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مقدمه
پراگماتیستهابهدنبالفلسفهایبودندکهمسائلرا
براساسکاربردشاندرزندگیموردتوجهقراردهد،تا
بار به مثبت نتایج و دهد تغییر را انسان رفتار بتواند
که میدهد را امید این انسان به پراگماتیسم بیاورد.
میتواندبابهرهگیريازخالقیتوآزاديخویش،براي
تغییروبهبودشرایطزندگیاشعملکند.جاندیویی1
پراگماتیست فیلسوف بزرگترین شاید و مؤثرترین
که تحلیلی زیباییشناسان با دیویی است. آمریكایی
ازکممایهبودنو رانشانهای بهسودمندیهنر اشاره
آنها اذهان در است. مخالف میدانند، آن شأن تنزل
یا چتر همچون ابزاری تداعیکنندۀ بودن سودمند
چكشاستکهبرایغایاتیمحدودساختهشدهاند.اما
بالیدن و پرورش همانا دیویی نظر در هنر سودمندی
تقریباً اشكال با را انسانها که است حیاتی تجربة
ناشناختةزیستنآشنامیکند.)دیویی،507:1۳91(
آنجستوجو کارکردی وجه در را هنر رفعت دیویی
میکند،زیرامعتقداستبرایاینكهچیزیدارایارزشی
انسانیگردد،مؤظفاستبهنحویهمنیازهایسازوارۀ
انسانیراتأمینکندوهمزمینةبهبودزندگیرافراهم
سازد،تابشربتواندباجهانپیرامونخودسازگارییابد.
را میگیرند قرار آموزش تحت که افرادی دیویی
خود مستحق و مستقل توانمند، هدفمند، اشخاصی
مختاریمعرفیمیکندوآنانرانهیکابژهیاموضوع
شناساییبلكهیکسوژهیافاعلشناسامیداند.اوباور
او به داشتکهدانشآموزدریکمحیطآموزشیکه
اجازۀتجربهوارتباطمتقابلبابرنامةدرسیرامیدهد،
و دخالت امكان باید دانشآموزان تمامی و میبالد
همكاریدریادگیریخودراداشتهباشند.ازنظردیویی
روشحلمسئلهبهترینروشآموزشاست،اینروش
حل برای را فرد و است زندگی برای آمادگی نوعی

مسائلدرزندگيفرديواجتماعيتوانامیسازد.
بهعنوان خود مخاطبان برای نیز شورایی۲ تئاتر
انسانهاییمتفكروتأثیرگذاراحترامقائلاست.هدف
اینتئاترتنهاسرگرمیمخاطباننیستبلكهفرصتیدر
اختیارشانقرارمیدهدتاآرزوهاوخواستههایخودرا
حداقلبهصورتینمایشیتحققبخشند.آگوستوبوآل۳

واژۀتماشاگررانسبتیناپسندمیدانست.ازدیدگاهاو
واژۀ منظور همین به است کمتر انسان از تماشاگر
ابداع تئاترش مخاطبان توصیف برای را تماشابازیگر
نمود.اینواژۀترکیبیبهایناصلاشارهداردکهمخاطب
تئاترشوراییعالوهبرتماشاگربودن،بازیگرنیزمحسوب
کند. ایجاد تحول میتواند، دلیل همین به و میشود
تماشابازیگرهیچقدرتواختیاریرابهبازیگرتفویض
نمیکندتابهجایاوبیندیشدوعملکند،بلكهخود
معضل رفع برای و میگیرد عهده بر را قهرمان نقش
اقداممیکند.دراینجاتئاترهمانکنشاست.پتیالتر۴
کنشراهمچونفعالیتیخودآفرین5تعریفمیکندکه
تئاتر )التر،11:1991(. میسازد را دنیا آن با انسان
تئاتر همانند که نیست هدف این بهدنبال شورایی
تاتحمل نماید رادچارکاتارسیس ارسطوییتماشاگر
مشكالتورنجهابرایشآسانگردد،بلكهتئاترشورایی
محرکیاستکهمخاطبشرابرآنمیداردتاجهان
کوشنر۶ تونی که همانطور دهد. تغییر را پیرامونش
تأکیدمیکند:»هنرتأملصرفنیستبلكهعملرانیز
شاملمیشودوهرعملیجهانرا،دستکمبهمقدار
کمیتغییرمیدهد«)کوشنر،۶۲:۲001(.تئاتربرای
بوآلوسیلهایبرایروشنگریذهنمردماستتاآنان
ازاینطریقنیازهایواقعیومشروعخودرابدانندو

برایزندگیبهترازآناستفادهکنند.
نظریات از پذیرفتن تأثیر با تئاترشوراییمیتواند
زیباییشناسانهوتربیتیدیویی،پایگاهیفلسفیبرای
تحكیموارتقایخودبیابد.ازاینرواینپژوهشتئاتر
شوراییراباتكیهبراندیشههایدیوییموردمطالعهقرار
ویژگیهای پژوهش این از بهرهگیری با بتواند تا دهد
افزایش برای راهكارهایی و معرفی را آن ممتاز
تأثیرگذاریوکارکرداینگونةنمایشیدرجهترشد
زیستاجتماعیافرادجامعهپیشنهاددهد.بدینمنظور
تئاترشورایی،اصطالحیکهکلیة به پرداختن از پس
تكنیکهایابداعیبوآلدرایرانبهآنشهرههستند،
دربخشیویژهبرتئاتررنگینکمانآرزوتمرکزمیشود
فهمپذیرتر درجهت دیویی نظریات از بهرهگیری با و

شدنوارتقایآنکوششمیشود.
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2. روش تحقیق
روش بر پژوهش این نگارش در اصلی مبنای
توصیفی-تحلیلیقراردادهشدهاست.برایاینمنظور
بهجهتگرداوریمنابعباروشیافتهاندوزیکتابخانهای،
ضمنمطالعةپژوهشهایبنیادیپیشیندرارتباطبا
فلسفةدیوییوهمچنینتئاترشوراییوآشناییبااین
و شد فیشبرداري نیاز مورد مطالب از حوزه، دو
قسمتهاییازمحتواکهبایدموردتأویلوتفسیرقرار
مفاهیم بر تمرکز با سپس شدند. مشخص گیرند،
زیباییشناسانهوتربیتیدیوییبهبررسیوارزیابیتئاتر
نهایت در شد. اقدام مطالعاتی نمونة بهعنوان شورایی
مقایسهای مورد پیشین مرحلة در بهدستآمده نتایج
به پژوهش نهایی و کلی نتایج تا گرفت قرار تطبیقی

دستآمد.

3. پیشینة تحقیق
درارتباطباتأثیردیدگاههایفلسفیدیوییبرامر
تعلیموتربیتازمنظریهنریوزیباییشناسانهمقاالت
علمی-پژوهشیمتعددینوشتهشدهاستکهازمیان
از تربیتهنری نظیر»تبیین مواردی به آنهامیتوان
آراء منظر از آن انتقادی بررسی و دیویی دیدگاه
اندیشمندان«)اوضاعی،مهرمحمدیوغالمپور،1۴00(،
»تبیینداللتهایدیدگاهجاندیوییدرخصوصهنر
یادگیری« و تدریس فرایند برای زیباییشناسی و
»بررسی ،)1۳9۳ ایمانی، و سجادی )پورحسینی،
محمدتقی عالمه زیباییشناختی اندیشههای تطبیقی
در آن داللتهای استنتاج و دیویی جان و جعفری
تعلیموتربیت«)هاشمیانودیگران،1۳97(،»تبیینو
تحلیلتربیتاخالقیازمنظرزیباییشناختیباتأکیدبر
آرایمتفكرانعملگرایی«)ایمانیودیگران،1۳9۶(،
جان زیباییشناسی مؤلفههای تربیتی »استلزامات
دیوییدرنظامآموزشازدورایران«)سرمدیودیگران،
1۳97(،»تبیینزیباییشناسیازدیدگاهجاندیوییو
،)1۳98 دیگران، و )کردلو آن« تربیتی استلزامهای
دیویی« زیباییشناسیجان تجربه نظریه بر »تحلیلی

