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مقدمه
درتئاترپستمدرن،تكنولوژیباعِثایجاِدجریانی
پویادرقالبفضایدینامیکمیشود.بازیگرانیکهبا
تكنولوژیکارمیکنند،الزاماًابزارجدیدرابازاویةدیِد
از ترکیبی دینامیک، تجربهمیکنند.درفضای جدید
همكارانفنیوهنریواجراییباهمتالشمیکنندتا
اجرا از شكل این در کنند. تولید را متفاوت اجرایی
گذشته برخالف و نمیکند عمل تنهایی به کارگردان
با صحنه دینامیک فضای در همكاری این کیفیِت
استفادهازتحوالتفناوریوامكاناتتكنولوژیکمتفاوت
شدهاست.بنابراین،بازیگربایدبابهکارگیریخالقیتهای
فردیدرساختارعمِلاُرگانیِکگروهی،برایحداکثر
تأثیررویتماشاگر،نهایتتالشخودراانجامدهدتا
حسهایغریزیوتهنشینشدةتماشاگرانشرابرانگیزد.
افزایشرابطةمتقابلبینبازیگروابزارتكنولوژیک
درفضایدینامیک،منتجبهشكلگیریمفهوِممتفاوتی
ازبازیگرـدراماتورژمیشود.بنابراین،کیفیتحاصلاز
اجراناشیازخالقیتشخصکارگردانوتسلطتكنیكی
اونخواهدبود،بلكهازهمكاریوخالقیتبازیگراننیز
تأثیرمیگیرد.ترکیببازیگریوامكاناتصحنهقسمت
لحاظ به و است دینامیک صحنة فضای از مهمی
دراماتورژِیبازیگردراینفضا،روایتکالمیتاحدقابل
توجهیکمرنگمیشود،ارتباطیمستقیمبینبازیگرو
اُرگاِنواحدیرا اجرادرمفهومکلیشكلمیگیردو

میسازد.
هدفاینمقالهشناختتواناییهایبازیگرازطریق
بیرونی ساختار و ارگانیک( )نیروی درونی ساختار
ـ بازیگر بازیگر، ـ بازیگر روابط در دینامیک( )نیروی
بازیگرمقابل،بازیگرـصحنه،بازیگرـمخاطبوتبدیل
تالش مقاله است. کنشمند واحد ارگان یک به آنها
میکندالگوییدرمدلیارتباطیبیندراماتورژوبازیگر
درتئاترپستمدرنارائهدهد؛اینالگویارتباطیدردو
قرار استفاده مورد بیرونی و درونی ساختارِی سطح

میگیرد.
آثارجدیدنمایشنامهنویسانبیانگررویكردیمتفاوت
آثاریکه با رویكردیمطابق است؛ بازیگری درحوزة
ضدیتواضحباگرایشاتناتورالیستیدارند.همچنین،

که شخصیتمحور، بازیگری پذیرندة گرایشات این
مناسِبمتونرئالیستیهستند،نمیباشند.استراتژیو
نسبت پستمدرن متون نمایشنامهنویسی تكنیکهای
دیگر کاراکترها و نموده محسوسی تغییر گذشته به
که است بهگونهای موقعیت بلكه نیستند؛ چندوجهی
کاراکتر،حتیبدونشخصیتپردازیعمیق،درآناسیر
فهم نیازمند شخصیتیهایی چنین ایفای و شده
چنین است. بازیگر جانب از دراماتورژیكال مناسبات
الگوییاینامكانرابهبازیگرمیدهدتاافِقاجتماعی،
فلسفیوجهاِنتكینةمتنراکشفکردهبرموقعیتو
افِقفردیخودبیفزایدوشخصیتراتبدیلبهپدیدهای
در را ومخاطب اینكهخود نه وکنونمندکند، تكین
شرایطسرگردانقراردهدتادائماًبهدنبالمصداقهای

واقعیوارجاعاتواهیبگردند.

آگاهی محیطی و فضای دینامیک
افزایشرابطةمتقابلبازیگروتحوالتتكنولوژیک
درفضایدینامیکتئاترپستمدرنمنتجبهشكلگیری
مفهوِممتفاوتیازبازیگرـدراماتورژشدهاست.تحوالت
کیفیدراجراهایپستمدرنصرفاًناشیازخالقیتهای
تأثیر گروهی وخالقیت توانایی از بلكه نیست، فردی
میگیرد.بنابراین،تلفیقبازیگریوامكاناتوطراحی
صحنهقسمتیاساسیازفضایصحنةدینامیکاست.
بهلحاظدراماتورژِیبازیگردراینفضاازروایتکالمی
مستقیم ارتباطی میشود، کاسته توجهی قابل حد تا
اُرگاِن بایكدیگر و بازیگروبدنششكلمیگیرد بین
واحدجدیدیرامیسازند.دراینفضاجداییبینفرد
واجزایصحنهوجودندارد،همچنیناگراجرارابهمثابه
دیگر بازیگر کار بگیریم، نظر در جاندار انداموارهای
توسعة بلكه نیست، شخصیت روانشناسانة توجیه
دراماتورژیدرجریانکنشهایجسمانیوآواییاست
تاعواطفواحساساتازطریقارگانهایترکیبشده
اجراگردد.پسیککنشحتیبهشكلکوچکترین
تغییرآهنگدربدنبازیگرمیتواندبهعنوانحاملیک
معنیواضحیامبهمبرایتماشاگرباشدومیتوانگفت
بخشمهمیازرویدادهایصحنهبهواسطةدراماتورژی

