب کنار در نقشپوش( )اجراگر، شبیهخوان
عنوانیكیازدوعنصرزیرساختیوحیاتیشبیهخوانی
برجستهونمایانخواهدشد.بهسخندیگرشبیهخوانی
عناصر دیگر حضور بدون نمایشی اثر یک مانند به
)معینالبكاء(، کارگردان )نسخه(، متن مانند اجرایی
لباس،دکورواسبابصحنه،نورپردازیوموسیقیقابل
تصوراستامابدونحضورشبیهخواناساساًاجراییبه
بود. خواهد وجودی ماهیت فاقد شبیهخوانی نام
شبیهخوانیبیشازهرعنصردیگریمتكیبهاجراگران
کلی دودستة در را نقشها که است یاشبیهخوانانی
ـ نقشهایشبیهخوانی ارائهمیدهند. اشقیاء و اولیاء
با مقایسه در ـ موجود تقسیمبندیهای از صرفنظر
شخصیتنمایشیبهمعنایامروزینآن،ازویژگیهای
متمایزیبرخورداراست؛ویژگیهاییکهشبیهخوانیرا
ازسایرگونههاینمایشیکالسیکومتعارفمتفاوت
شخصیت یک غربی، مرسوم تئاتر در میسازد.
جنسیتی، خانوادگی، خصیصههای از مجموعهای
جسمانی،روحی،روانی،اعتقادیواجتماعیاستکه
طیآنازدیگرشخصیتهامتمایزمیشود.امانقشها
درشبیهخوانیفاقدچنینمشخصههاییاست.اجراگر
درشبیهخوانی،صرفاًنقشهاراایفاکردهوبهسختی
میتوانفاصلةمیاننقشوشخصیترانادیدهانگاشت.
نفیهمانندپنداریدرسطحاجراگرودرمقاممخاطب،
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درواقعنفیشخصیتدرشبیهخوانیاست)اسماعیلی،
114:1389(.تکبعدیبودن،فقدانعمقروانشناختی
یاالیهپردازیشخصیتی،ثباتصفاتوخصایصفردی،
واژگانی اندوختة و بودن،تشابهشیوۀگفتار دوقطبی
نقشهادرهرقطب،تحولدررفتاروبیاندرنتیجةیک
... و درونی کشمكش و تعمق نه و بیرونی برتر ارادۀ
)همان(ازمهمترینویژگینقشهادرشبیهخوانیاست.
شبیهخوانی، نقشهای که دالیلی از یكی عبارتی به
عنوان»شخصیت«36ندارندواصطالح»شبیه«برایشان
بهکاربردهمیشودـــعالوهبردالیلعقیدتیـــاین
استکههیچمشخصهایازپردازششخصیتازلحاظ
ادبیاتدراماتیکطبقتعریفهاومؤلفههایشخصیت
درتئاتردرآنهاوجودندارد)مجللی،283:1397(.از
طرفدیگرمسئلةشبیهخوانی،مسئلةخودتاریخاست
ونهوقایعورویدادهایتاریخیمستدلومستند.ازاین
متافیزیكی ساحتی از شبیهخوانی در تاریخ منظر
برخورداراستوبرعنصرجوهرتاریخی،یعنیکنشو
ستیزمیاننیروهایخیر/شر،نور/تاریكیوفرادست/
در نقشها اساس این بر است. استوار فرودست
جوهری، ستیز و کنش این چارچوب در شبیهخوانی
قراردادیبودهونمونههاییبرآمدهازایننیروهاهستند.
همچنینازآنجاکهشبیهخوانینمایشیاستکهمعموالً
درفضایبازودربرابرخیلعظیمیازمخاطباناجرا
میشود،شبیهخوانانازاتخاذیکرویكردروانشناسی
و اجتنابکرده نقشها بهتصویرکشیدن برای دقیق
براینشاندادنویژگیهایاصلینقشهاسبکوروش
ویژهایخلقمیکنندتابتوانندنقشهارابهشیوهایکه
بسیارسریعقابلتشخیصباشدبهمخاطبانبشناسانند.
بهسرعت تا میخواهد اجراگرانش از نمایش نوع این
ماهیتنقشهایشانراخلقوخصایصاصلیآنهارابه
نتیجه  .)Malekpour, 2004: 82( دهند نشان سرعت
آنكهخصیصههایبرشمردهشدهبرایشخصیتنمایشی
کمكیدرترسیمتمایزنقشهادرشبیهخوانینمیکنند؛
بهعبارتینقشهایشبیهخوانیرانمیتوانبهواسطة
یكدیگر از زبانی و اجتماعی روانی، جنبههای و ابعاد
پرسش این طرح اکنون بازشناخت. و کرد تفكیک
تمایز و ممیز وجه مهمترین میرسد: نظر به ضروری

و شبیهخوان آنها براساس که شبیهخوانی نقشهای
میشوند، نائل آنها از درک و شناخت به مخاطب
چیست؟پاسخاینپرسشرابایددرکلیدواژۀ»بدن«

جستجوکرد.
نقشخواندرشبیهخوانیبهواسطةدرکبدنمنداز
نقشها،بهجاینمایشدادنشخصیت،پیشینةآنو
نفوذبهالیههایعمیقروانیواجتماعینقش،سعیدر
رفتاری، و حرکتی الگوهای بدن، طریق از آن القای
قراردادهاونشانههایالصاقشدهبهآندارد.37برخالف
نظربرخیپژوهشگرانکهشبیهخوانیراهنریاساساً
مبتنیبرکالممیپندارنداینشاکلهبدنها38هستندکه
شبیهخوانیراشكلمیدهند،زیرازبانوکالمعنصری
برآمدهازبدناستودرنسبتباآنقرارمیگیرد.39
که بدن میدارد، بیان مرلوـپونتی که همانگونه
که است »آگاهیای ماست نخستین« »سوبژکتیویتة
شرطوجودزباناست«،بدنزمینهایراشكلمیدهد
کهبرایپیداییزبانضروریاستوخودنیز،کهایماو
اشارهاست،»زبانسربسته«استوبنیادهرگونهبیان:
است« آغازین بیان بدنش از انسان استفادۀ نوع »هر
شاکلة مرلوـپونتی نظر از .)232 :1394 )شوسترمن،
بلكه نشانمیدهد را ما تنهاوضعیتکنونی نه بدنی
امكاناتزیستةمارانیزشاملمیشود؛امكاناتیکهبر
 Landes,(عادتها40ونحوۀبودنمادرجهانداللتدارد
32 :2013(.بهعبارتیویژگیهاونقشبیانیبدناست

کهاساسشناختوفهمازنقشهارانزدشبیهخوانو
همچنینمخاطبفراهممیآورد.برایناساسشاکلة
میبخشد، شخصیت )خام( عادی بدن به که بدنی
در مؤلفه بنیادیترین و اساسیترین مهمترین،
شكلگیریساختارشبیهخوانیوبرقراریارتباطمیان

شبیهخوانومخاطباست.
متمایز الیة یا دوسطح شامل را بدن مرلوـپونتی
Mer-( میداند طبیعی42 بدن و 41 عادتشد هبدن
leau-Ponty, 2012: 84(.اومیانایندوشكلبدنتمایز

براساس قرارمیدهد. برابرهم رادر آنها و قائلشده
طبیعتوماهیتبدنمندیهنگامیکهماعادتهاییرا
فرامیگیریمجهاِنمامطابقعملهاورفتارهایناشی
ازعادتهایکسبشدهتغییرشكلمیدهد.بههمین
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قابل ازطریقبدنهایعادتشدهاستکهوجه نحو
مخزن ما بدن میگردد. آشكار جهان ابژههای تغییر
بالقوهایازعملهاییاستکهدستنخوردهباقیمانده
طریق از و بدن ظرفیتهای واسطة به میتواند و
عادتهایماآشكارگردد)Ibid: 91(.درشبیهخوانی
نیزباایندوسطحبدندرکیفیتیدوگانه،تداخلیو

درهمتنیدهمواجهمیشویم.