)انصاریودیگران،1۳9۳(اشارهکرد.
بر دیویی فلسفی دیدگاههای تأثیر با ارتباط در

علمی-پژوهشی مقاالت به میتوان نیز زیبا هنرهای
»تبیینابعادومؤلفههایهنروزیباییشناسیوتحلیل
آنبراساسآثاروآرایجاندیویی«)پرویزی،زمانیو
هنری فرمهای تكثر »تبیین و )1۴00 ادیبمنش،
دیویی« ظهور زیباشناختی تجربة مبنای بر معاصر
تخصصی حوزۀ در و )1۳99 شایگانفر، و )انصاری
معماریبهدومقاله»بدنآگاهیونسبتآنبامعماری
و )حسینزاده دیویی« جان زیبایی فلسفه اساس بر
الگوی تبیین و »شناخت و )1۳98 شریفزاده،
زیباییشناسیهمگانی)طبیعت-محیط(براساسآرای
محیطی زیباییشناسی با آن نسبت و دیویی جان
حوزه در و )1۳98 وشریفزاده، )حسینزاده معاصر«
تخصصیتئاترنیزبهمقاله»تبیینجایگاهونقشتئاتر
تأمالت بر تكیه با اجتماعی رشد در خیابانی
)حسننیا، دیویی« جان تربیتی و زیباییشناسانه

شایگانفروامینی،1۳99(اشارهکرد.
همانطورکهمالحظهمیشودباوجودانتشارمقاالت
مقاالت ایران، در دیویی فلسفة زمینة در متعددی
اندیشههای تأثیر بررسی به اخص بهطور محدودی
دیوییبرهنرهاپرداختهاندودرارتباطباتئاترنیزتنها
یکمقالهدرمبحثتئاترخیابانینگارشیافتهاست.لذا
پژوهشی شورایی، تئاتر بر تمرکز با حاضر نوشتار

منحصربهفرددراینزمینهاست.
درارتباطباتئاترشوراییونظریاتآگوستوبوآلنیز
از که گشته منتشر محدودی علمی-پژوهشی مقاالت
اهداف »واکاوی مقاله دو به میتوان آنها مرتبطترین
مشارکتشهروندیدرتكنیکهایتئاترفروم«)لزگی،
تئاتر بر تمرکز با )1۳9۲ انگیلی، سلیمانی و نجفی
فرایند رسانه: بهمثابه توسعه برای »تئاتر و قانونگذار
شكلگیریوویژگیهایارتباطی«)خانیكیوکاووسی،
1۳91(باتمرکزبرتئاترمشارکتیبهطورعاماشارهکرد
کهازاینجنبهنیزنوشتارحاضرباتمرکزویژهبرتكنیک

رنگینکمانآرزو،پژوهشیمنحصربهفرداست.

4. تیاتر شورایی
دیوییمنتقدزیباییشناسانتحلیلیاستکهتالش
دارندهنرراامریمارواییوآسمانیتعریفکنندکه
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و نمیسازد برقرار انضمامی امر با ارتباطی هیچگونه
کارکردیدرحیاتانسانیندارد.دیدگاهآنانشایددر
نظر از اما ارتقاءدهد، رفیع بهجایگاهی را ظاهرهنر
دیوییچنینبرداشتیازهنر،آنرابهتجربهایتهیو
و میسازد بدل سیاسی-اجتماعی دغدغههای از فارغ
میدهد. تنزل بیفایده پدیدهای سطح تا را هنر
)شوسترمن،7۶:1۳89(چنینفلسفههاییهنرمندرا
شخصیمعرفیمیکنندکهبهطورذاتیدارایاستعداد
و گذاشته فراتر را پا حتی و میباشد زیباییشناختی
تواناییدرکزیباییشناختیآثارهنریتوسطمخاطب
رانیزوابستهبهاستعدادیمادرزادیمیدانند)دیویی،
و هنر از بردن لذت دیویی نظر در اما .)1۲۲:1۳91
سرشارنمودنتجربهاززیبایی،رویدادیمجزانیستکه
بههنرمندیاشخصخاصیدرزمانومكانمحدودو
که بود دیدگاهی مخالف دیویی باشد. معینیمنحصر
هنروتجاربزیباییشناختیراتنهابهقلمرویهنرمند
حرفهایمحدودوواگذارمیکرد،بلكهاوبرآنبودکه
هرکسیمیتواندمستعدکسبولذتبردنازتجارب
زیباییشناختیباشدوبرایدستیابیبهاینهدفباید
هوشخالقاوتوسعهدادهشود)اوزمنوکراور،1۳87:

.)۲۳1
دیوییدرنظامزیباییشناسانهایکهپیریزینمود
منبعیارزشمندبهجهتتبیینفلسفیهنرهایکاربردی
دراختیارمخاطبینقرارمیدهد.تئاترشوراییباقرار
پراگماتیستی زیباییشناسی نفوذ گسترۀ در داشتن
میتواندنقشتأثیرگذاریدررشدجامعهایفانماید.این
تماشابازیگران میان همدالنه ارتباطی ایجاد با تئاتر
عالوهبراینكهآنهارابرایهمكاریبایكدیگردرحل
مشكالتبرانگیختهمیسازدوروحیةمسئولیتپذیری
تجربهای درگیر را آنها میدهد، افزایش را آنان
به بستگی تجربه این شدت میکند. زیباییشناختی
میزانتعاملتماشابازیگرانبااجرادارد.تماشابازیگردر
این که درمییابد بیواسطه بهصورتی شورایی تئاتر
نمایشبازتابکلبزرگترییعنیهمانجهانیاستکه
درآنزیستمیکندوباحضوردرموقعیتعینیکهبا
حس میشود، تجربه زیباییشناختی رنگوبوی
با هیچگاه که میآورد دست به بینظیری فهمپذیری

دریافتمستقیمپیامدرنمایشهایمرسومآنراتجربه
تجربة دارد تأکید دیویی که همانطور زیرا نمیکرد.
دارد ساختن تجربة با ذاتی پیوندی زیباییشناختی
)دیویی،78:1۳91(بنابرایناگرپیامنمایشبهصورت
مستقیموبدونمشارکتفعاالنةمخاطبانارائهگردد
پیش کلیشهسازی بهسمت اجتنابناپذیری بهطور
به ثابتیمیشودکه راهحلهای ارائهدهندۀ و میرود
ندارد، توجهی مختلف موقعیتهای در تفاوتها
موقعیتهاییکههرکداممیتوانندشرایطوویژگیهای
منحصربهفردخودراداشتهباشند.تئاترشوراییهمانند
تأکیدیکهدیوییدررابطهباتئاترداشتنهبهواسطة
خطابهایمستقیمبلكهباخلقحاالتتازهایازتجربهبه
آگاهیمنجرمیشود.)همان:۳۶۲(بامشارکتدرتئاتر
شوراییتماشابازیگرقادرمیشودکهشورمندانهوعمیقاً
درمعناهاییشریکشودکهزبانازبیانآنهاقاصربوده
است.تئاترشورایینهبانمایشیکجانبهرویدادهابلكه
به رویداد، آن بیواسطة تجربة برای بستری ایجاد با
تماشابازیگران شورایی تئاتر در میشود. منجر آگاهی
امكانهای و میکشند تصویر به را بغرنج موقعیتی
موجوددرپساینموقعیتکهدرجهانحقیقیبهفعل
نرسیدندراتجربهمیکنند.بهعبارتیتئاترشوراییبرآن
استتاتوانبالقوۀتماشابازیگرانبرایحلمعضالترا

بهبالفعلتبدیلکند.
تئاترشوراییدردستهایازآثارهنریقرارمیگیرد
کهاریکبوتبهآنهااثرهنریروزمرهمیگوید.درآثار
هنریروزمره،زیباییشناسیلزوماًنهدرموضعگریزاز
واقعیتبلكهبیشتردرموضعبازگشتبهآنقراردارد.
وقتیاینامكانبهوجودآیدکهافرادازامیدها،رویاها
یا فرایند بهواسطة را آنها و بزنند حرف امیالشان و
فراوردۀتئاتریبهاجرادرآورند،درمییابندکهمیتوانند
بهگونهایدیگرزندگیکنند.البتهبرایتماشاگریکه
فرعی تماشاگر و غریبه بهعنوان و نمیکند مشارکت
حضوردارد،چنیندریافتیدشواراست)پرندرگستو