بازیگربهمخاطبمنتقلمیشود.
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ساختارهایاجراییبازیگررانسبتبهبرقراریرابطة
فیزیكیوبیانیباصحنةاجراوارتباِطبازیگر/مخاطب،
آمادهمیکنند.ساختارهایاجراییدرانتهابهخودآگاه
به نسبت تمرینات در پیشرفت و کرده نفوذ بازیگر
کرد: تعریف اینگونه میتوان را فیزیكی ساختارهای
لباسها، اجرا، صحنة مانند اجزای و سازهها طراحی
ابزارهای تمام صدا، وسایل نمایش، صحنة اثاثیة
تكنولوژیکوپروژکتورهابهعنوانساختارهایفیزیكال
عملمیکنندکهکاربرددراماتیکآنهادراجرانیازمند
اگرچه است. بازیگر محیطی و تخصصی آگاهی
ساختارهایفیزیكالکهبابنیانهایمعماریدرارتباط
صحنة یا عكسی قاب صحنههای مانند هستند،
بیانی یا فیزیكی برهمکنش واقع در پیشراندهشده،
بازیگربافضایصحنهواینكهچگونهبازیگرارتباطخود
بامخاطبرابرقرارکند،تأثیرمیگذارند.درواقع،زمانی
فضای مفهوم ناگاه به میشود ساختارها از سخن که
متبادرمیشود.فضایدینامیکدر بهذهن دینامیک
طراحیصحنه،ترکیبیازاشیا،وسایلولوازمصحنه،
نور،صدا،سكوت،موسیقیوتصویراست.بااینتفاوت
کهتكنولوژینقشمؤثریدرجنبههایتصویرسازیو
فضای همانند را اجرا فضای و کرده ایفا ترکیببندی
مونتاژنشانمیدهد.درفضایدینامیکروابطجدیدی
میانبازیگروبدنشبادیگریودیگرانتعریفمیشود.
بازیگر،دراینتعریفجدید،بدنوصداییاستکهدر
فضاهویتمییابدوبهتنهاییچیزیجزبخشیازیک

کلمنسجموارگانیکنیست.
درتئاترپستمدرنخطداستانیبهصورتکالسیک
وجودندارد)منظورازبهصورتکالسیکخطداستانی
خطیباآغازومیانوپایانوپردهبندیهایمرسوِمیک
سوماست(،فضایدینامیکباالگوهایحرکتیفراوان
عناصر و اُرگانیک؛ غیر هم و است اُرگانیک هم که
خود در را بازیگر سرعت ریتم، شدت، ماننِد حرکتی
غوطهورمیکندومخاطبباترکیبهمةعواملباهم
متوجهخطداستانیواحساسحاکمبراجرامیشود.
بازیگرباحضوردراینفورانکهمتأثرازتكنولوژیاست
صحنه ترکیببندی و تصویرسازی از مهمی بخش

محسوبمیشود.

شناختبازیگرازعناصرموجوددرصحنةدینامیک،
و آشناشود امكانات این کارکرد با باعثمیشودوی
خودراباآنهاهماهنگکند.اینهماهنگیدراماتیک
محیطی شناخت و آگاهی موجب دینامیک صحنة با
نامفضای با ایجادمیکند را وفضایی بازیگرمیشود
نیروهای ترکیب از بازیگر مرحله، این در دینامیک.
و دیگر بازیگران و خود حرکات صحنه، در موجود
مخاطبینوفناوریپیشرفتهشخصیتیخلقمیکندکه
بهلحاظزیباییشناسیمبتنیبرحرکاتواعمالیاست
قالب در صحنه ترکیببندی و تصویرسازی در که
پویاتریعملمیکند؛اینپویاییمعلولفضایصحنة
دینامیکاست.چراکهفضایصحنةدینامیکعاملبه
و صحنه معماری و بازیگران توأمان درآوردِن حرکت
عناصرمادیآناست.بازیگریکهبافرمهایحرکتدر
داده پرورش را خود توانمندیهای و است آشنا فضا
استمیداندچگونهانرژیرادرهرحرکتوبرایهر
بخشازاعمالجسمانیاشتنظیمکند1،بهویژهآنهارا
خود انرژی بر حال همان در و بدهد انجام جهشوار
متمرکزبماندودرواقعانرژیدرونیکنشهارابهمثابة
حضور میتوان واقع، در کند. بازآفرینی دراماتورژ
صحنهایرابازپیكربندی۲بازیگردرواکنشبهموقعیت

ومحیطتعریفکرد.
محدود متن از خارج به صرفاً محیطی آگاهی
نمیشود،اینآگاهیبهزباننمایشنامهکهگاهیکنایی
دربارة بنیامین والتر میشود. مرتبط نیز میشود
استراتژیهایزباِنباروکوواژةآلمانینمایشسوگبار۳
باروککهریشهدرنمایشهایرنسانسداردواساس

آنزندگیدرجهانمسیحیاستمیگوید:
)won(درعباراتیکهآرایههایقلب۴]مثالواژةبرد
نام-آوا۵ و ])now( اکنون میشود حروف جابجایی با
از مثالهایی دیگر شاید یا و ،ding-dong مانند دارند
ذوقوچیرهدستیدرزبان؛کلمات،هجاهاوصداهااز
اُبژههایی به تبدیل و رها سنتی زمینة هر قیدوبنِد
بهرهبرداری مورد میتوانند تمام تََبخُتِر با که شدهاند
برایمقاصدکناییقراربگیرند.)احمدی،۴1:1۳97(

حالدردراماتورژیبازیگر،بازیگربایدتماممعناهای
دومویاحتیسوماینکنایاتراازمتنوجهانمتن
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در اگر خود، بیانی و بدنی بازی در و کرده استخراج
یا فضاسازی به یا است شخصیت کنش راستای
اطالعدهیازکاراکترکمکمیکندبگنجاند.برایمثال،
اگرکلمةoddکههمبهمعنایعددفرداستوهمبه
معنایچیزیعجیب،درمتنوجودداردوبایدگفته
شودمیتوانمعنایعددفردرازبانیبیانکردومعنای
چیزیعجیبرابابدن،مثاًلبازکردندستهاوگشاد