شکل و ظاهر بدن  بدن طبیعیخ
همانطورکهاشارهشدنقشهادرشبیهخوانیبهدو
دستةکالنتقسیممیشوند؛اولیاء)نیكوکاران(واشقیاء
نامیده نیز مخالفخوان و مؤالفخوان که )ستمکاران(
میشوند.شكلوظاهربدنطبیعیاجراگرانونسبت
آنباالگوهاوقراردادهاییمشخصمهمترینعاملدر
و ادراک شناسایی، و نقشخوانان به نقشها واگذاری
تفكیکنقشهایشبیهخوانیتوسطمخاطباست.به
مفهومدیگرمخاطببهجایهرگونهاستداللعقالنی
وذهنیودرکویژگیهایروانی،اجتماعیوفرهنگی
و بدن طبیعی ظاهر و شكل واسطة به شخصیتها،
به آن به شده الحاق تجسمی نشانههای و قراردادها

دریافتیپیشاآگاهانهازشبیهخوانیدستمییابد.
درشبیهخوانیبرقرارینسبتمیانشكلوظاهر
چهرهوبدنطبیعینقشخوانانباالگوهاوقراردادهای
درشبیهخوانی ادراک فرایند در مهمی عنصر نقشها
رعایت بهدرستی نسبت این اگر که نحو بدین است؛
شودمخاطبازلحظةآغازمجلسشبیهخوانیمیتواند
باتداعینسبتمیاناینبدنهاباالگوهایتثبیتشده
وپیشازهرگونهتحلیلی،نقشهاراازیكدیگرتفكیک
نمودهوادراکنماید.برایمثالبیضاییبهنمونههاییاز
اشاره شبیهخوانی نقشهای ظاهری و بدنی الگوهای
کردهاست:شبیهامامانبایدخوشصورتبودهوریشی
از میبایست همچنین باشد داشته قبضه یک قدر به
حیثقامتمتوسطباشدونیزحضرتعباس)ع(دارای
ریشمورچهایپیزدهوبلندقامتاستوشانةپهنو
سینةفراخومیانباریکداردوشبیهعلیاکبر)ع(جواِن
وشبیه است وخوشقدوقامت هجدهسالِهخوشقیافه
قاسم)ع(میبایستازحیثصورتمثلعلیاکبر)ع(و

:1379 )بیضایی، ... باشد وی از کمتر سن حیث از
باچهرۀخشنونازیبا 145(.درمقابلاشقیاءمعموالً
ظاهرمیشوند.فلوردربارۀالگوهاوقراردادهایچهرهدر
کهنمایانگرسیرتپاکاست شبیهخوانیچهرۀزیباراـ
ـمختصاولیاءوچهرۀخشنوزمختراـکهنمایانگر
سیرتناپاکاستـمختصاشقیاءمیداندبهطوریكه
از شبیهخوانی موضوع و داستان با ناآشنا اروپاییهای
طریقتفاوتهایبدنیوظاهریبهراحتیمتوجهتمایز
 Floor, 2005:(اخالقیوارزشیمیاننقشهامیشوند
167(.ملکپورنیزدربارۀاهمیتبدنطبیعیوتأثیرآن

درواگذارینقشهایشبیهخوانیمینویسد:»درتعزیه،
شخصیتها اکثر زیرا ندارد. وجود شخصیت تحول
کلیشهایهستند.بازیگراندرسراسرزندگینقشهای
شخصیتها تعزیه در میکنند. بازی را خود خاص
پیچیدهنشاندادهنمیشوندزیراتمامیرفتاروامیال
آنشخصیتها،همبرایبازیگرانوهمبرایتماشاگران،
و چهره حسب بر بازیگران است. روشن و واضح
خصوصیاتجسمانیخودهمانندچهرهوصدا،نسبتبه
چهرهوصدایدیگراعضایگروهنقشیراانتخابکرده
میکنند« بازی همیشه برای را نقش آن سپس و
از یكی جاسبی، احمد .)Malekpour, 2004:98(

و جسمانی ویژگیهای دربارۀ قدیمی شبیهخوانان
ظاهر و ذهن »قلب، است: گفته شبیهخوانان ظاهری
که ظاهرشخصیتی و ذهن و قلب با باید شبیهخوان
وقتها بعضی باشد. همسان میکند، بازی را نقشش
میبینیمکهبازیگریکهظاهریخشنوزمختدارد،
بهجایاینكهنقششمررابازیکند،نقشامامرابازی
میکند....حتیدیدهامکهچنینبازیگرینقشیوسف
چنین اصاًل تماشاگران حالیکه در میکند بازی را
چیزیرانمیپسندند،چونبراینباورندکهیوسفباید
چهرهایزیباداشتهباشد.کسانیکهنقشاولیاءرابازی
میکنند،بایدچهرۀخوبوبیگناهیداشتهباشند...«

.)Ibid: 100-101(

به آن رنگ و لباس بدن، ظاهر و شكل عالوهبر
عنواننشانههاییفرهنگیدرتقویتوپشتیبانیوجه
تجسمیوبدنمنداینالگوهامؤثرهستند.درشبیهخوانی
رنگسبزوسرخبهعنوانبازآفرینینمادینتقابلخیر
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بدن حسی تأثیرات بر و میشود گرفته کار به شر و
اجراگرانبرمخاطبمیافزاید.رنگسرختجسمبخش
رذالت،خونریزیوشقاوتومختصاشقیاءورنگسبز
قلمداد سیادت و قداست عینی نماد و اولیاء برای
میشود.ازنظروضعیتپوششنیزبدناولیاخوانانبه
و است آراسته سادهزیستی نشانة به ساده لباسهای
نشانة به برق و زرق پر لباسهای با اشقیاخوانان

دنیاپرستیظاهرمیشوند.