ساکستن،۳۳1-۳۳0:1۳9۴(.
داستایوفسكیزمانینوشت:»تنهازیباییجهانرا
نجاتخواهدداد«.وبوآلجملةاورااینگونهتكمیل
میکند:»تنهازیباییشناسیمیتواندماراقادرسازدبه
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عمیقترینوحقیقیترینادراکازجهانوجامعهنائل
میان دیویی همانند بوآل )بوآل،۴۴:1۳98(. شویم«
که چیزی و زیباییشناختی فرآیند معنی به آفریدن
قائل تمایز هنری محصول همان یعنی شده کامل
فرآیند بوآلمهمترینچیز زیباییشناسی میشود.در
زیباییشناختیاستکهموجبرشددرکوفهمانسانی
میشودکهآنراانجاممیدهد.فرآیندزیباییشناختی
که فعالیتهایی در را خود میدهد اجازه سوژهها به
بهطورمعمولفرصتحضوردرآنرانیافتهاند،بیازمایند
وبدینترتیبقابلیتهایادراکیوبیانیخودراتوسعه
دهند.بوآلتأکیدداردکهفرآیندزیباییشناختیهمان
اثرهنرینیست،اهمیتوارزشآندرتوسعهوانگیزش
ممكن که است نهفته خالقهای و ادراکی قابلیتهای
باشد. رفته زوال به رو و تضعیفشده درسوژه است

)همان:۲9-۲8(
از الهام با میتوان را شورایی تئاتر اجرای مراحل
توصیههایآموزشیدیوییدرششمرحلةذیلتحلیل

ودستهبندینمود:
1.مرحلةاول)دنیایعادی(:گروهبازیگرانموقعیتی

رادربرابرمخاطبینبهنمایشدرمیآورند.
۲.مرحلةدوم)بیانمسئله(:موقعیتبهنمایشدرآمده
میکند. برخورد مسئلهای به خود اجرای مسیر در
چالش وارد را نمایش روند ادامة آمده پدید معضل
مینماید،واینچالشموقعیتابتداییرابهموقعیتی
بغرنجبدلمیسازدونمایشوارددنیایویژهمیگردد.
به گروه معلومات(: )جمعآوري سوم مرحلة .۳
رهبریجوکرنمایشرامتوقفمیسازندودرارتباطبا
بهصحبت تماشاگران با آمده بهوجود بغرنج موقعیت
مناسب راهكاری آوردن دست به جهت و میپردازند
چارهجویی آنان از موجود گره از گرهگشایی برای

میکنند.
۴.مرحلةچهارم)پیداکردنراهحلهايمناسب(:
تمامیافرادحاضرفرصتآنراخواهندداشتکهراهكار
موردنظرخودراپیشنهاددهندویادرموردراهكارهای
پیشنهادیسایریناظهارنظربنمایند،موافقتیامخالفت
بهشرحدالیل اعالمکنندودرصورتتمایل را خود
خودبپردازند.درنهایتراهكاریکهموافقتاکثریترا

بهدنبالخوددارد،انتخابمیگردد.
5.مرحلةپنجم)آزمایشراهحلها(:راهكاربرگزیده
شدهدرمحکتجربهقرارمیگیرد.دراینمرحلهیاخود
منتخب راهكار نمایشی اجرای به بازیگران گروه
میپردازندویاازفردپیشنهاددهندهویاهرداوطلب
در و بپیوندند نمایش گروه به که میخواهند دیگری
را گروه راهكار آن ساختن عملی برای نمایش ادامة

همراهینمایند.
۶.مرحلةششم)انتخابراهحلمناسبواستنتاج(:
سوم مرحلة به مجددا گروه پنجم، مرحلة از پس
بازمیگردندوراهكارپیشنهادیاجراشدهرابهقضاوت
راهكار، این آنان نظر در آیا که میسپارند مخاطبین
راهحلمناسبیبرایعبورازمعضلخواهدبودویاخیر.
اگرراهكارپیشنهادینتواندموافقتوهمراهیتمامی
اعضارابهدستآورد،تئاترشوراییواردمرحلةچهارم
میشودودوبارهبرایدستیابیبهراهكاریمناسببه
دیگری پیشنهادی راهكار و میشود پرداخته بحث
منتخبوبهاجرادرمیآید.اینروندوتكرارمراحلآن
قدرادامهمییابدتاگروهبهراهكاریدستیابدکهمورد
موافقتاکثریتباشد.واینگونهتئاترشوراییبهپایان

مرحلةششمونهاییمیرسد.
همانندرهنموددیویی:»دستورهاياخالقیبایدبا
زندگیمعمولیمطابقتداشتهباشدتااثرگذارگردد.«
تئاتر برای موضوع طرح در )1۴8 :1۳۳۳ )دیویی،
توجه روزمره امور و عادی زندگی به باید نیز شورایی
ازپیش را اجراییموضوعی استگروه داشت.ممكن
انتخابکردهوبراساسآننمایشیتمرینشدهرابرای
که است بهتر اما کنند. اجرا شورایی تئاتر آغاز
مشارکتکنندگاندرتئاترشوراییخودازمیاندغدغهها
ومشكالتیکهدرزندگیباآندستوپنجهنرممیکنند

موضوعنمایشراپیشنهادنمایند.
تئاترشوراییفرصتیبرایتمرینوتقویتاندیشة
انتقادیاست.درطیبحثهاییکهدراینتئاترایراد
منطق و ضعف و قوت شرکتکنندگان میشود،
استداللهایمطرحشدهرابارویكردانتقادیسنجیدهو
اینطریقاشتراکاتیکهدرنظرهایمختلفوجود از
داردراجمعبندیمینمایندودرنهایتاستداللبهتراز
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نظرجمعجهتاجراانتخابمیگردد.درتئاترشورایی
تنهاآنچهگفتهمیشودورأیجمعاهمیتداردنهمقام
مرعوب نباید تماشابازیگران بنابراین سخن. گویندۀ
و شوند بحث در شرکتکننده افراد بیرونی شخصیت
تنهابایدبهترینودقیقترینراهكاررابرگزینند.دریک
تئاترشوراییهیچفردیبهطوِرصرفنقشیاددهندهرا
نداردوهمچنینهیچکسییادگیرندۀمحضنیست.در
حال در میپردازند، تجربه تبادل به همگی تئاتر این
هدایت و راهنمایی را یكدیگر و هستند یادگیری
دیگری و اطاعت به مجبور یكی اینكه نه میکنند،
دستوردهندهباشد.گفتوگوهاییکهدرتئاترشورایی
شكلمیگیرندبایدماهیتیغیراستبدادیداشتهباشند
انتقادی و مستقل اینكه وجود با گروه اعضای و
میاندیشند،بهبهتریناستداللاحترامبگذارندوبهدور
ازتعصباتوپیشداوریهاتنهادلیلواعتباراستداللها
بهدنبال دیویی همچون بوآل بشناسند. رسمیت به را
شده تشكیل مردمی از که بود جامعهای به دستیابی
باشدکهشهامتاندیشیدنبهصورتمستقلرادارندو
درعینِحال،خویشتنراباگروهپیوندمیدهند.درتئاتر
شوراییهموارهارتباطیمتقابلبینتمامیافرادبرقرار
برای تمرینی نیز خود متقابل ارتباط این و است
بهطور که جوامعی در میآید. حساب به دموکراسی
فزایندهباتضادهاینژادیومذهبیقطبیشده،تئاتر
در تبادلنظر و گفتوگو فرهنگ تمرین با شورایی
فضاییسرشارازاحتراممتقابل،راهحلمسالمتآمیزی

برایرفعاختالفاتارائهمیدهد.
بهطور ازپیش نمایش تئاترهایمرسومفرجام در
گریزناپذیر سرنوشتی نویسنده و شده مشخص دقیق
برایقهرمانمقدرکردهوتماشاگرتنهاشاهدآناست،
تجربهای ایجاد مسیر در نمیتواند نمایشی چنین
یكپارچهوبالندهپیشبرودوتماشاگررابهنقطةاوجو
نتیجة نهایی تجربة شورایی تئاتر در برساند. کمال
در تماشابازیگر همان یعنی قهرمان که است روندی
ساختآننقشداشتهاستودرروندتكمیلتجربه
هموارهبینشیتازهبهدستمیآورد.تماشابازیگرطعم
شیرینتكمیلتجربهوکسبآگاهیازآنرامیچشدو
جذابتر او برای را نمایش که است ویژگی همین