کردنچشمهاوبموکشدارکردنصدا.
بازیگر بیانی و فیزیكال حافظة بر رمزها اینگونه
کنایات معناهای از مناسب استفادة میگذارد. تأثیر
مرتبط اطالعات بر بهراحتی بازیگر که میشود باعث
تأکیدکند،بهطوریکهدرزماندراماتیکصرفهجویی
 proehl, 2014:(.بهعملآیدوازگزافهگوییپرهیزشود

)pp. 32-33

پاویسبهبازیگرانیادآوریمیکندکهبرایبازیدر
متوننوشتهشدةجدیدبایدمعنایدوترکیبراحتماً
بدانند:1.نئوـغنایی۵؛۲.نئوـدراماتیک۶.طبقهبندی
»نئو«بهمعنایبرگشتبهفرمهایغناییودراماتیک

کهنبههمراهخلِقفرمهایجدیداست.

پاتریسپااویس7پیشبینیمیکند:
نمایشنامهنویسِیآیندهبهدنبالبازیگرـدراماتورژ
خواهدگشت؛موجودیکهبایدهردوطرفخطتیرهرا
درخودداشتهباشدتابتواندمتنرابهطورکاملتعّین

)pavis, 2010: p. 80( .بخشد
پیشبینیپاویسمربوطبهشروعقرنبیستویكم
درفرانسهاستکهدقیقاًمصادفمیشودباتالشهای
استراتژیهای رمزگذاری برای کاستاگنو۸ سی پائول
بررسی با پاویس امریكا. در جدید نمایشنامهنویسی

دقیِقروندوگرایشاتنمایشنامهنویسیبیانمیکند:
یقین به نمایشی، معاصر متون تحلیل به توجه با
میتوانبیانکردکهاگرفرایندیکنمایشبامطالعة
کاراکترآغازشودنتیجهایدربرنخواهدداشت،زیرااین
یا میدهند قرار مستثنی9 را کاراکتر یا متون
و روانشناسانه معنای به آنها در شخصیتپردازی
با بازیگر، اگر نمیافتد. اتفاق متدوال جامعهشناسانة
تحلیلشخصیتصرف،بهجلوبپردامكانجاانداختن

اطالعاتمهمومرتبطبامتنوشخصیتبیشترمیشود
ودرواقعهیچتالشیبرایخوانشیمشترکوهمدالنه
باامكاناتبالقوةموجوددرمتنوکندوکاویکاربردی
 pavis, 2010: p.( .درساختارهایداستاناتفاقنمیافتد

)74

جفریپروئل9بیانمیکند:
دراماتورژیبازیگر،راهیبرایمالقاتجهاِننمایش

)proehl, 2014: p. 5(.وخلقنقشتوسطبازیگراست
کاستانگونیزبیانمیکند:

و ساختار بهعنوان زبان از نمایشنامهنویسیجدید
که هستند اشیائی هم لغات میکند، استفاده پازل
میتوانندخصلت»نوشتِنخوشقریحه10«راعیانکنند.
نام که است متون این بارز ویژگی چندصدایی11
»استراتژیهاومنابعگوناگونزبانی11«ویا»فرمهای
 Castango,(.سخنمتفاوت1۲«برایآنهامناسباست

)2001: pp. 15-16

متبادر ذهن به که نامهایی اولین رابطه این در
میشوندساموئلبكتوهارولدپینترهستند.زبانبكت
وپینترخردورزانهاست.زبانیکهحالتیگفتگومحوربه
سبکرئالیسمنداردوبرایآدمهاییخاصودرجهانی
خاص،کهازجهانرئالیسمبهدورهستند،بهکارمیرود؛
برای خردورزانه1۳ واژة ریتمیک.1۲ صحنهاِی زباِن
بازیگرانتفاسیریمتفاوتمیتواندداشتهباشد،یكیاز

قابلاتكاترینآنهاتفاسیریوجینیوباربامیباشد:
و قدرت بیمنطقی، از را منطقخود متونجدید
بیثباتیکلماتبهدستمیآورند؛بیانبهوسیلةزباِن
و متعدد ارجاعات حضور کلمات، با بازی معمایی1۴،
مبهم1۵وگاهیعامیانه1۶.حالبازیگربایدبتواندمیان
و عقالنی17 ارتباطی نامبردهشده، زبانی عناصر تمام
تالش جدید نمایشنامهنویسی کند1۸. برقرار غریزی
میکندتازبانیثانویایجادکند؛کلماتیشیء19شده

)Barba, 2014: p. 16(.کهازصحنهپرتابمیشوند
کاستاگنومتدهایثانویهای)متمرکزبربدنوبیان(
تاجایگزینشخصیتپردازیکالسیک راالزممیداند
شوند،ازهمینروباتوجهبههمنظرانخودمانندآن
پونت(۲0،تمریناتسوزوکیوتكنیکهایی بوگارت)ویوـ

مانندفیتزموریس۲1رابیانمیکند:
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جانب از تقاضایی با بازیگری جدید متدهای
این تأکید که شدهاند مواجه جدید نمایشنامهنویسان
تقاضابرتولیداتاجرامحور۲۲استتاشخصیتپردازی
شایع صحنه« برای »نوشتن رو، این از روانشناسانه.
مرسوِم مرزبندیهای نامحسوس، بازیگران و میشود
تمرین۲۳برایاجراراگسترشداده،عناوینجااُفتادهای۲۴
مانند»بازیگرمایزنر«،»بازیگرمتد«،»بازیگربیرونی«را
بهمعنایمتعالیومینویی۲۶آنها و بهزیرکشیده۲۵