عمل و رفتار بدن  بدن عادت شدهخ
گاممهممرلوـپونتیدرکتابپدیدارشناسیادراک
تحلیلنقشفراگیریعادتدربررسیبدنودریافت
نهبه اومعتقداستکهعادتها ازرفتاراست. حسی
جنبشهای از مشخصی مجموعة برقراری واسطة
فیزیكیحاصلمیشودونهبهواسطةتصمیمیعقالنی.
بلكهعادتبازپیراییوتكرارشاکلةبدنیاست،مستلزم
فهمیازحسیکژست43است.بدنژسترابهعنوان
 Merleau-Ponty, 2012:( فهممیکند محرکداللت44
144(.درواقععادتداشتنصراحتاًآنچیزیاستکه

ماراازاینكهمجبورباشیمدربارۀکنشیبیندیشم،آزاد
میسازدوهمچنیناینکنشچیزیاستکهامكانیرا
برایآنعادتمیگشایدتابهسمتوسویموقعیتهای
این آنكه علیرغم کند حرکت متفاوتی ساختیافتة
موقعیتهاهمانحسرابهاشتراکمیگذارند.بنابراین
عادتنیروییرانشانمیدهدکهازبودنمادرجهانیا
ابزارهایجدیدخبر تلفیق ازطریق ازتغییروجودما
میدهد)Ibid: 145(.ازاینامرمیتواننتیجهگرفتکه
بعالوه .)Ibid: 147( است داللتگر فضای یک بدن
مرلوـپونتیبیانمیکندکههرمحرکداللت،خودنیز
یکعادتادراکیاستهمانطورکهادراک،درجهان
بودنبنیادیبدنماست.بنابراین،میتوانگفتکسب
یکعادتادراکی،فراگیرییکجهاناست.کسبیک
عادت،ورودبهجهانیاستکهمیتواندبانیرویبدن

.)Ibid: 153-5(منسخنبگوید
در مؤلفه دومین خبرگیها و مهارتها عادتها،
تثبیتجایگاهبدندرشبیهخوانیاستکهدرعملو
رفتارصریحبدندرقالبنقشومهارتشبیهخواندر

و الگوها از صرفنظر مییابد. نمود کنشها نمایش
بدن از برآمده رفتارهای و حرکات بدنی، ویژگیهای
بدنمند فضای تقویت عوامل دیگر از نقشخوانان
از بهرهگیری با اشقیاء نمونه برای است. شبیهخوانی
شقاوت صفات تشدید در سعی شده اغراق ژستهای
دارندودرمقابلاولیاءباحرکات،رفتارواعمالبدنیکه
ظاهر آنهاست، دینی و انسانی منزلت و شأن بیانگر
در اعمال در خونسردی و رفتار در متانت میشوند.
ژستهایبدنیاولیاخواندیدهمیشود.ایننكتهدر
مورداشقیاءبهصورتعكسمشهوداست؛اضطرابو
حرکات در خشونت و بیرحمی و رفتاری تنشهای
بدنیمخالفخوانانبهنحویاستکهاحساسمخاطب
رابرانگیختهونفرینولعنهمگانرادرپیدارد.نكتة
که است آن نقشپوشیشبیهخوانی در قابلمالحظه
تالشدربهتصویرکشیدناینمفاهیمومعانی،بیشتر
آن تحرکات و بدن از استفاده با دیگری عنصر هر از
صورتمیگیردومهارتشبیهخواندرفراگیریعمل،
الگوهایرفتاریورفتارهاینمایشیمختصهرنقشو
ـــکهخود ابژههایصحنه و ابزار از ماهرانه استفادۀ
ــعامل ناظربردرکبدنمندشبیهخوانانازنقشاستـ
مهمیدرکیفیتپدیداریبدنمنداجراگرانبرصحنة

شبیهخوانیاست.
کالمشبیهخوانانوآگاهیوتسلطبردستگاههای
عنوان به نیز سخنوری شیوههای و آوازی موسیقی
عنصرینمایشیوبرآمدهازبدنضمنتقویتوتحكیم
فضایشیوهپردازانةشبیهخوانی،درتثبیتاینالگوهاو
شناختوادراکنقشهایشبیهخوانیبسیارمؤثراست.
تسلط و مهارت و شبیهخوانی در کالم موسیقی
در مهمی عنصر بیانی و آوازی فنون بر شبیهخوان
مرزبندیوتفكیکنقشهاازیكدیگرقلمدادشدهواز
عناصرحیاتیوجهبدنمندوادراکیشبیهخوانیبهشمار
میرود.موسیقیکالمهمچنیندرتقویتوپشتیبانی
ضرباهنگحرکاتورفتاربدننقشخوانانمؤثراست.
اشعارشبیهخوانیبهدوشیوهارائهمیشود:اولیاخوانان
ــکهاز آهنگینوبراساسدستگاههایموسیقیایرانیـ
»تحریر آن به و است برخوردار زیباییشناختی جنبة
اداکردهواشقیاخوانان را کردن«میگویندـــاشعار
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ایناشعاررابهصورتخشنوبااغراقدکلمهمیکنند
ـــکهدرفرهنگنمایشسنتیایرانبهآناشتلمخوانی
کالم، ضرباهنگ و شكل در تمایز این میشود. گفته
زبان با که آنانی برای حتی را نقشها شناسایی
شبیهخوانیآشنانیستند،آسانمیکند.همانگونهکه
اشقیاخواناننمیتواننداشعارخودرابهآوازبخوانندهر
شبیهخواننیزنمیتواندهرنوعآوازیراسردهد.مایة
آهنگهاوآوازهامتناسببانقششبیهخوانوکیفیت
حاالتیکهمیبایستشبیهخواننشاندهدبراساسنوع
:1380 )شهیدی، میشود تعیین واقعه چگونگی و

.)440
درواقعیكیازدالیلیکهبیشترشبیهخوانانطی
یا و اولیاخوان نقش در صرفاً خود فعالیت دوران
اشقیاخوانظاهرمیشوندوازپذیرشنقشهایقطب
بدن شاخصههای بر عالوه میورزند اجتناب مخالف
طبیعیآنها،رسوبیافتگی45فنونوشگردهایمختص
عادتی گرفتن، الفت و طبیعی بدنهای در نقش هر
و فنون سلسله این با بدنهایشان هماهنگی و شدن

روشهادرگذرزماناست.

در  و عادت شده  بدن های طبیعی  در هم تنیدگی 

شبیه خوانی
عادتشده و طبیعی بدنهای ویژگیهای مجموع
را شبیهخوانی الگومدار و بدنمند فضای شبیهخوانان
در بدن عبارتی به میکند. تقویت و داده شكل
شبیهخوانیحلقةاتصالشبیهخوانیبامسئلةادراکو
دریافتحسینزدمخاطباست.درگامنخستدرک
رفتارهای و عملها و بدنها در نقش از شبیهخوانان
سرزدهازبدنتجلیمییابد.درگامبعدیمخاطببه
واسطةآگاهیپیشینازالگوهایتجلییافتهدربدنها،
پیشازهرگونهاستداللعقلی،بهدرکپیشاآگاهانهاز
شبیهخوانیمیرسد.بهنحویکههرگونهتخطیازاین
الگوهایبدنیوعدمرعایتآنتوسطشبیهخوان،در
فراینداجراوادراکشبیهخوانیتوسطمخاطباختالل

ایجادکردهوازتأثیراتحسیآنمیکاهد.
بدنهای یعنی شبیهخوانان بدنمندی وجه دو 
ایندو طبیعیوعادتشدهونسبتدیالكتیكیمیان
عنصرمهمیدرساختارشبیهخوانیوتعیینماهیتآن
در نقشخوانان پدیداری حضور میشود. قلمداد
شبیهخوانیمبتنیبردوانگاریودرهمتنیدگیبدنهای
همبودی، این و است عادتشده بدنهای و طبیعی
بدنهایاجراگرانرادرشبكهایسیالازحاالتمختلف