میکند.سیرتكمیلتجربهدرتماممدتاجرایشورایی
زیباییشناختی ادراک و آفرینش لذت و دارد تدوام
همراهاوست.دربسیاریازنمایشهایمرسومتماشاگر
بهانتظارپایاننمایشنشستهاستوحتیممكناست
باآگاهییافتنازپایاندیگراشتیاقیبهدنبالنمودن
نتیجة از جدا شورایی تئاتر در اما باشد، نداشته آن
برای نیز نمایش پیشروی در فعال حضور نهایی،
ابزاری زیراتجاربحاصله ارزشمنداست، تماشابازیگر
به روزمره زندگی در که میدهد دستش به سودمند
کارشمیآید.تأثیرتئاترشوراییبرتماشابازیگرباپایان
نمایشمتوقفنمیشودودرادامةحیاتاجتماعیاو

کارکردیسودمنددارد.
تذکر مدرسه فعالیتهای انجام برای نیز دیویی
ابتدامشخصباشدو از میدهدکهنبایدهدفنهایی
به خاص طریقی طی با که گردد ملزم دانشآموز
نتیجهایازپیشمشخصکهدرنظرمعلمدرستانگاشته
شده،دستیابد.اوازکارهایدستیویافراگرفتنحرفه
مثالآوردکهدرایننوعازفعالیتهاهرگاهتنهامحصول
شاگرد به و باشد اساسی هدف اشیاء برخی تهیة و
در فكری مسئولیت نوع یک که نشود داده فرصت
انتخابموادوابزاریکهبیشتردرخورکارباشدبرعهده
گیردویاآنكهخودشنقشةکارراطرحواجرانمایدتا
شخصابهاشتباهاتخویشپیبردوراهتصحیحآنرا
تشخیصدهد،درچنینوضعیتیکمترینفایدۀتربیتی

حاصلنمیگردد)دیویی،111:1۳۲7(.
بوآلبراینباوراستکهاگرپیاموراهكارپیشنهادی
بهصورتمستقیم بهنمایشدرآمده بحران از برایگذر
همچوننمایشهایسنتیارائهگرددومخاطبناظریا
شنوندهایصرفباشدبههیچوجهبهاندازۀشرایطیکه
ثمر مثمر باشد مسئله حل گیرودار در مخاطب خود
نخواهدبود.بوآلدرتئاترشوراییتماشابازیگرانرادر
معرضمسئلةمطرحشدهدرنمایشقرارمیدهدوآنان
نیزباهمیاریوهمفكریبایكدیگربرآنهستندتابر
وضعیتبغرنجنمایشیکهنمونههایمشابهیدرزندگی
بطن در حضور با تماشابازیگر آیند. فائق دارد، واقعی
و میشود واداشته فكر به شورایی تئاتر در مسئله
راهكارهای بتواند تا میگردد مهیا برایش شرایطی
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جدیدیکشفکندوازاینطریقتجربةزیستةخودرا
رشددهد.

دیوییدرکتابسرشتورفتارانسان7ازانگیزهای
صحبتمیکندکهنیرویمحرکةآدمیبرایتعاملبا
محیطاست.اوبراینباوراستکهکنشهایمتقابل
میانانگیزهومحیطمنجربهرشدبیشترانسانمیشود.
بدینترتیبکههرگاهانساندرتعاملبامحیطورشد
بر غلبه جهت در انگیزه گردد، روبهرو مانعی با خود
به است، باعثشده را فعالیت از ممانعت که مشكلی
پیشمیرود.انگیزهبهسنجش،که»تمریننمایشگونة
عمل« ممكن و رقیب گوناگون، راههای تخیل( )در
است،نیرومیبخشد.درتئاترشورایینیزهنگامیکه
رفتار که برمیخورد مانعی به نمایش اصلی شخصیت
ندارد، را بغرنج موقعیت آن از گذر توانایی او فعلی
سنجِشراهكارهایجایگزینآغازمیگردد.راهكارهای
ارائهشدهتوسطتماشابازیگرانبهنوبتموردآزمایشقرار
میگیرندتامشخصشودکهچهراهكارهایجایگزینی
درشرایطفعلیممكناستوهرکدامبهچهنتیجهای
مؤثرترین و بهترین گروه نهایت در و میگردد منجر

راهكارراانتخابمیکند.
را اعمال پیامدهای و میرود پیش به اندیشه
پیشبینیمیکند،وبهاینترتیبمنتظرناکامی
تخیل در که عملی نمیماند. بالفعل مصیبت و
مقدر و نهایی قرارمیگیرد،عمل آزمایش مورد
دیویی« »جان است. تعویض قابل بلكه نیست،

)اسكفلر،۲91:1۳۶۶(
درفلسفةدیوییهنگامیکهموجودزندهدرعملبا
یکمعضلروبهرومیگردد،برایحلمعضلبهاندیشه
ارجاعمیدهدوازآنیاریمیطلبد.تماشابازیگراندر
تئاترشورایینیزهنگاممواجههبامشكلبهنمایشدرآمده
اندیشه بحران از گذر برای را متفاوتی راهكارهای
میکنند،امانهمانندگفتةدیوییبهتنهاییودرتخیل،
راهكارهای میان رقابتی جمعی، گفتوگویی در بلكه
گوناگونپیشنهادشده،بهواسطةبحثواستداللشكل
میگیردودرنهایتبهترینآنهابرایمحکخوردندر
بوتةعملکههمانجهاننمایشاست،انتخابمیشود.
راهكار توسط عمل مرحلة در مطرحشده معضل اگر

آن با گروه اعضای تمامی و گردد رفع شده پیشنهاد
این غیر در میرسد، پایان به نمایش باشند، موافق
صورت،راهكارشكستخوردهاستوگروهبایدراهكار
تازهایرابرایحلمسئلهدرعالمواقعپیشنهادنمایند.
تكراراینروندیعنیارائةپیشنهادازطرفتماشابازیگران،
محکخوردندرجهاننمایشوسپسسنجشآندر
مباحثهایگروهی،اعمالیهمراهبااندیشهورزیهستند
معنایی در بیشتر رشد و تجربه افزایش به منجر که
میشوندکهدیوییازآنمراددارد.دیوییاندیشیدنرا
کوششیارادیمیداندبرایکشفروابطمشخصبین
کاریکهموجوداندیشمندانجاممیدهدوپیامدهایی
کهازاینکارناشیمیشوند.بهتأکیددیوییاندیشیدن
آینده یک پیریزی برای که میسازد قادر را انسان
کند. مسئولیت احساس کنونی، عمل پیامد بهعنوان
میگوید که معمولی عمل با اندیشمند عمل بنابراین
»بگذارچیزهابههمانصورتیکهدرگذشتهبودهاند،
ادامهیابند«،ونیزباعملناشیازهواوهوسکهمیگوید
»چیزهاهمانگونهبایدباشندکهدراینلحظههستند«،
متفاوتاست.هردویاینعملها،»ازبهعهدهگرفتن
مسئولیتپیامدهایآیندۀعملکنونیطفرهمیروند.
تفكر،بهمعنیپذیرشچنینمسئولیتیاست«.)همان:

)۳0۳-۳01
مطمئننمیانعملیکهدردنیایواقعیاوضاعرا
سامانمیدهدوراهكاربهاجرادرآمدهدرتئاترشورایی
اینراهكاردردنیای تازمانیکه تفاوتوجودداردو
نمیتواند برنیاید، تغییرمساعدشرایط ازعهدۀ واقعی
بهعنوانبهترینراهكارتثبیتگردد،امامسئلهایناست
کهآنعملمناسببالفعلهماکنونازدسترسخارج
است.آنچهاکنونمیتوانددردسترسقرارداشتهباشد،
تصوریکهدفیاپیامدمطلوباست،یعنییکراهكار
یانقشه،کهحدسزدهمیشودبههدفمعینیمنجر
گردد.اینراهكارپیشنهادی،یکفرضیهیانقشهاست
کهفعالیتکنونیراهدایتمیکنداماراهرابرفعالیت