)Castagno, 2001: 29( .مشكوکهستند
دراماتورژیبازیگر،بهبازیگراینامكانرامیدهدکه
شانهبهشانهباکارگردانپیشنهادداشتهباشدوبرایاجرا
باشد. تأثیرگذار و کاربردی پیشنهادهایی دارای
ارائه بازیگری برای متفاوتی متد بازیگر، دراماتورژی
فراینِد برای را متفاوتی رویكرد و رویه بلكه نمیدهد،
پیشنهاد دراماتورژیكال هوشیاری طریق از بازیگری

میدهد.
یگانة ساختارهای متن دراماتورژیكال تحلیل
نمایشنامهنویسینوینرادرخدمتبازیگرقرارمیدهد.
جایگاه که نمیگوید بازیگر به دراماتورژیكال تحلیل
پیدا را شخصیت فالن روانكاوانه و فلسفی اجتماعی،
و فلسفه جامعهشناسی، میخواهد وی از بلكه کند،
نظریات و کند مطالعه را متن با مرتبط روانشناسی
مختلفرابخواندودنیایمتنرابهخوبیازاینسه

منظربررسیکند.
فهمدراماتورژیكال،درگیریبازیگربامتنراتبدیل
را بازیگر میکند؛ خودآگاه آمادهسازی فرایند یک به
تشویقمیکندکههمانندیکدراماتورژفكروتحلیل
کاراکترها، دید از دراماتیک ساختارهای تحلیل کند.
ارتقا را شخصی دنیای در درام دنیای سقوط ریسک
میدهد.فرایندآمادهسازیخودآگاهبسیارفراترازدیِد
شخصِییککاراکتِرخاصاست.امانكتةمهماینجاست
کهاینمدلازتحلیلدراماتورژیكالقطعاًنیازمندیک
خودآگاهیاست.چگونهاینخودآگاهیرابایدبهوجود
آورد؟چگونهمیتوانقدرتفهمبازیگردراینزمینهرا
افزایشداد؟فهمدراماتورژیكالتالشیاستمشارکتی
بیان برای بیانجهانیبزرگتر۲7؛درواقعتالش برای
نام به بزرگتر چهارچوبی در اطالعات از تنوعی

صرفاً که اطالعاتی بهجای دراماتورژیكال؛ ساختارهای
یککاراکترعیانمیکند.

دوهیت۲۸بیانمیکند:
بهبیاندیگرمیتواناینپرسشرامطرحکردکه
)roller coaster( هوایی ترن رانندة به چگونه بازیگر
به دهیم ارجاع را هوایی ترن اگر میکند؟ کمک
دراماتورژیعملیبازیگر،وهریکازترنهارابهیک
دراماتورژیكال فهم دهیم، نسبت بازیگر و شخصیت
 Douthit,( بازیگررامعطوفبهکلترنهواییمیکند

.)2018: pp. 6-7

ویادامهمیدهد:
بازیگر خودآگاهسازی، فرایند این شروع برای
را متن۲9 مضمونی مخالفهای باید ابتدا دراماتورژیک
نیوتونی، آشوب ـ کالسیک کند. مشخص خود برای
نظمـبینظمی،منطقـشهود،قلببهذهنـتفسیر

)Douthit, 2018: p. 13(.دیگری
معنیهاسازوکارانسانوزندگی تحلیلاینمخالفـ
مدرنرابهتروبیشترآشكارمیکند.چیزیکهاهمیت
داردایناستکهبازیگرآننشاننامساوی)≠(رادر
واقعبایدبازیکند.دردنیایمدرندیگرکاماًلسفیدیا
کاماًلسیاهوجودندارد،بازیبازیگربایدهمانندیکحد
ریاضیدرصحنههایمختلفمیاندوطرفنامساوی

رفتوآمدکند.
برایمثالهرمفریتاگ۳0بیانمیکندپنجمرحله

برایدراموجوددارد:
                   Introduction, rise, climax, fall, catastrophe

دردرامشناسیپستمدرناینهرمبسیارپیشرفتهتر
شدهاست.بازیگرقبلازشروعتمرینبایدمشخصکند
کهچهزمانهایینیروهایمنفیبرویغلبهدارندوبر

اثرآنچهبرسرکنشسراسریشخصیتمیآید.
مورگانپاسخمیدهد:

کنشسراسریدیگریککلمهیاترکیبیازکلمات
نیستکهبازیگردرکلنمایشدرحالانجامآناست،
بلكهمخالفها،کنشسراسریماهستندکهبازیگرتا
 Morgan,( میکند.  رفتوآمد آنها میان نمایش اتمام

)2013: p. Minute 15
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تحلیلساختاراجرا)ازطریقتحلیلدراماتورژیكال
متن(،کهدرادامهخواهدآمد،واریاسیونهایمتفاوتی
برایغوردرساختار،داستانوطنیِنبازیدراختیار

بازیگرقرارمیدهد.
تا دهد پاسخ ذیل سؤالهای به ابتدا باید بازیگر

بتواندبهدرکدرستیازساختاربرسد:
میزند را داستان جرقة که محرکهایی نیروی

)کنشبرانگیزنده(۳1چیست؟
تقابلآشكارمیاندوشخصیتمتضاداصلیچیست

کهمنجربهکشمكشاصلیمیشود؟
بحرانبهوسیلةچهکنشسرنوشتسازجسمی،به

سرانجاممیرسد؟
در بازشناسی )بازشناخت(: recognition تعیین
شخصیتاصلیکهتغییرازحالتواسلوبیبهحالتو
که معرفت به جهالت از مثاًل است؛ دیگر اسلوبی

معمولترینحالتبازشناسیاست.
برایهرکدامازاینواحدهابایداستعارهای۳۲درنظر
گرفتهشود.بهاینمعناکهاگرمخاطبآناستعارهرا
دریافتکردبهیادآنکنشجسمانیبیفتد.برایاین

استعارهنیازبهپشتوانهسازیوزمینهسازیاست.
و تنهاست بسیار برایمثال،فرضشودشخصیت
قصدخودکشیدارد.هرشبازخانهبیرونمیرودوبر
رویپلیقدممیزند.بررویپل،یکردیفصدتایی
تیرچراغبرقوجودداردکههمهبهغیرازیكیروشن
میرسد، خاموش تیر این به وی که زمانی هستند.
ادامه خود راه به سپس میشود خیره آن به مدتها
کافی اندازة به باید چراغ بودن خاموش این میدهد.