اشقیاء اولیاء مؤلفههایبدنی شاکلةبدنی

بدنهاوچهرههایزمختو
خشن

)بهنشانةسیرتناپاک(

بدنهایهنجارینوچهرههای
آراموزیبا)بهنشانةسیرتپاک(

شكلبدنوحاالتبیانیچهره

لباسهایفاخربدن-طبیعی
)بهنشانةدنیاپرستی(

لباسهایسادهوآراسته
)بهنشانةسادهزیستی(

جامهولباس

استفادهازرنگهایگرموتند
مانندقرمزونارنجی

)بهنشانةقساوتوشهوت(

استفادهازرنگهایروشنو
مالیممانندسبزوسفید
)بهنشانةسیادتوپاکی(

رنگ

کنشهایافراطی،خشنو
ناهنجار

کنشهایاعتدالیوهنجارین حرکاتورفتار

اشتلمخوانی تحریرکردن آوازوکالم بدن-عادت-شده

شاخصه های شاکلة بدنی شبیه خوان
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کنیم ادعا است ممكن میکند. درگیر بدن پدیداری
همةاشكالنمایشاینظرفیترادارندکههمبودیو
درهمتنیدگیبدنهایطبیعیوعادتشدهرابرجسته
در همبودی و ابهام این که گفت باید اما نمایند.
شبیهخوانیبرگرفتهازداللتهایبومی46استووجهی
و عقیدتی دالیل و دارد ساختاری و تعمدی
را آن مشخصی فرهنگی و فكری پیشزمینههای
پشتیبانیمیکند.اینابهامدربدنهایاجراگرانکهدر
اصل از ناشی مییابد گسترش شبیهخوانی سراسر
میان فاصلهگذاری و نقشها حریم رعایت عقیدتی
شبیهخوانباآننقشهاستکهبراساسآنشبیهخوانان
درقالبشخصیتهاحضورنمییابندبلكهشبیهاورابه
تصویرمیکشند)مجللی،361:1397(.نقشخواناندر
جهانشبیهخوانیخودراصاحبآنجایگاهنمیدانند
کهبهجایبزرگانواولیایدینقرارگیرندیاباقرار
گرفتندرنقشاشقیاء،دشمندینوایمانوآزادگیو
اخالققلمدادشوند.وایناقرارواعترافدربدنها،بیان
خودنمایی آشكاری طرز به آنها رفتاری ژستهای و
میکند.براینمونهشمردرابتدایمجلسشبیهخوانی
بابیانعباراتزیرزبانبهاقرارمیگشایدوبرمسئلة

فاصلةشبیهخوانانازنقشهاتأکیدمیکند:
االایاهلمجلسبرشماحافظخداباشد/نبی
باشد/کند ومونسمجتبی یار غمخواروحیدر
یاریبههروادیزنانراحضرتزهرا/بهمردان
سلطان او نه باشد/ کربال شاه غمخوار و مونس
مظلوماننهاواکبرنهاوقاسم/نهاومنقذنهاو
خولینهاوبنسعد/نهمنشمرمنهاینجاکربال
نیلشگرمااشقیاباشد/غرضبهرعزاداریباپا
گردیدهاینمجلس/بكاابكاتباکاشاهداینمدعا
باشد/.../مننهآنشمرمشبیهشمرمایحضار
مجلس)همان:361(
به خود معرفی هنگام در علیاکبر)ع( شبیه یا و
لشكراشقیاءدرمیدانمبارزهازاینكهخودرادرنقش
علیاکبر)ع(عرضهکردهاستازایشانطلببخشش
مینمایدومخاطبرابرحذرمیداردکهاوراعلیاکبر

)ع(بپندارند:
منعلیاکبرگلونوباوۀشاهجهانم/منکهفرزند

باشد من جد جانم/ و انس پادشاه آن حسین
محمدجدهامزهرایاطهر/عممنباشدحسنآن
و جرم ببخشا علیاکبر یا /... واالمقامم/ خسرو
تقصیرمزاحسان/درقیامتمنشفاعتازشما

امیدوارم)همان(.
یانقشپوششمرپیشازبهشهادترساندنامام،
برشمرلعنتفرستادهوهمراهبامخاطبانبرمظلومیت
ایشاناشکمیریزد.لرزشدستانشمرپوشبههنگام
اینعملنمایشینمونةقابلتأملیاستازکشاکشو
سیالیتمیانبدنهایطبیعیوعادتشدهشبیهخوانان.
از را اجراگر و مخاطب فاصلة میکوشد شبیهخوانی
نقشهاحفظنمودهواینتمایلراباروشهایمتعددی
نشانمیدهد؛آوازخواندنبهجایبیانطبیعی،حرکات
شیوهپردازانه،تأکیدبربدنهایطبیعیشبیهخواناندر
از شبیهخوان آشكار روخوانی نقشها، اجرای هنگام
نسخههایشبیهخوانیبهجایبرخوانیدرهنگاماجرا،
ساعت، )مانند امروزین و شخصی وسایل از استفاده
عینکمطالعه،میكروفونو...(درهنگامایفاینقشهای

تاریخیو....
و طبیعی بدن نسبت  مداوم طور به شبیهخوان
عادتشدهودرهمرویوتداخلایندووضعیترادر
سیالیت این عبارتی به میشود. یادآور اجرا هنگام
و دوانگارانه فضای درگیر را شبیهخوانی بدنمندانه،
درهمتنیدۀمیاننمایشوآیینیانمایش/فرانمایش
میکندکهطیآنصحنةخیالیوزندگیواقعیپیوند
میخورند.اجراگرانومخاطبانبرپایةدرهمتنیدگیو
همبودیبدنمندانهوطیفرآینديسیالمیانایندو
واقعی زندگی با را نمایشی پیوستگیصحنة وضعیت،
چند هر گفت میتوان اساس این بر میکنند. تجربه
نمایشرخدادهایتاریخیبخشمهمیازشبیهخوانی
راشاملمیشوداماشبیهخوانیهموارهدرتالشاست
بهطرقمختلفیازخطوطکلیوچارچوبهایفرایند
نمایشخارجشده،پردهنمودهاراکنارزدهودروضعیتی
سازد. مواجه ناب تجربهای با را مخاطب غیرنمایشی
شبیهخوانیبهواسطةتأکیدبردوانگاریبدنشبیهخوان
تبدیل گسسته و چندپاره فرایندی به خود سیر در
میشودکهوحدتخودرانهدروضعیتابژکتیوصحنه



59

��������������������������������������������������������������������������������������������������������� خوانش فرایند ادراک در شبیه خوانی؛ با تکیه بر نظریة پدیدارشناسانة مرلوف پونتی

بلكهدرباورسوژهوعملهایاوبازمییابد.شبیهخوانی
نمایشروی به آنكه فرایندیسیالاستکهدرعین
و رفت وضعیت این در و میگریزد آن از میآورد،
برگشتیمیاننمایش/فرانمایش،شبیهخوان،مخاطبو
هرآنکسکهسهمیدرجهانشبیهخوانیدارددر

مواجههباخویشتنخویشقرارمیگیرند.
بااینحالوجهبدنمندشبیهخوانیتنهایکروی
سكةفرایندادراکدرشبیهخوانیاست.سویةدیگران
آن،حضوربدنمندمخاطبدرجهانشبیهخوانیاست؛
براساس و خود بدنمند تجربة پایة بر که مخاطبی
نائل ازشبیهخوانی بهدرک تجربههایزیستةپیشین

میشود.