بیشترنمیبندد.
تمامیراهكارهایپیشنهادیدرتئاترشوراییتوسط
نتایجمثبتیکهمیتوانندبهبارآورندموردارزیابیقرار
یا شخص چه توسط راهكار آن اینكه نه میگیرند،
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گروهیپیشنهادشدهاستوهرراهكاریتوسطهرکسی
همکهپیشنهادشدهباشدمیتواندموردتأییدگروهقرار
نگیرد.گروهباموردآزمونقراردادنهریکازراهكارهای
پیشنهادیدرواقعبهسوییکعملعزیمتمیکنند،
امابهطوِرقطعامكانارزیابیبعدیوبازنگرینقشةخود
یک اجرای که آنجا از واقع، در نمیدانند، منتفی را
آشكار را مشكالت و خطاها نمونه، طرزی به نقشه،
میکند،مهمایناستکهگروهبهجایاینكهسهلگیرانه
باشد، نهایی راهحل به درپیدستیابیهرچهسریعتر
نسبتبهتغییراتممكنیکهمیتواندرویهرکداماز
راهكارهاصورتپذیردومنجربهراهكاربهتریشود،
راهكار یک خالصه، بهطور باشد. پرتالش و هوشیار
دادن سازمان برای است وسیلهای خود پیشنهادی
فعالیتکنونی؛بههمیندلیلبایدبهعنوانیکفرضیه،
آن، وظیفة شود. گرفته نظر در جزمی، امری نه و
)همان: است. آینده بهسوی تماشابازیگران راهنمایی

)۳05-۳0۴
ویژگیهاییکراهكارمناسببرایرفعبحراندر

تئاترشوراییرامیتوانبدینترتیببرشمرد:
1.راهكارپیشنهادیبایدبرخاستهازشرایطموقعیت
و محدودیتها با متناسب و باشد بهنمایشدرآمده
امكاناتموجوددرآنباشد؛بدینمعناکهیکراهكار
مناسببایدبهواقعیتزندگیپایبندوعملبهآندر
به باید مثال بهطور باشد. امكانپذیر حقیقی زندگی
تواناییهاوضعفهایشخصیتگرفتاردرآنوضعیت
بغرنجتوجهداشتهباشدوازاوانتظاراعمالیخارجاز
توانشنداشتهباشد،ویامشكالتپیشآمدهرابیشاز

حدسادهفرضنكند.
۲.راهكاربایدانعطافپذیروقابلتغییروتطبیقبا
باید پیشنهادی راهكار باشد؛ جدید احوال و اوضاع
قابلیتآنراداشتهباشدکهاگرواکنشینسبتبهآن
صورتگرفتوبههمانترتیبتغییریدرشرایطپیش
آمد،همچنانراهكاریمناسببرایحلآنمعضلباقی
بماند.بهطورخالصهراهكارمناسببایدازیکجامعیت
و باشد برخوردار موقعیت آن پیرامون اتفاقات حول
عكسالعملهایاحتمالیراپیشبینیوبرایآنانآماده

باشد.

پیشنهاد واقعی عقیدۀ باید پیشنهادی راهكار .۳
دهندهباشد؛تماشابازیگرانبایددرارائةراهكارهاآزادی
وامنیتکاملداشتهباشندوتحتفشارتوسطجوکر،
گروهاجراییویاسایرتماشابازیگرانبهسمتارائهویا
پذیرشراهكاریکهبهزعمآنانراهكارمناسبوصحیح

است،سوقدادهنشود.
درتئاترشوراییتماشابازیگرانتمرینمیکنندکهبا
غلبهبرترسهایشانوباآزمونوخطادرشرایطیامن،
زندگی پیچیدۀ موقعیتهای در بهتری تصمیمگیری
را تماشابازیگران شورایی تئاتر باشند. داشته واقعی
توانمندمیسازدکهیکوضعیتواحدرابهشكلهای
متفاوتیتجربهکنندوشهامتواعتمادبهنفسبیشتری
برایمقابلهباآنوضعیتدرجهانخارجداشتهباشند.
افرادازیک تئاترشوراییکمکمیکنددیدونگرش
راهحلثابتبهراهحلهایمتعددیدرچندراهزندگی
کردن امتحان که شرایطی در هم آن شود، معطوف
است. غیرمنطقی عمال واقعی زندگی در راهها تمامی
نتایجیکهدرپایانیکتئاترشوراییبهدستمیآید
افرادراقادربهسنجیدنامكانهایمختلفمیکندتا
را تصمیم مناسبترین و بهترین بتوانند وسیله بدین

اتخاذکنند.

5. رنیی  کماگ آروس۸ 
تكنیکهایی برای فراگیر عنوانی آرزو رنگینکمان
استکهبوآلدراروپاابداعکردهوازآنهابرایبررسی
موضوعاتیاستفادهمیشودکهبهنظرمیرسدفردیتر
غالباً اجتماعی-سیاسی. تا هستند روانشناختیتر و
میکنند؛ مقایسه درامدرمانی با را آرزو رنگینکمان
روشیبرایدرمانگریازطریقتئاترکهدراوایلقرن
مورنو9 نامجیكاب به اتریشی توسطکنشگری بیستم
از یكی .)۴۴7 :1۳9۶ )ظفرقهرمانینژاد، شد ابداع
شیوههایرایجرنگینکمانآرزو»مبارزهباسرکوب«نام
دارد.دراینروشازمشارکتکنندهایخواستهمیشود،
لحظهایاززندگیخودکهدرآنستمیبراوواردشده،
امااوواکنشیبهآننشاننداده،یعنیمخالفمیلو
تئاتر در اجرا برای را است کرده رفتار خود آرزوی
رنگینکمانآرزوپیشنهاددهد.سپسفردسرکوبشده
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ازمیانشرکتکنندگانتمامکسانیراکهبهبازسازی
آنلحظهکمکمیکنند،برمیگزیند.افرادانتخابیپس
گرفتند، اول بازیگر از را دستورات و توضیح آنكه از
صحنهرابههمانشكلیکهدرواقعیترویدادهاست،
تحتهمانشرایطوباهماناحساساتبازیمیکنند.
پسازبازسازی،ازبازیگراولخواستهمیشودتاصحنه
رادوبارهبازیکند.امااینبارنبایدستمرابپذیرد،بلكه
بایدباآنمبارزهکندتابهآرزووخواستخودبرسد.
دیگربازیگرانبایدهمانروشسرکوبراحفظکنند
)همان،11۶:1۳90(.فردسرکوبشدهبایدتالشکند
باهمیاریسایرتماشابازیگرانموانعموجودبرایرهایی
فرد حال سازد. بدل مساعد عوامل به را سرکوب از
سرکوبشدهخواهدراینکوششکامیابشودوخواه
در او بلكه بازنمیگردد. سابق حالت به گردد، ناکام
مواجهةنمادینباسرکوببهدرکیعمیقترازخودو
شرایطشدستپیدامیکند،تجربهایتازهمیپروراندو
بهآگاهیاشاضافهمیگردد،واگردراینفضاینمایشی
بتواندتهدیدهارابهفرصتتبدیلکندعالوهبرافزایش
میگردد. افزوده نیز بهنفسش اعتماد بر آگاهی
بهاینترتیبفرددرمییابدکهغالباًتوانمبارزهرادارد
فرد واقعی نیروی به همچنین نمیکند. چنین اما
مقابلشنیزپیمیبردومهیایآنمیشودکهدردنیای
حقیقینیزموانعرابهعواملمساعدتبدیلسازد.اوبر
رویصحنهباانجامعملیکهدرواقعیتنتوانستهانجام
دهد،بهخودآگاهیوخودباوریمیرسدوآمادهمیشود

تاباستمهایبعدیمبارزهکند.
تماشابازیگردرهرمرحلهازتئاتررنگینکمانآرزو
اگرباشكستوتجربهایناموفقروبهروگردد،بهمرحلة
چه است ممكن که میاندیشد و بازمیگردد پیشین
بهدستآمده تجربة از و باشد داده انجام اشتباهی
همچونسرمایهایبهرهمیگیردودوراندیشانهتروبا
دارد،عمل قرار آن در موقعیتیکه به بیشتری توجه
میکند.موانعیکهبرسرراهتماشابازیگرقرارمیگیرد
اورامجابمیسازدکهنیرووتوانبیشتریبهکارگیرد،
البتهنیرویبرانگیختهشدهصرفاًکّمی،یاَصرفنیروی
بیشترنیست،بلكهجنبةکیفینیزدارد،تبدیلنیروست
متن از معانی جذب طریق به اندیشهورزانه عمل به