به بارکه وهر موتیف۳۳شده به تبدیل تا تكرارشود
مخاطبالمپخاموشنشاندادهمیشود،یادتنهایی

ویبیفتد.
حالکارکردساختاریاستعارهچیست؟قبلازبیان
ونمایشابژةاستعاره،نیازمندکاشِتپشتوانهایمحكم
شخصیت، تنهایی بیان برای مثاًل هستیم. آن برای
ژست،فرمویاپوزیشِنملموسیتوسطبازیگرطراحی
مفهوم دیالوگ، به احتیاج بدون رسا، و شیوا تا شود
سپس، کند. همدلی آن با مخاطب و بیان را تنهایی
هرگاهکهاستعارهرانشانمخاطبدهیمهمانحسرا

دریافتمیکنیم.
توسط استعاره است. زمینهسازی بعدی نكتةمهم
اطالعات که شود انتخاب باید بهگونهای بازیگر
نامحسوس بهگونهای را داستانی طرح سرنوشتساز
زمینهچینیکند.کارکرددیگِراستعارهوفیزیكیکردن
شخصیت سراسری۳۴ خط اجزای کردن مرتبط آن،
است.خطسراسریباعثمیشودبازیگرمسیررسیدن

بههدفاصلیراگمنكند.

م)وپ  ادغامی۳۵،  م)وپ  و  دراماتورایک  با(ییِر 
غیر رئالی )ی و امر چندصدایی

وجود نویسنده غالب صدای دیگر چندصدایی در
نداردومخاطبازخاللدیالوگهاوکنشهایفیزیكِی
از قضاوتی و میرسد آنها شناخت به شخصیتها،
جنسکالسیککهنویسندهتادرونذهنشخصیترا
ندارد. تولستوی(وجود اثر )آناکارنینا بیانمیکند نیز
میتوانازنویسندگانیمانند:لِنجنكین،اِریکاورمایر،
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بازیگر نوع سه )۲001( کاستاگنو برد. نام ِولَمن َمک
با مواجهه در که میگیرد نظر در نیز دراماتورژیكال
دارد؛ برتری دیگری تای دو بر یكی جدید متون

نمایشی۳۶/چندپهلو۳7/دوپهلو.۳۸
با نمایشی کاراکترهای که میکند بیان وی
شخصیتهایرئالمتفاوتهستند،زیرادارایانگیزههای
روانشناختینیستند.شخصیتهایچندوجهینیازمند
ذوقوقریحةبازیگرهستند،زیرااستراتژیهایمتفاوت
سخنگفتنوانجامکنشهایمتغیرآنهاراچندوجهی
وپیچیدهکردهاست.دوپهلوهمازیکشخصیتبهیک
هستند، تغییر و تبدیل حال در دائماً دیگر شخصیت
این میگردند. باز خود اول حالت به دوباره سپس
شخصیتهانیازمندبازیگریایخارجیورویكردهایی
نمایشی۳9هستند.برایپاسخگوییبهنیازهایاینمدل
ازشخصیتهادرمتونجدید،متدهایبهکارگرفتهشده
و درونی جای به بازیگر، آمادهسازی تمرینات در
روانشناسانهبایدجسمانیوتنانی۴0باشند.همچنین،
ویمعتقداستکهرویكردهایذکرشدهبهبازیگرکمک
میکندکهیكپارچهازسدتمریناِتمرسوم۴1گذرکند.
یاپستمدرندر متونجدید بهعنوان امروز آنچه
غیر متون مشابه غالب شكل به میشود کار تئاتر

رئالیستیهستند.
بیراهنیستاگرمتونجدیدیاپستمدرنرامتون
غیررئالیستِیپستمدرنبنامیم.برایمثال،تماشاگراِن
»خیانِت«۴۲هارولدپینتر،برایخلقسیرِزمانِیسازگار
باروابِطازهمگسیختهای۴۳کهنویسندهبهتصویرکشیده

استترتیبصحنههاراوارونهمیکنند.
بهعنوان بیشتر رئالیستی غیر متون مقابل، در
تداعیکنندهعملمیکنندوعلتومعلولرابهعنوان
امرینامربوطیاغیرقابلتوضیحنادیدهمیگیرند.ایلكا
لمپنمایشنامةبوگارت)نهنمایشنامه،نهشعر۴۴(رابه
جاینوعیتوالیخطِیمبتنیبرکنشـواکنش،یک

 )Lampe, 1992: 14( .نظامتعاملیپیچیدهمیداند

ویادامهمیدهدکه:
حالاگرنمایشنامة»خانةعروسک«ایبسنوسپس
متوجه بهراحتی بخوانیم را بوگارت آن نمایشنامة
میشویمکهدراولیباانسانهاییشناسنامهدارطرف
هستیمولیدردومیباپیكرههاییکهبهجایداشتن
مشاهده را جاندار پیكرههای از تأللؤیی شناسنامه

 )Castango P. C., 2001: 39(.میکنیم
درمتونرئالیستیانتظارمیرودکهنوعیثباتدر
شخصیتوجودداشتهباشدکهماغنایآنرادرمتنو
زیرمتنمشاهدهمیکنیم.امادرمتونغیررئالیستیاین
پیكرههافاقدزیرمتنهستندوسلطهایتاریخییایک

حادثهبهجایدلیلروانشناختیوجوددارد.
درمورداولبازیگرانتمایلدارندکهتوجهتماشاگر
شخصیتهای حقیقت دربارة کنكاش معطوف را
رئالیستیکنندوپرسشهایموجوددرذهنتماشاگررا
دعوت را تماشاگر بازیگر دومی در ولی دهند. پاسخ

میکندتامسئلةمطرحشدهراپاسخدهد.