مخاطب شبیه خوانی؛ سوژه های بدنمند ناپایدار
ادراک مرلوـپونتی نظر به شد اشاره که همانگونه
قطعیتیمحدودبهدریافتمحرکههایحسی،ازطریق
اندامهایفیزیكینیست،بلكهتجربهایبدنمندانهاست.
اینوضعیت،مفهومتمایزسوژهدردرون،وابژۀبیرونی
ازسوبژکتیویتة نیزهرمفهومی رازیرسؤالمیبردو
ایستاومحدودههایتعریفشدهومتعینسوژهباجهان
در  .)Broadhurst, 2012: 227( راردمیکند ودیگری
فلسفةمرلوـپونتیسوژهباجهانودرنتیجهبادیگران
درهمتنیدهاندواینتداخلبدنیزمینةرابطةسوژهبا
غیرخودودرکپیشاآگاهانهمیانآنهااست.سوژهدر
ایننسبتدوسویهبادیگران،صرفاًدریافتگرنیستبلكه
بهطورهمزمانبیانگروکنشگرنیزمیباشد.درنتیجه
هم با متداخل و مشترک جهانی در دیگری و سوژه
وهریکدرمعرضقصدیتدیگری زندگیمیکنند

قراردارند.
مخاطبدرشبیهخوانیهموارهدرموضعیانفعالیو
دریافتگرصرفنیستبلكههمزماندرموضعیفعاالنه،
در میشود. ظاهر شبیهخوانان بر تأثیرگذار و بیانگر
شبیهخوانی،نقشخوانانومخاطبدرجهانیمشترک
یادرونرویداداجراحضوردارندوازنظربدنیدرهم
تنیدهاندوبهواسطةبدنمندیـپیشازهرگونهرابطة
عقالنیـرابطهایپیشاشناختیباهمدارندکهطیآن
هممنفعالنهمتأثرشدهوهمفعاالنهواردکنشمیشوند.

تمامکنندۀ و پیشبرنده اجراگر،سرچشمه، عبارتی به
اجرانیستوکنشهایاومستقلازمخاطبنبوده،بلكه
کلی طور به و حرکت حسیت، نگاه، معرض در او
بدنمندیمخاطبازیکسووازسویدیگردرمعرض
بیانوکنشهایبدنیاوقراردارد)سبطیوهمكاران،

.)49:1395
شبیهخوانیدرتمامیتساختاریخودازتعزیهگردان
تانقشخوان،ازصحنهتامخاطبرادرکلیتیواحدگرد
میآوردوجهانزیستة47مشترکیرارقممیزند؛جهانی
بندهای و قید از را اجراگرومخاطبخود کهدرآن
وضعیتنمایشیرهاکردهتادرادامهمرزهایجدایی
محووهرگونهفاصلهمیاناجراوتماشابرچیدهشود.
با عقالنی رابطة ایجاد و معنا مسئله، وضعیت این در
شبیهخوانینیستبلكهسیالیتوکنشمندیاستکه
ازنقشخوانانگرفتهتامخاطبانوهمةحاضرانرادر
جوششوغلیانآیینیومذهبیدرگیرسازد.بنابراین
آنچهبرایمخاطبشبیهخوانیازاهمیتبرخورداراست
در بدنمند حضور بلكه عقالنی دریافتهای و معنا نه
فضایشبیهخوانی،همراهیومشارکتدراینوضعیت
وضعیت در کنشگری و بیانگری و مذهبی رویداد و
فضای همین در است. شبیهخوانی غیرنمایشی
غیرنمایشیاستکهوجهبدنمندمخاطبنمودوظهور
بیشتریمییابدکهنمونهایازآنرامیتواندرلحظات
عزاداریجمعیودروضعیتیغیرنمایشیمشاهدهکرد:
تعزیهگردانبازدنبرسینةخودبهشبیهخوانانعالمت
سینهزنیمیدهد.سپسسینهزنیآغازینتعزیهگردان
راشبیهخوانانپیمیگیرند.اینعملتدریجاًبهصورت
صوتی بیان و حرکت به و نمایشی و ادایی نشانهای
بازیگرانمنجرمیگردد.پسازآنسینهزنیبهعالمت
نمایشیتبدیلمیشود،رفتهرفتهسراسرحسینیهرادر
همة نمادین عملی صورت به اینكه تا میگیرد بر
تماشاگرانرایكپارچهنمودهوآنهارابهشرکتکنندگان
درتعزیهتبدیلمیسازد.دراینلحظه،نوایسینهزنی
بهعنوان و برصحنهحاکممیشود گستردۀحسینیه
زمینهایقدرتمند،منجربهحرکتنمایشیوسوگواری
شبیهخوانانمیشود.اکنونحسینیهصحنهگرداناست
واعمالنمادیننمایشیازسویاووبهفرماناواجرا
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میشود)چلكووسكی،1384(.دراینوضعیت،استقالل
هم در آن تمامیتیافته ساختار و مخاطب از اجرا
میشكندوبامخاطبدررابطهایمتقابلوبدنمندقرار
ناظر و سوژه دیگر مخاطب دیگر سخن به میگیرد؛
محضنیستبلكهوجهبدنمندی،اورابهکنشوبیان
بهویژهدرلحظاتغیرنمایشیشبیهخوانیوامیدارد.
سینهزنی، و نوحهسرایی عزاداری، شیون، و مویه
میانة در اجراگران به بخشیدن خلعت و نذریدادن
اجرایشبیهخوانی،بیانلعنونفریناشقیاءودرودو
سالمبهاولیاءنمونههاییازکنشهاوبیانهایمخاطب
ناظربهوجهبدنمندویدرفراینداجراست. استکه
آگاهیبهجنبةبدنمندمخاطببهعنوانیکاصلدر
موقعیتساختاری و پذیرفتهشده اجرایشبیهخوانی
بدنمند رفتارهای به گاهی اصل این است. یافته
مداخلهجویانةمخاطبدرفراینداجراوبهتأخیرانداختن
که میشود منجر شبیهخوانی روایت جریان قطع و
بدنمندانة مداخلة از متعددی و بیشمار نمونههای
مخاطبدرجریانشبیهخوانیمشاهدهوگزارششده
منظر از شبیهخوانی در مخاطب بنابراین است.48
بدنمندیدردوموضعفعالومنفعلقرارداردوایندو
موضعبهطورمداومدرفراینداجرادرهمرویوتداخل
بدنی وضعیت دو در شبیهخوان که همانگونه دارند.
طبیعیوعادتشدهدررفتوآمداستبدنمندینزد
مخاطبنیزمیاندووضعیتفعالومنفعلدرسیالنو
بهوضعیت مخاطب بدنی اینوضعیت و است جریان
بدنیاجراگرگرهخوردهونسبتیدیالكتیكیمییابدکه
درنتیجةآنفضایسراسربدنمندوسیالشبیهخوانی