تجربة از تماشابازیگر که بینشی گذشته. تجربههای
مراحلپیشینبهدستآوردهصرفاًبهآگاهیاواضافه
نمیگرددبلكهنوعیبازآفرینیاندیشهصورتمیگیرد،
تجربةکهنهواندوختهشدهچونناگزیراستپاسخگوی
وضعیتینوباشد،بهمعنایواقعیکلمهاحیامیشودو
مضاعف، دگرگونی همین میکند. پیدا تازهای جان
فعالیترابهعمل»بیان«درتعبیرفلسفةدیویی،بدل
میکند.عواطفوهیجاناتمبهموقتیدرکاریهنری
تجلیپیدامیکنند،توسطعملبیانسامانمییابندو
دچاردگرگونیمیشوند.بیانصرفاًتخلیةعاطفینیست
ارزشهای جذب با باید احساسات فوران این بلكه
نظر در کنند. پیدا انتظام و وضوح قبلی تجربههای
آنها ازطریق که ارگانهاییهستند احساسات دیویی
مخلوقزندهمستقیماًدرجریانامورجهانقرارمیگیرد.
ازطریقاینمشارکتودردرونتجربةحسیاوستکه
جنبههایحیرتانگیز،شكوهمندوگوناگوناینجهان،

براوواقعیتمییابند)دیویی،۲۲:1958(.
دراینجاتفاوتبیاندرتئاترشوراییوکاتارسیس
درتراژدیمشخصمیگردد.کاتارسیستخلیةهیجانی
استوتخلیهکردنیعنیخالصشدنوکنارنهادن،اما
بیانکردنیعنیدستنكشیدن،یعنیپیشرفتندر
سیریبالنده،یعنیازکاردرآوردنتابهانجامرسانیدن.
اشکریختندرپایانیکتراژدیممكناستموجب
خشمی است ممكن احساسات فوران شود، تسكین
که میشود تالش بیان در اما کند، تخلیه را درونی
شرایطبیرونینیزسروسامانپیداکنند.مخاطبینیکه
بهسراغتراژدیمیروندتاازاندوهوفشارزندگیرها
شوند،چراکهنمیتوانندبهکمکارزشهاییدرمحیط
پیراموِنخودتسكینیابند،کسانیهستندکهازروبهرو
شدنباموقیعتهایبغرنججهانبیرونیهراسدارند.
اماتئاتررنگینکمانآرزوچیزیبیشازبیدارشدننیرو
برای آرامشی یا افسردهحال جانهای در توان و
میتواند آرزو رنگینکمان تئاتر است. پریشانحاالن
ناپخته و مبهم درعینِحال که دشوار موقعیتهای
هستندراوضوحوروشنیبخشد،آنهمنهبااندیشهای
کهسخترویآنهاکارمیکند،نهباگریزبهجهانیاز

حِسمحض،بلكهبابازسازیتجربه.
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درعملبیانکهدرتئاتررنگینکمانآرزوصورت
میپذیرد،عاطفهجزئیضروریوذاتیاستامانبایدآن
اشتباه ارسطویی نمایشهای در عاطفی تخلیة با را
بیانگر، عمل بالندگی و شكلگیری جریان در گرفت.
عاطفهتماشابازیگررابرآنمیداردکهباموانعموجود
انتقادی تعاملی بهنمایشدرآمده سرکوب موقعیت در
برقرارسازدوآنهارابهصورتعواملیمساعددگرگون
سازد.بایدتوجهداشتشخصیکهبیشازحدتحت
سیطرۀغلیاناحساساتباشدبهدلیلهمینحالتیکه
ازبیانعاجزمیشود.عاطفهایکهمناسبعمل دارد
بیاناستبهقولوردزورثعاطفهایاستکهدرآرامش
بهخاطرآوردهشدهاست.وقتیکسیمقهورعاطفهای
فعاالنهاش واکنش و بیشتر انفعالیش حالت میشود
متعادلمجال رابطهای آنحدیمیشودکه از کمتر
بروزپیداکند.همانندبسیاریازنمایشهایاندوهناک
کهتماشاگرچنانغرقدرآنهامیشودکهگریهمانعاز
اندیشیدنبهماجرامیشودچهبسابخواهدموقعیترا
افراطیاش حالتهای در عاطفه بدهد. سروسامان نیز
بهجایآنكهموقعیتراسامانبخشدآنرادستخوش
ناکافی عاطفة که همانطور بیشتریمیکند. بینظمی
اینانگیزهرابهتماشابازیگرنمیدهدآنطورکهشایسته
وهیجان ازحد بیش بامحیطدرآمیزد،عاطفة است
موقعیت جزئیات به پرداختن از مانع نیز آن از ناشی

سرکوبمیشود.)دیویی،110:1۳91(
شرایط بتواند آنكه برای آرزو رنگینکمان تئاتر
زندگیرابهنحومطلوبیرشددهدبایدتماشابازیگررا
موقعیت با سازنده تعامل به مطلوبی بهنحو
بهنمایشدرآمدهترغیبکندوازاینطریقشرایطیرا
پرورش را کمالیافته تجربهای بتواند او تا سازد مهیا
دهد.درمسیرشكلگیریاینتجربهموانعومشكالت
بر آوردن فشار با بهنمایشدرآمده موقعیت در موجود
نیازهاوکششهایدرونیفردیکهدراینموقعیتقرار
گرفته،ودربحثماتماشابازیگر،آنچهبیانمیشودرا
ازدروناوبیرونمیکشد.بایدتوجهشودکهعملبیان
فعالیتیدرطولزماناستوهمانطورکه مستلزم
عواطف و هیجانات آنی برونریزی و تخلیه اشارهشد
نیست.تأکیدبرزمانازاینلحاظاهمیتداردکهبیان

تعامل آرزو، رنگینکمان تكنیک طریق از خویشتن
طوالنیچیزیبرخاستهازدرونباشرایطعینیاست،
پیدا نظمی و صورت آنها دوی هر آن در که روندی
ابتدافاقدآنبودند.بدینمعناکهدر میکنندکهدر
عین به ازپیشآماده ایدهای آرزو، رنگینکمان تئاتر
منتقلنمیشودبلكهدرروندساختنوتعاملباموقعیت
و رفتهرفته و میباید پرورش ایده که است سرکوب
بهطورمستمرشكلتازهایپیدامیکندوتبدیلبهآن
و متفكران است. نهایی مطلوب که میشود چیزی
دانشمنداننیزراهخودراباآزمونوخطاهاوآزمایشات
و مبهم بهنحو پیشاپیش که فرجامی بهسوی بسیار
تئاتر در میکنند. باز است شده مجسم غیردقیق
رنگینکمانآرزوباتوجهبرهمیننكتهموقعیتنمایشی
بارهاوبارهاتكرارمیشودتادراینمسیرپختهشودو
بهبیاننهاییدرآید.اگرتماشابازیگرکمحوصلهاستو
راهكاری به که میبرد گمان موقعیت اولین خلق با
رسیدهکهبهمددآنمیتوانددرزندگیواقعیازپس
موانعبربیاید،بایدپذیرفتکههنوزبهقدرکافیآمادۀ

بهرهگیریازاینتكنیکنیست.
درهردورتازهایازاجرایرنگینکمانآرزوتمامی
دریافتهاوتجاربیکهتماشابازیگرازاجراهایناموفق
بهصورت و میشوند برانگیخته آورده، دست به قبلی
تجربة ساخت در را او آگاهانه عواطفی و اندیشهها
مطلوبنهایییاریمینمایند.دراینمسیرتماشابازیگر
متوجهمیشودبرایاینكهدراینموقعیتبغرنجباقی
درس ناموفق هرچند گذشته، تجارب از باید نماند
بیاموزدودرهرمرحلهازاجرایشوراییتجاربیکهاز
مراحلپیشینکسبنمودهرابهکاربندد.بایدبهیاد
داشتکهبسیاریازانسانهاحالوروزخوشیندارند
ازجنسعمل زیراهنری ازدرونعذابمیکشند، و
بیانگردراختیارندارند.مشارکتدریکتئاتررنگینکمان
آرزوبرایرهاییازسرکوبهایعاطفیحتیمیتواند
نسبتبهشرکتدرجلساتتخصصیروانشناسینیز
ارجحیتداشتهباشد،زیرادراینتئاتربهجایتوصیف
عقالنیونمادینمشكالت،آنموقعیتبغرنجبهنمایش
بهصورت مشكل آن با میتوانند افراد و درمیآید
بغرنج موقعیتهای از بسیاری گردند. مواجه انضمامی
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زندگیرامیتواندرتئاتررنگینکمانآرزوبهتجربهای
روشنومثبتبدلکرد،بدونآنكهاشتباهاترخداده
باعثآسیبهایدرونیوبیرونیدردنیایواقعیشوند.
سرکوبهایدرونیاشخاصزمانیمیتوانندبهبیان
درآیندکهشخصدرخودایننیازرااحساسکندکه
زمانآنرسیدهکهنیازهاوعقدههایدرونیاشباتعامل
بامحیطبهجوشوخروشدرآید.اگرشخصخودرادر
جهانبیرونیمنفعلبداندوازسرناچاریشیونیسر
که طور همان دیگری، عاطفی برونریزی هر یا دهد
آگاهانه باید شخص نیست. بیش تخیلهای شد گفته
شرایطنامطلوبوموانعبرسرراهخودرادرککندو
درصددتغییراوضاعبرآید.رقصجنگورقصخرمن
بلكه نیست عاطفی تخلیة از ناشی وحشی اقوام نزد
هجومقریبالوقوعدشمنیامحصولیکهبایددروشود
درکاراستکهاورابهبیانوامیدارد.برایایجادکشش
وتمایالتیکهمنتجبهبیانمیشوندالزماستچیزی
درمیانباشد،چیزیحیاتیوغیرقطعینظیرنتیجة
است. پیش در که خرمنی چندوچون یا نبرد یک
عاطفی بهلحاظ را فرد مسلم و قطعی موقعیت
برنمیانگیزد.بنابراینآنچهبیانمیشودصرفهیجان