غیررئالیستی رئالیستی

تصاویرتداعیگر۵0 شخصیت

جبرتاریخیویااتفاق۵۸ متنوزیرمتن۵7

بازیگرطرحمسئلهمیکند۶0 بازیگرپرسشهاراپاسخمیدهد۵9

متونغیررئالیستی متونرئالیستی

تصاویرتداعیگر۵0 روابطخطی۴9

نظامتعاملیپیچیده۵۲ روابطعلتومعلولی۵1
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فضای  در  با(ییری  دراماتورای  و  مرلوپون)ی 
دینامیک تااتر پ ت مدرپ

بدِن بهعنوان ساختهشده جسم یک از میتوانیم
مدلشدهصحبتکنیم.

اینبدننمادینباانتظاراتونقشهایالزمساخته
میشود؛نقشهاینژادیکلیشهای،نقشهایجنسیتی
کنار در را آنهاییکهخود اما نشده، تعیین پیش از
بسیاریازگذرگاههایاجتماعییافرهنگیساختهاند،
 Merleau-Ponty,( میدهند. تشكیل را کلی طرحی

 )1962: 19-20

بهطورطبیعی،هرکدامازایننقشهابایدحرکات
وزبانبدنبازیگریمخصوصخودرابرایانتقالاین
مفاهیمشكلدهند.مقابلهباچیزیکهدراینجاهدف
قراردادهمیشود،فراترازتفاوتهایسادهزبانیاست.
بهنظرمیرسدکهتمامعناصردرایننوعتئاتر)بدنو
بین رابطة دارند. را اهمیت بیشترین بازیگر(، حرکت
سوژههادریکفضایفرهنگیواجتماعیمشخصمثل

تئاترهمیشهرابطهایمثلیکبدنهااست.
اما،وقتیبدنبازیگررادرتئاترمیبینیم،چهکسی
این بهکشف باید تئاتر این قراردارد؟در درذهنما
مسئلهرسیدکهاینبدننیستکهبایدماراغافلگیر
کند.بلكهبدناجراگر،زبانبدنبازیگراستکهتنهادر
تصورآنچهبایدباشدونیست،تالشمینماید.هنرمند
بدنخودرابهعنوانیکنقطةمرکزیدرجهانتجربه
میکند.زبانبدنبازیگرینقطهمرجعیاستکهدنیای
درونیویراموردارزیابیقراردادهوبراساسآنعمل

میکند.
نكتهایکهبازیگردراماتورژیكال،پیشازانجامهر
کاری،بایدبهآنتوجهکندفاصلهاست.برایشناخِت
کیفیِتتعاملبامخاطبیكیازوسایلاندازهگیریو
سنجش،استفادهازفاصلهاست.دراینزمینهمیتوان
ازمرلوپونتیوکتابپدیدارشناسیادراک۴۵،برایتبیین

مفهومادراکفاصلهوفضاکمکگرفت.
مورِد شیء زمینة توسِط عمیق ادراِک توانایی
مشاهدهتعیینمیشود.ادراِکفاصلهتنهابهشكلبودن
درفاصلهقابلفهماستکهلزوماًبابودنشیءدرمحل

)Merleau-Ponty, 1962: 55(.نمودشمرتبطاست

مرلوپونتیمعتقداستکه:
حسهایانسانی،مانندشنیدنوبینایی،اگرچهاز
وی هستند. درهمتنیده حال عین در متفاوتاند، هم
بیانمیکندشیوةراهرفتنماواستفادهازدستهایمان
کنید فرض میگذارد. تأثیر جهان از ما شناخت بر
را خود چشمان میدهید، گوش کالسیک موسیقی
پلکشما پشت بهصورتی مایل قرمز رنگی بستهاید،
ظاهرمیشود.اینهماندرهمتنیدهگیحواسانسانی
است.ویناماینکنشمتقابلراادراکحسآمیزانه۴۵

)Merleau-Ponty, 1962: 16(.میگذارد
ویعقیدهداردکهایننقلوانتقالحواس،کهدر
قسمتهایمختلفیرخمیدهد،باعثمیشودکهمابا
ازجهاندرگیرشویم.مرلوپونتیدر جلوههایخاصی

جایدیگریازکتابشبیانمیکند:
خردباوریمدرنیتهبهاشتباهمیپنداردکهدریافت
زمانی را چیزها ما میشود. کامل شناخت بهواسطه
کنیم. درک را رفتار از جدید شیوهای که میفهمیم
شكاررفتار،شیوةخاصیازبرخوردباجهانرامشخص
میکند.دریافتمابهواسطةآنچهازدیدفعلیماغایب

)Merleau-Ponty, 1962: 319(.استمحدودمیشود

مرلوپونتیبرایتحكیمگفتهاشمثالمیآورد
فاصلة نوعی داشتن به را شخص هندسی، نظام
مطلوبسوقمیدهد؛بهترینفاصلهبرایدریافتاُبژه.
روی بر را رقصنده یک چهرة حالت میخواهیم اگر
صحنهببینیمبایدبهاونزدیکشویم،اماممكناستآن
تغییر روابط در که را رقص معنای که بریم جلو قدر
مكانیباصحنهودیگررقصندههانهفتهاستازدست