شكلمیگیرد.
درشبیهخوانیاینبدنهایمخاطبانوشبیهخوانان
استکهبدنیكدیگررادرکمیکند.بدنهریکاز
مخاطبانوشبیهخوانانامتدادقصدیتدیگریاستو
اینبهمعنیشكلگیریشیوهایازارتباطاستکهتنها
مخاطبرویمیدهد.هریک درمختصاتشبیهخوانـ
ازبدنهایمخاطبانوشبیهخوانانقطعهایاستکهبا
فراگیِر پیكرۀ و بدن میسازند؛ را کلّیت یک هم
شبیهخوانی.هستیبینامونشانیازبدنهاهمچونرد
ونشانیبازتجدیدشوندهکهبهطورهمزماندربدنهای

یكدیگراقامتمیگزیند.
عمللمسبدنوپیكرشبیهخوانتوسطمخاطب
کهمعموالًدرصحنههایپسازشهادتاولیاءوبهقصد
تبرکجوییاتفاقمیافتد،مصداقبارزیازدرهمتابیدگی
وضعیتهایفعالومنفعلبدنمخاطبوشبیهخوان
شبیهخوانی در بدینترتیب است. ادراک فرایند در
انجام کاری شبیهخوان که حال همان در همواره
وقتی میشود، انجام کاری وی بر نحوی به میدهد،
عملیراانجاممیدهد)مثاًلبازنماییشهادت(،چیزیرا
که همانطور مخاطب(. لمس )عمل میگذراند سر از
مرلوـپونتیتأکیدداشت،هموارهدرهمانحالکهعمل
طور به هم خودمان میدهیم، انجام را کردن لمس

اجتنابناپذیرلمسمیشویم)باتلر،312:1394(.
بنابراینمیتوانگفتشبیهخوانیابژهایتمامیت
یافتهنیستکهمستقلازمخاطبتثبیتشدهوقطعیت
یافتهباشدبلكهبهماننددیگرمقولههایپرفورمنسیک
سوژههای یا مخاطب با نسبت در زیرا است فرایند
بدنمنداستکهشكلواقعیخودرابازمییابدوذاتو
ماهیتخودراآشكارمیسازد.شبیهخوانیواقعبودگی
سوژۀانسانیرادراشتغالآنبامحیطپیرامونیادر
برجسته جهان بودنـدرـ پدیدارشناختی اصطالح
و فردیسوژه ناپایداری با واقعبودگی این و میسازد.
پیوندناگسستنیبابیرونازخود،باخودهایدیگرو
میشود. تعریف لمس عمل جریان در انسانی جهان
بر مبتنی شبیهخوانی جهان در مخاطب واقعبودگی
نسبتیدوسویهباشبیهخواناستکهدرمفهومتعامل

ومشارکتمتجلیمیشود.

ادراک  در  آن  نقش  و  سوژه  زمانمند  ونه 
شبیه خوانی

فرایندادراکدرشبیهخوانی،براساساصلهمبودی
از بدنمند درک محصول صرفاً وجود، مختلف ابعاد
شبیهخوانینیستبلكهعالوهبربدنمندی،بُعدیدیگر
ازابعادسوژهرامیطلبد.برایناساسبُعدزمانمندسوژه
درپیوندبابُعدبدنمنداوفرایندادراکراشكلمیدهد

وساختارمیبخشد.
درشبیهخوانیبادوزمانطبیعیوتاریخیمواجه
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هستیم.زمانطبیعیزمانتوالیسادۀرخدادهاییاست
کهپیشیاپسازرخدادهایدیگرودرمقابلدیدگان
مخاطبنظمیافتهاست.امازمانطبیعیدرشبیهخوانی
زمانابژکتیوعلمیوخطینیستبلكهزمانیناپیوسته
درهم زمان و مكان درشبیهخوانی است. متناقض و
محل در هم شبیهخوانی مخاطبان چون میریزند
و کربال صحرای در هم و دارند حضور شبیهخوانی
همزماندرحالوگذشتةدرهمآمیختهحاضرمیشوند
و گذشته طبیعی، زمان .)220 :1370 )چلكووسكی،
آیندهرادرزمانحالودرسوژهحاضرمیسازد.زمان
طبیعییا»لحظه«بهخودیخودهیچچیزنیستبلكه
درنسبتباگذشتهوپیشرفتیکهبهسویآیندهدارد،
معناپیدامیکند.گذشتهوآیندههموارهغایبهستند
وتنهازمانیمیتوانیمآنرابهچنگآوریمکهبهمثابه
لحظهبرماپدیدارشوند.بنابراینلحظهیازمانابژکتیو

راازطریقارتباطشباگذشتهوآیندهمیفهمیم.
درمقابل،زمانتاریخیتوأمانارجاعیگریزناپذیربه
سوبژکتیوتةمخاطبداردودرمخاطباستکهشكل
میگیرد.شبیهخوانیفرایندیاستکهدرمكانوزمان
ابژکتیوکهدرآنحاضریمرخمیدهد.ولیزمانطبیعی
منفک و مستقل تاریخی زمان از تماماً شبیهخوانی
یا ابژکتیو اززمان زمانیمیتوانیممفهومی ما نیست.
جریانخطیرخدادهادرشبیهخوانیداشتهباشیمکه
مرتبط مخاطب زیستة تاریخی زمان به را آن بتوانیم
عبارتی به کنیم. برقرار آنها میان نسبتی و ساخته
با شبیهخوانی میان زایندهای نسبت که هنگامی
اندیشههاوتجربههایزیستةمخاطببرقرارشود،آنگاه
میتواناذعانکردفرایندادراکدرشبیهخوانیدرحال

شگلگیریاست.
برپایةدیدگاهمرلوـپونتیسوژه،زمانمندنیزهست
صرفاً جهان با سوژه مواجهة که معناست بدان این و
بلكه انسانبهعنوانیکگونةطبیعینیست مواجهة
ایدۀتاریخیاست.بهسخندیگر با مواجهةموجودی
تاریخمندخودوتجربههایزیستة بُعد براساس سوژه
ابژههاوجهان با پیشینکهدروجودشرسوبکرده