نیست،بلكههیجاندربارۀچیزیاست.
دچار خارجی عینی بهواسطة شخصی هنگامیکه
محیط با تعامل بدون نمیتواند میشود، مفرط خشم
بیرونیوصرفاًبااعمالدرونیآنخشمرافروبنشاند،
فرمان با را الكتریسیته جریان نمیتواند که همانطور
ارادهازبینببرد.اگرهمچنینکندخشماوهمچون
عقدهایسرکوبشدهدردرونشباقیمیماندوزمانی
مخربتر بسیار بهصورتی آتشفشانی کوهی همچون
چه و بیفتد اتفاق برونریزی این چه میکند. فوران
نیفتدزندگیآنشخصواطرافیانشوحتیشایدسایر
افراداجتماعدستخوشتأثیراتزیانباریمیشود.پس
بایدبرایرهاییازشرآنکاریکند.فردمیتواندبرای
خالصشدنازخشمخود،آنرابرسرهمسایگانویا
و مستقیم بهطور یا کند، خالی خانوادهاش اعضای
نسنجیدهبهسراغقدرتیبرودکهموجبخشماوشده
روی پیش که انتخابهایی این از هرکدام اما است،
نماید.حال ازپیش راوخیمتر اوستمیتواندشرایط

تصورکنیدکهاوتصمیممیگیردمسئلهایکهموجب
خشماوشدهاسترادریکتئاتررنگینکمانآرزوطرح
قرار دوباره و ناخوشایند شرایط بازسازی با او نماید.
گرفتندرآنموقعیتممكناستمتوجهاشتباهیاز
طرفخودشودکهمسببشكلگیریآنشرایطشده
این با ناخوشایندیاششدهاست، یاموجبتشدید و
میتواند یا و شود؛ کمیآرام است ممكن آگاهی
را فروخورده ازخشم رهایی برای متفاوت راهحلهای
آزمونوخطانمایدوبهمناسبترینراهبرسد.اگرفرد
سرکوبشدهمیخواستتمامیراهحلهایمدنظرشرا
هر با است محتمل نماید، آزمون حقیقی زندگی در
و بغرنجتر را اوضاع که متحملشرایطیشود خطایی
مسیر در تماشابازیگر نماید. جبرانناپذیر گاهی حتی
اجرایتئاتررنگینکمانآرزومیتواندازپیشنهاداتیکه
این اگر شاید ببرد، بهره نیز میدهند ارائه سایرین
میشد ارائه او به تئاتر از غیر فضایی در پیشنهادات
خشماوراافزایشمیدادچراکهمیپنداشتسایرین
کهدرشرایطاوقرارندارندازساحلیآرامسعیبرپند
در هیچكدام نمایشی شرایط در اما دارند، او واندرز
در و ندارند، قرار باالتر جایگاهی یا متفاوت موقعیتی
شرایطیبرابرودوستانهتجاربیرابهاشتراکمیگذارند.
درجلسةشورایی،پسازاجراینمایش،شرکتکنندگان
بایدازاینپدیدۀخاصفردیبهقوانیناجتماعیپشت
در برسند. هستند، آن تعیینکنندۀ که پدیده این
بدبینانهترینحالتحتیاگرگروهشوراییبهنتیجهای
افزایش از جدا نرسند، جهات تمامی از راضیکننده
هم باز مطرحشده، مسئلة پیرامون آگاهی و تجربه
بازسازیچندبارۀآنشرایطمیتوانددرتسكینوسامان
کرده مطرح را مشكلش که فردی آشفتة روح یافتن
تأثیربهسزاییداشتهباشدوبهاویاریرساندتابتواندبا

شرایطپیشآمدهمداراکند.
موقعیتهای برابر در افراد که خطایی بزرگترین
میکنند گمان که است این میشوند مرتكب بغرنج
میتوانندتنهابااندیشهکردندردرونخوددرموردآن
در و یابند دست درست راهكاری به بغرنج موقعیت
محیطبیرونیبهمددآنازپسموانعموجودبرآیند.اما
میشوند تجربه که وضعیتهایی است این حقیقت
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سرشتمنحصربهفردوواحدخودرادارندوهرسرکوبی
و نیست معلوم آن نتیجة که است وضعیتی درگیر
هنگامیکهفرددرموقعیتیبیرونیقرارمیگیردمتوجه
کیفیات که موقعیتی میشود، آن حقیقی چگونگی
گوناگونشحتیبهذهنشخطورنكردهاست.بهعنوان
ازدستدادنعزیزان مثالموقعیتیهمچونمرگو
موقعیتینیستکهبتواندرذهنتصویریدرستازآن
نمیتوان عینی شرایط با درآمیختگی بدون و ساخت
کیفیاتویژۀآنرادرککرد.انسانگاهبااعتمادبهنفس
کاذببهتقابلباوضعیتیبغرنجمیرودوشرایطخودرا
وخیمترمیکندوگاهآنچناندرذهنشكستخورده
جهان در معضل آن رفع شهامت که میماند باقی

خارجیرابهخودراهنمیدهد)همان:105(.
تئاتررنگینکمانآرزوقابلیتداردکهبیانهنریو
قابل تأثیر میتواند و آمیزد درهم را اجتماعی ارتباط
افزایش و اجتماعی روابط سطح تكامل در مالحظهای
شورایی تكنیک این باشد. داشته زندگی مهارتهای
برقراری برای گوناگون راههای آوردن فراهم با میتواند
یا و متنوع نقشهای ایفای طریق از دیگران با ارتباط
نمایشی، بهصورتی دیگران نقشهای ایفای مشاهدۀ
مهارتهایاجتماعیافرادراارتقادادهودرآناناحساس
مطلوبتریایجادنماید.افرادمیتوانندبهکمکاینتئاتر
روحیهی ایجاد با سازند. برقرار دیگران با همدلی نوعی
همدلیمیانافرادگروه،آرامشوشادکامیدرقلبهای
آنانجاریمیشودودرکاهشاحساستنهاییونارضایتی
اجتماعینقشمؤثریایفامینماید.تئاتررنگینکمانآرزو
افراد میدهد اجازه دوستانه و صمیمی فضایی ایجاد با
ناراحتی ایجاد بدون را خود منفی احساسات و ترسها
عضو یک که هنگامی کنند. ابراز دیگران یا خود برای
تجربهایاززندگیشخصیخودراباگروهدرمیانمیگذارد
وگروههمدردانهومسئولیتپذیراوراهمراهیمیکنند،
حل به و آمده گردهم مختلف افكار که میشود باعث
روش آرزو رنگینکمان تكنیک نمایند. کمک مشكل
مفیدیاستبرایایجادفرصتیتازهمیانافرادجامعهدر
میتواند که فرهنگی فرهنگی، و روانی سازگاری جهت
و اشتباه رفتارهای و عادتها جایگزینی و ترمیم باعث

ناخوشایندشود.