)Merleau-Ponty, 1962: 318(.بدهیم
وحدتتماماینحسهاوعواملدیگرماننددرونی
کردنارزشهاینظامهایزبانیـاجتماعیبرایدرک
اُبژه،کههیچگاهبهتمامیاتفاقنمیافتدماننداینكهاگر
بهرویمكعبینگاهکنیمبیشکازدیدنزیرمكعب
رابطهایاستعالییاستکه محروممیشویم،ماحصل

مرلوپونتینامآنراالگووارةجسمانی۴۶میگذارد.
کسب در دانشبشری، قطعیت عدم و ناپایداری
است. استوار دریافت پدیدارشناسی بر معنادار، تجربة



15

����������������������������������������پژوهشی در دراماتورای با(ییر براراو ران)ار درونی خنیروی ارگانیکز و ران)ار بیرونی خنیروی دینامیکز ا را در تااتر پ ت مدرپ

نیست، آن منفعل دریافت فقط ساختار یک تجربة
زندگیکردن،جذبکردنوپذیرفتنوکشفمعنای

)Merleau-Ponty, 1962: 258(.درونیآناست
حالازبیاننظراتمرلوپونتیمیتواننتیجهگرفت
میبایستشاملهمة بازیگر دراماتورژیک دریافت که
برای شود. شامل را اجرا جهان در متنوع کیفیات
یا ساختار یک برابر در بیواسطه تجربة مرلوپونتی
محیط،مشروطبهالگوهایجاافتادهوعاداتدریافتی
پیرامونمان محیط با ما که ارتباطاتی دریافت است؛
برقرارمیکنیمتاسبِکبودندرجهاِنشخصیخودرا
بسازیم.اینهمانچیزیاستکهدراماتورژیبازیگربه
گفت میتوان واقع در است. آن تثبیت و بیان دنبال
تجربةالگووارةجسمانِیمرلوپونتیوتغییردرآنامكان
شیوههایگوناگونارتباطباویژگیهایمتفاوِتمحیط

رابهارمغانمیآورد.
جسمانی الگووارة میبایست دراماتورژیک بازیگر
خودرادرتمامحاالتبامحیطبازی،همبازیهایخود
ووسائلموجوددرصحنةدینامیکراامتحانکندتا
این تمامجنبههایدریافتمعانیبرایخودوتبدیل
بررسی را برایمخاطب بهکنشهایجسمانی معانی
کردهباشد.همچونمثالمكعبکهاگربازیگرفقطزیر
مكعبراببیندودریافتکندوبازیکند،فقطوفقط
امكاناتزیرمكعبرابرایمخاطببهنمایشگذاشته
است.ولیاگرتمامیجهاتمكعبراببیندوبهوسیلة
تمامیحواسخودودرونیکردنارزشهاینظامهای
دریافتِیزبانیـاجتماعیالگووارةجسمانیبهدریافت
منصة به را جامعاالطراف اجرای یک بپردازد، معنی
شخصی سبک داشتن شامل که ـ میگذارد ظهور
و فراز و تغییرات مقابل در انعطاف داشتن و ملموس

فرودهایمداومدرکمخاطبازجهاناجرااست.
هر که بداند را نكته این باید دراماتورژیک بازیگر
رسانه،امكاناتدریافتیمتفاوتیرادرگیرمیکندواگر
درگیر نكند استفاده خود امكانات این تمام از بازیگر
تكراِرصرِفشیوههایمألوفدریافتمعانیازجهانو

انتقالآنهابهمخاطبمیشود.
بهکارگیرِیهدفمنِدفاصله،یکعاملاساسیبرای
تعییِننوعشیوةاجراییاست.اگرفاصلهدریکتجربة

هنریذاتیباشد،سؤالایناستکهچگونهاینپدیده،
مفهومهنریتئاترراتحتتأثیرقرارمیدهد.

روند پستمدرن، تئاتر دینامیک فضای در حال
شكلدادنبهاینحرکاتجسمانیبایدطوریباشدکه
موجببرانگیختنتخیلبازیگراندربهتصویرکشیدن
محتوای و بازی اشخاص درونی دنیای و احساسات
نمایشنامهشود،زیراتخیلازحرکاتجسمانیبازیگر

ناشیمیشود.
بهقولجانویتمور،آندستهاجراهایپستمدرن
کهخاستگاهبصریدارند،ژستیاحالتبدندالهای

)Whitmore, 1945: 21( .اصلیبهشمارمیآیند
اینمورد،شاخصاصلیومشخصة۴7اصلیسبک
اجراییدرفضایمونتاژتئاترپستمدرناستوهمان
بیت۴۸ هر برای بازیگران شد، اشاره پیشتر که طور
را مناسب بدن حالت و ژست میبایست نمایشنامه
بهمثابة که را تمرینهایی از یكی باربا کنند. طراحی
دراماتورژیمختصبازیگربهکارمیگیردآناستکه:
بازیگرمیآموزدکهبازیگربودنرانیاموزد،بهعبارتی،
عملکردنرابیاموزد.تمرینهاچگونگیتفكرباتمام

بدنـذهنرایادمیدهند.)افشار،۴:1۳9۸(
مانهیم۴9ازسال1971تااواخردهة19۸0بازیگر
اصلیفورمن۵0بود.اوبرحضورخویشبهعنوانبازیگر
بیشترتمرکزمیکرد،تابرهرتصوریازنقشیابسط