مواجهمیشودوقضاوتمیکند.
با مواجهه در زمانمند سوژهای عنوان به انسان

شبیهخوانیبهبخشیازتجربههایزیستةگذشتهخود
کهدرنسبتباشبیهخوانیقرارمیگیرد،رجوعمیکند
تجربههای این میخواند. فرا حاضر زمان در را آن و
زیستهناشیازموقعیتبدنی،فردی،جمعی،ایدئولوژیک،
تاریخیاست باورهایمذهبیوپنداشتههای اخالقی،
کهطیسالیاندراذهانبدنمندمخاطبرسوبکرده
در بدنها با مواجهه در مخاطب بنابراین است.
شبیهخوانیهمةویژگیهایبدنطبیعیوعادتشده
شبیهخوانانراباتجربههایزیستةگذشتةخودمطابقت
میدهدونسبتیمیانآنهابرقرارمیسازد.تمثالهای
ایرانی، فرهنگ در دینی اولیای و بزرگان از مذهبی
عزاداری آیینهای و مذهبی داستانهای و روایتها
تجربههای و باورها که هستند نمونههایی از مذهبی
گذشتةمخاطبراشكلدادهوهدایتمیکنند.برای
مثالیكیازمهمترینمنابعکهدرشكلگیریتصویر
اذهانمخاطبان پیشوایانشیعهدر و امامان از ذهنی
از مذهبی تمثالهای رواج و پیدایی بوده، تأثیرگذار
آنكه وجود با است. بوده اواخر همین تا گذشته
است، منعشده فرهنگشیعه در امامان تصویرسازی
حضرت جمله از امامان برخی از متعددی تمثالهای
علی)ع(،امامحسین)ع(وامامرضا)ع(خلقشدهورواج
و بوده قراردادی عموماً تمثالها این است. کرده پیدا
همة در یكسان روشی به آنها تصویری اجزا برخی
تمثالهاتكرارومصورسازیشدهاند؛ازجملههالةدور
سرامامانبهنشانةتقدسآنها.اینتمثالهادردورهای
بازندگیروزمرۀشیعیانپیوندخوردهبودند.داشتناین
تمثالهانشانهایازشیعهبودنوتعلقخاطربهخاندان
پیامبروامامانمحسوبمیشد.همچنیناینتمثالها
در یا و روزمره زندگی در تقلید برای الگوهایی
 Lucas, 2002:( میشدند  قلمداد خاصتر موقعیتهای
226-224(.اینتمثالهادرفرهنگایرانییكیازمنابع

اذهان در امامان از جمعی ذهنی تصاویر شكلگیری
شیعیانویكیازمنابعومراجعتصویرسازیومعیاری
فعالیتهای و شبیهخوانی در مطابقت سنجش برای
فرایند این در بودهاند. دست این از جمعی فرهنگی
تطبیقیچنانچهمیانصورتوبدنهایشبیهخوانانبا
باورهاوتجربههایزیستةمخاطبونیزتصاویرجمعی
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رسوبکردهدراذهانمخاطبهمخوانیوارتباطوجود
به میتواند مخاطب گفت میتوان آنگاه باشد داشته
ادراکشبیهخوانیدستیابدواینادراکبیشازآنكه
جنبةذهنیداشتهباشدخودرادرهیئتبدنهایفعال

مخاطبومشارکتوهمدردیاوظاهرمیسازد.
درشبیهخوانیشاکلةزمانتاریخیوطبیعیتوأمان
تا گردیده سست فرانمایش نمایش/ دوگانهانگاری در
اقامت شبیهخوانیهمچونجهانیبرایبودن،عملو
گزیدنبرمخاطبگشودهشود.درشبیهخوانیوحدت
داستانی،زمانومكاننقضمیشودتامخاطبشاهد
را شبیهخوانی رویداد زمانمندی چگونه که باشد آن
شكلمیدهد.گسستگیرویدادهادرشبیهخوانیبیانگر
به صحنهای49 از که است زمان پرجنبوجوش وجه
صحنةدیگروازرویدادیبهرویداددیگرخیزبرمیدارد؛
زماندرشبیهخوانیزمانینامستمراستکهازطریق
شبیهخوانی میشود. آشكار پیرامون جهان با تعامل
برسازندۀتجربهانسانیمنحصربفردیاززمانوعملدر
جهاناست.پیوستگیواقعیتاجتماعیمخاطبوزمان
شبیهخوانی در است. شبیهخوانی پیشصحن تاریخی
زیستة تجربة با همراستا و تاریخیهمسو امر جوهرۀ
مخاطبقرارمیگیرد.ازاینروشبیهخوانیبابهچالش
ازحقایق عنوانمجموعهای به تاریخ و زمان کشیدن
میسازد. نمایان را خود پدیدارشناسانه وجه ابژکتیو،
وجود بهشناسایی تاریخ دهلیز از شبیهخوانیهمواره
سنجشپذیِر زمان جای به و میگشاید راه هستی
ابژکتیو،تجربةزیستةانسانیاززمانرانشانمیدهد.
شبیهخوانیزمانرانهبهعنوانرشتهایازلحظههایی
عنوان به بلكه میبخشد برتری گذشته امر به که
سوی به رو و سربرآورده گذشته از که »خویشتنی«
که است اساس این بر میکند. آشكار دارد، آینده
نزد همواره عاشورا واقعة همچون تاریخی رویدادی
مخاطبشبیهخوانی،زندهوسرشارازحیاتوهستی
است.شبیهخوانیعملانسانیرانهبهعنوانیکفعالیت
صرفبلكهبهمثابهیکامكاننشانمیدهدودرنهایت
امكان این اساس بر را ماهیتهستیسوژه میکوشد

بازتعریفکند.
اولویتوهدفشبیهخوانیبیانیکداستانمذهبی

و تراژیک رخدادی کیف و کم از مخاطبان آگاهی و
آن از پیشین باوری در مخاطب زیرا نیست مذهبی
رخدادهاآگاهبودهوبداناندیشیدهاستوشبیهخوانی
نیزاصراریبراینامرندارد.بهعبارتیشبیهخوانیدر
جستجویفضاییدراماتیکنیستکهطیآنمخاطب
رادرگیرودارداستاننمایشییاجریانروایتگرفتار
کندبلكهمبتنیبرفضاییتأییدیواقرارگوناستتا
میانآنچهبرصحنهاستوآنچهتاریخوگذشتهفردی
مستقیم نسبتی است، ساخته را مخاطبان جمعی و
برقرارسازد.برقراریچنیننسبتیدرعالیترینسطح،
بدنفعال،همراهیومشارکتمخاطبوخلقتجربهای
بستر در غایت این و میجوید را همدالنه و جمعی
بُعد با صحنه روی بدنمند ابژههای پیوند و مواجهه

زمانمندمخاطباِنبدنمندمحققمیشود.

 نتیجه گیری
رویكرد مؤلفههای برخی کارآمدی مقاله این در
پدیدارشناختیمرلوـپونتیدربررسیفرایندادراکدر
شبیهخوانیتوصیفوبررسیشد.برایناساسبدندر
بلكه نیست نمایشی عنصر یک صرفاً شبیهخوانی
یافتن هویت و تثبیت شكلگیری، در مهم مؤلفهای
تعمدی و نیتمند ابهام است. شبیهخوانی ساختار
بیانگرداللتی موجوددربدنهایشبیهخوانانـــکه
گسترش شبیهخوانی عناصر دیگر به ـــ است بومی
مییابدوآنرابهپدیدهایچندپارهتبدیلمیکندکه
است؛ یافته غیرارسطویی تكهتكهوحدتی زمینهای در
تمایلشبیهخوانیبهبازنماییرخدادهایتاریخیودر
عینحالتالشبرایبیرونزدنازخطوطوچارچوب
کلیجریانروایت،سیالیتدربدنهاورفتارها،تمرکز
برموقعیتنمایشیودرعینحالاستواریبروضعیت
نمایش از گرفتن فاصله به صریح اقرار و غیرنمایشی
همگیازجملهشواهدیهستندکهبرابهاموچندپارگی
شبیهخوانیداللتدارند.بدندرشبیهخوانیعالوهبر
نقشیکهدرتثبیتشاکلةشبیهخوانیداردنقطةاتصال
هست. نیز مخاطب زمانمند بُعد با ناتمام پدیده این
تجربههای با شبیهخوانان بدنهای میان که نسبتی
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زیستةگذشتةمخاطبانوباورهاوتصاویررسوبکرده
به ورود آستانة میشود، برقرار آنان جمعی اذهان در
تجربهایاستکهدرزمانحالشكلمیگیرد.چنانچه
بدنابژههادراینفرایندتطبیقیباتجربههایزیستهو
باشد هماهنگ و همراستا مخاطب پیشین آموزههای
آنگاهبهفعالشدنوجهبدنمندمخاطبومشارکتوی
در ادراک اساس این بر میانجامد. اجرا فرایند در
شبیهخوانیمتكیبرسهپیشزمینةمشخصاست:1(
)2 شبیهخوانی، اجرای بدنمند کیفیت و مختصات
در مخاطب سوژه/ بدنمند حضور کیفیت و موقعیت
فراینداجراو3(پیونداجراباتجربههایزیستةفردیو
جمعیمخاطبورسوخدربُعدزمانمنداو.تحققاین
سهپیشزمینههمراهیومشارکتمخاطبرادرپی