نایجه گیری
درایننوشتارتالششدکهقابلیتهاوکارکردهای
و زیباییشناختی دیدگاههای باتوجهبه شورایی تئاتر
داده نشان و گیرد قرار موردبررسی دیویی جان تربیتی
شودکهتئاترشوراییمیتواندباتكیهبرپایگاهیفلسفی،
ظرفیتهایبالقوۀخودراهرچهبهتروبیشازپیشبالفعل
با میتوانند شورایی تئاتر اجراگران نماید. شكوفا و
بهرهگیریازرهنمودهایدیویی،توانهمكاریوهمفكری
رادرمیانافرادجامعهارتقادهندوهمچنینفرصتیبرای
آنهامهیاسازندکهدرپرتوآنبتوانندهرکاریراقبلاز
انجامشبسنجندوقبلازهراقدامیعللوعواقبآنرا
کاربردیتربررسینمایند.تلفیقتكنیکهایتئاترشورایی
وآموزههایتربیتیدیوییبهمشارکتکنندگانمیآموزد
کهبرایحلیکمسئلهفقطیکراهكاروبرایارتباطبا
دیگرانفقطیکشیوۀارتباطیوجودندارد،بلكهراهكارها
شورایی تئاتر آزمود. میتوان نیز را دیگری شیوههای و
همانندتئاترهایصحنهایمرسومبههیچوجهازموضعی
باالترادعایآنرانداردکهمسیردرسترانشانمخاطب
قرار افراد اختیار رادر ابزارهایی تئاتر این بلكه میدهد،
میدهدتابهمددآنهابتوانندگذشتهرادربستراکنون
توانمند آینده تغییر برای طریق این از و کنند تحلیل
و تشخیص با را زیباییشناختی ادراک دیویی گردند.
ایدهآل حالتی در ادارک این میداند، متفاوت دریافت
متضمنفعالیتهاییاستمشابهآنچهکهخودهنرمندان
ادراک برای میکنند. تجربه هنری اثر خلق سیر در
زیباییشناختیفردبایدبااثرتعاملداشتهباشدوتجربة
تماشابازیگر نیز شورایی تئاتر در بیافریند. را خودش
همچونتماشاگردرنمایشهایغیرتعاملیمصرفکنندۀ
باید بلكه نیست میدهد نمایش اجرایی گروه که آنچه
به دست بتواند تا شود داده قرار او اختیار در موقعیتی

تولیداندیشهبزندونظراتخویشراداشتهباشد.
هماننددیوییکهبهترینروشتدریسراروشحل
مسئلهمیدانست،تئاترشورایینیزپایهواساسخودرابر
روشحلمسئلهبنامیسازد.درتئاترشوراییمسئلهای
افراد اجتماعی و روزمره زندگی به که میگردد مطرح
تماشابازیگران لذا میگردد، مربوط نمایش در حاضر
مسئله حل در فعال بهصورتی که میشوند ترغیب
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اینفرآیند بیابند. مشارکتنمایندوراهحلیبرایآن
حلمسئلهبهنوعیتمرینبرایآمادگیدرزندگیواقعی
بدلمیگرددوافرادراتوانمندمیسازدکهدرزندگی
رو پیِش مسائل حل به قادر خود اجتماعی و فردی
گردند.نمایشهاییکهبهشیوۀسنتیبهاجرادرمیآیند
درحالتیخوشبینانههمانندنمایشهایبرشتیبهطرح
عمل به دعوت مخاطبینشان از و میپردازند سؤال
میآوردندکهدرارتباطباآنسؤالبهتفكربپردازند،اما
بایدبهایننكتهتوجهداشتکهطرحمسئلهباطرح
سؤالتفاوتداردوباطرحمسئلهازمخاطبینکهاکنون
بهتماشابازیگرانتبدیلشدهاند،دعوتمیشودکهبرای
حلمسئلةمطرحشدهدستبهعملبزنندوازجایگاه
یکناظرصرففاصلهبگیرندوبهمیدانتجربهبیایند.

التذاذ موجب اینكه بر عالوه شورایی تئاتر
پاالیشتجربیاتشان به تماشابازیگرانمیگرددمنجر
نیزمیشود.نتیجةچنینفرآیندیافزایشرضایتخاطر
است. تماشابازیگران در اعتمادبهنفس حس و عاطفی
زیرابابحرانیکهممكناستمدتهاترسروبهروشدن
باآنراداشتندمواجهگشتندوپسازآزمونوخطاهایی
وبااستفادهازخردجمعیموفقبهغلبهبرآنشدهاند.
ترس با واقعی دنیای در که هستند آماده اکنون
و تجربه از بهرهمندی با البته روبهروشوند بزرگشان
آگاهیکهدرروندنمایشنصیبشانگشتهاست.گروه
تئاترشوراییمیتوانندباطراحیموقعیتهاینمایشی
مناسببهتماشابازیگرانکمککنندتابهانسانیبهترو
تواناتربدلگردند.تئاترشوراییاینقابلیتراداردکه
توانبرقراریارتباطاجتماعیرادرافرادبهبودبخشدو
همچنینبهآنانیاریرساندتاشهروندیمسئولیتپذیر،
تئاتر شوند. بهتر جامعهای ساخت به متعهد و فعال
شوراییتواناییتفكرواستداللعملیدرموقعیتهای
بحرانیراتقویتمیکندوشهامتافرادرابرایرویارویی
در دیویی افزایشمیدهد.همانطورکه بامشكالت
فلسفةخودبهجریانرشد10اهمیتمیدهدنهامریکه
پیشرفتآندرحدیمعینمتوقفمیشودوازآنحد
تجاوزنمینماید،گروهتئاترشورایینیزبرآننیستکه
پیش از معیار یا هدف به دستیابی برای را نمایشی
تعیینشدۀخاصیآمادهسازد،بلكهدرپیفراهمآوردن

شرایطیاستکهتحتآنشرایطافرادبهمطلوبترین
حدممكنازرشدیکهقادربهدستیابیبهآنهستند

برسند.
درشرایطاپیدمیکروناییحاضرکهنمایشخانههابا
محدودیتمواجههستندودرصورترفعمحدودیتنیز
معلومنیستتئاتربهچهسرنوشتیدچارمیشودوآیا
سالنهای بهسوی سابق استقبال با دوباره تماشاگران
تئاتربازمیگردندیاخیرویاحتیدرصورتبازگشتبه
شرایطسابقنیزبهدلیلکمبودهایسختافزاریموجود
بازهمشاهدبهانتظارنشستنخیلعظیمعالقمندان،
فارغالتحصیالنودانشجویانرشتةتئاترخواهیمبودکه
با میتوان میمانند، باقی ماهها اجرا نوبت صف در
بهرهگیریازتكنیکهایتئاترشوراییاینبارهنرمندان
تئاتر مثال بهطور میروند. مردم سراغ به که باشند
مددکاری بخش در میتوان را آرزو رنگینکمان
دادگاههایخانواده،مراکزمشاوره،سراهایسالمندان،
و دانشجویی خوابگاههای اعتیاد، درمان کمپهای
سربازخانهها،تكنیکتئاترمجادلهرادرصنوفکارگری،
مراکزاصالحوتربیتوزندانها،وتئاترقانونگذاررادر
مدارسودانشگاهها،مساجدوانجمنهایمحلیوحتی
اعضای میان در و مسكونی مجتمعهای و شهرکها
خانوادهوبهطورکلیهرمكانیکهدرآنعدهایازافراد
باهدفتعاملوحلمسائلمشترکگردهمآیند،به

اجرادرآورد.
گامی بهعنوان مقاله این که است امیدوار نگارنده
کشور در شورایی تئاتر پیشرفت جهت در کوچک
قرار عرصه این صاحبنظران و هنرمندان موردقبول
گیرد،وبهدلیلگستردگیمبحثالزمبهنظرمیرسد
گامهاییدیگردرجهتتكمیلشناختومعرفیوجوه
و فكری مبانی از بهرمندی با شورایی تئاتر گوناگون
فلسفیمتناسب،توسطپژوهشگرانودانشگاهیاندر
نظرات همچنین شود. برداشته آتی پژوهشهای
زیباشناختیوتربیتیدیویینیزمیتواندمبناییراهگشا
ارتقایکارکردی بهمنظورتحلیلو برایپژوهشگران
سایرگونههایهنریقرارگیردکهبرآنهستندخودرا
ازحصارموزههارهاییبخشندوبهجریانزندگیروزمره

بازگردند.
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