داردکهاولویتوهدفغاییشبیهخوانیاست.
پدیدهای شبیهخوانی پیشزمینه، سه این پایة بر
بلكه نیست مخاطب از مستقل و خودبسنده کامل،
فرایندیاستکهباحضورمخاطبودرپیوندباتجارب
زیستةپیشیناوشكلمیگیردومعنامییابد.همچنین
شبیهخوانیدرسیرخود،بهامریپدیدارشناختیبدل
وهر بازنمایی پردههای آن نحوکههر بدین میشود
است، شبیهخوانی ماهیت و ذات بر حجابی آنچه
برکشیدهتامخاطبراباتجربهایفعالنهوجمعی،که

غایتایدئالشبیهخوانیاست،مواجهسازد.
رویكرد مؤلفههای برخی کارامدی علیرغم
شبیهخوانی توصیف در مرلوـپونتی پدیدارشناختی
میتواندربارۀکارامدییاعدمکارامدیبرخیدیگراز
وجوهآننیزتأملکرد.ازجملهنظریةخودبسندگیاثر
هنریکهبهنظرمیرسددربررسیوتحلیلهنرهای
کمكی آنها بیانگرانة جنبههای تحلیل و بازنمایانه
نمیکندوحتیمیتواندمسئلهسازنیزبهنظررسد.به
نظرمرلوـپونتیایدئالخودبسندگیاثرهنریآناست
کهبههیچمعنایپیشینیوابستهنباشدومعناازدرون
خوداثربهدستآیددرحالیکهدرهنرهایبازنمایانه
ازجملهدرادبیاتمعنابهچیزیبیرونازاثرنیزوابسته
دربارۀ مسئله این و )35 :1394 )مرلوـپونتی، است
شبیهخوانینیزصدقمیکند.زیراشبیهخوانیمتكیبه
ناخودبسندگی به متمایل و موجود پیش از مفاهیم

برخی بیشتر تحلیل و بررسی لیكن است. معنایی
مرلوـپونتی پدیدارشناسانة رویكرد ناکارآمد جنبههای
نیازمندپژوهشیمستقلاستکهدرچارچوباینمقاله

نمیگنجد.

پی نوشت ها
1. cultural performance
2. lived experience  )lebenswelt(
3. Maurice Merleau-Ponty )1908-1961(
4. the philosopher of the body
5.ازجملهمتفكرانمطرحکهتحتتأثیرمرلوـپونتیبودهاند
میتوانبهکلودلویاستروس،میشلفوکو،پلریكورو

لوییآلتوسراشارهکرد.
6. Badawi
7. embodiment
8. temporality
9. conceptual lens
10. Edmund Husserl
11.مرلوـپونتیازافرادمختلفیمانندامانوئلکانت،هایدگر،
سیموندوبوار،ژانپلسارتر،فردیناندوسوسور،هنری
برگسونوجریانهایمختلفیمانندروانشناسیگشتالت

ناممیبرد.
12. idealism
13. transcendental ego
14. genetic phenomenology
به معطوف پدیدارشناختی مطالعات در هوسرل نظر .15
همین به منفرد؛ پدیدههای نه است، محض پدیدههای
از نامگرفتهاست.یكی استعالیی او دلیلپدیدارشناسی
دالیلشقوقوجداییشاگردانشازاونیزهمینامربوده

است)پرتوی،35:1392(
16. existence
17. The Structure of Behavior
18. Phenomenology of Perception
19. pre-reflective
20. doctorine
21. intellectualism
22. empiricism
23. realism
24. return to the things themselves
25. dualism
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26. movement
27. I think, therefore I am
28. lived body
29. being-in-the-world
30. primacy of perception
31. subject-body
32. sexuality
33.spacement
34. ecstasy
35. Marcel Proust )1871-1922(
36. character
37.شبیهخوانانازگذشتهوحتیتابهامروزعمدتاًافرادعامی
شخصیت شناخت زمینة در نظری دانش از که بودهاند
مهمترین و نبودند برخوردار آن وجودی ابعاد و نمایشی
ارزشهایاخالقی انعكاس پردازشنقشها، آنهادر اصل

نقشهادربدنبودهاست.
body schema:.38 شاکلهرامیتوانمعادلمفهومشخصیت
درروانشناسیدانستوبهمعنایخلقوخووالگووهمة

ویژگیهاییدانستکهبهبدنشخصیتمیبخشند.
39.ازنظرمرلوـپونتیزباندرعیناینكهبهمعنیوسیعلفظ
بیانگرفكرماستبستگیباتنداردیابهعبارتیزباناساساً
نوعیتجسدوحلولفكردرتناست)پیراویونک،1389:

.)136
40. habit
41. habitual body
42. actual body
43. gesture
44. motor signification
sedimentation .45:اصطالحیاستدرکتابپدیدارشناسی
و گذشته ارتباط بیان برای آن از مرلوـپونتی که ادراک
امكانات پیرامونی فضای و کنونی ساختار در آن نقش
نظرگاهماوساختارآگاهیمااستفادهمیکند.برایمثال
شخصیتوحافظةماعملیافعالیترسوبیاززندگیما

.)Merleau-Ponty, 2012: 466-467(هستند
نحوۀ از بومی داللت :autochthonous significance .46
که مواجههای میشود، حاصل جهان با انسانها مواجهة
خودازساختارزیستیوتاریخیمابرمیآید؛داللتبومی
پسزمینةهراقدامیراکهمابرایمعنادهیبهجهاناز
)متیوز، میسازد فراهم میدهیم انجام انتخابمان طریق

.)48:1397
47. lived world
نمایشی اولیاءدرلحظة بهشهادترساندن از 48.جلوگیری

شهادت،کتکزدناشقیاءوشمرخوانو...نمونههاییاز
در مخاطبان بدنمند مداخلههای و همدردی زیاده
شبیهخوانیاستکهدرمنابعمختلفگزارشهایمتعددی

ازاینرفتارهاوکنشهایمخاطبارائهشدهاست.
49. episode
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