مفهوم.
مانهیمدراجرادوکاررابهنوبتبهصورِتیکدر
خود حضوِر مفهوِم به اینكه اول میدهد: انجام میان
توجهداشتهباشد؛دوماینكهبهذهنشاجازهمیدادکه
ازمتنجداشدهوسرگردانشود.اواظهارمیکندکهاز
طریقچنینتكنیکهاییسعیمیکندکهخودراغیر
در را هموارهخود که اینهدف با دارد. نگاه متعادل
حالتینگهداردکهبهوسیلةآنچهانجاممیدهدیاآنچه

اتفاقمیافتدشگفتزدهشود.)افشار،۶:1۳9۸(
بلكه نمیشود شخصیت دراماتورژیكال، بازیگر
داستانشخصیترانقلمیکند؛کهازاینحیثمشابه
تئاتراِپیِکبرتولتبرشتاست.بازیگردرطولتمرینات
بهدنبالجوابپرسشهایخودنمیگردد،بدیهیاست
کهمطالعةفلسفهوجامعهشناسیوروانشناسیبرای
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داستان بتواند بهتر چه هر تا است ضروری بازیگر
که معناهایی بگشاید؛ را معناها و روایت را شخصیت
بازیگربهبازیگرمیتواندمتفاوتباشدـنسبتبهاینكه
دراماتورژیک تحلیل رویكردی چه با و چگونه بازیگر

خودراآغازکردهوبهسرانجامرساندهاست.
بوگارتبیانمیکند:

هنرازطریقتجربهدرکمیشودنهازطریقتشریح
وتفسیروتأویل.پسمابایدشرایطیرافراهمبیاوریم
باید ما باشد. داشته کردن تجربه امكان مخاطب تا
نشانههایکافیبرایمخاطببگذاریمتاآنهاراهرااز
 Bogart, 2005:(.آنجاکهرهایشانکردهایمادامهدهند

)32

بازیگرمیبایستبیرونشخصیتبایستدوبهجای
تجسِدشخصیتهاداستانآنهارابرایمخاطببازگو
کند.شایداینشیوهیادآوربرشتباشد.درستاست،
بازیگرابتدابایددرتمریناتبهشیوةبرشتعملکند.
سپسباتأییدکارگردانمیتواندهمینروشرابرای
اجراینمایشنامههایپستمدرنانتخابکند.اگرنظر
کارگرداناینبودکهبایدتجسدصورتپذیرد،بازیگر
به که میشود بازیگری دراماتورژی دوم مرحلة وارد
دروننقشنفوذکردهورفتاریطبیعیراتقلیدمیکند.

ن)یجه گیری
درپاسخبهاینسؤالکه»دراماتورژیبازیگر،چگونه
بیان راهموارمیکند؟«میتوان اجرا تا مسیرتحلیل
نام به واژهای تئاتر، مدرِن پدیدارشناسی در که کرد
وجودی امكاِن مفهوِم به افق دارد. وجود »افق«۵1
دانستههاومیزاِنکنونِیداللت۵۲هاست.حال،شناخِت
با منطبقکردن۵۳موضوِعشناخت منظوِر به افق این
موقعیتوافقزندگیاست.تحلیلدراماتورژیِکاجرابه
بازیگرانی منتجمیشود. بازیگران دراماتورژیِک تمریِن
کهباتكنیکهایدراماتورژیکتعلیممیبینندتجربیاتی
فراترازجهاِنمحدودنظریمتنوتمریناتکالسیک

کسبمیکنند.
افِق تا دارد را امكان این دراماتورژیک بازیگِر
اجتماعی،فلسفیوتكینةمتنراکشفکردهبهموقعیت
به تبدیل را خود زندگی و بیفزاید خود فردی افِق و

و خود اینكه نه کند؛ کنونمند و تكینه۵۴ پدیدهای
دنبال به دائماً که دهد قرار شرایطی در را مخاطب
را حال بگردند، واهی ارجاعات۵۶ و واقعی مصداق۵۵
میسازدودرپایاننابودمیکند،قبلازاینكهدیگران

)مخاطب،منتقد،همكارو...(خرابش۵7کنند.
فضایدینامیکبابیانبدنیانتزاعیوتولیداصوات
بهعنوان و معنا انتقال جهت منحصربهفرد، حرکات و
جزئیازفضایاجرا،تعریفیمجددازبازیگرارائهمیکند.
امكاناتبهمعنایصحنةآبسترة صحنةخالیوبدون
بدونحسنیست.اینشیوةحسِیدرونی،جهانیفراتر
ازجسموواقعیتبهوجودمیآورد.بنابرایننمیتوان
گفتتكنولوژیحسمعنویداردیامادی،زیراهردو
عنصربهموازاتهموباهممعناپیدامیکنند.تكنولوژی
بهخلقفضایدینامیککمکمیکندوفضایدینامیک
ناـتكنولوژیک،ازلحاظحسیـعاطفیخالیازمعنا

است.
دراینفضا،تجسموقایعدراماتیکدرترکیِببدِن
بازیگرانبامكانومخاطبانباعناصرتكنولوژیکچون
تصویر،نور،صداوموسیقی،فضایدیداریوشنیداری

صحنهشكلمیگیرد.
خصوصیتهای بر تكیه با »آیا سؤال به پاسخ در
بازیگرِیکالسیکومدرنمیتوانبامتونپستمدرن«
و تكنیکها و متدها که هست نیاز یا شد، مواجه
بازیگریتغییرکنند؟میتوانگفتکهبه ویژگیهای
پستمدرن متون با شدن مواجه برای میرسد نظر
احتیاجیمبرمبهنوعیدراماتورژیبازیگروجودداردتا
بتوانبامتونچندصدایی،زبانغیررئالیسم،داستانهای
غیرخطیوپیكرههایغیرکالسیک)هدف،کشمكش،
)... و شخصیتها میان مشخص روابط اراده، نیروی

مواجهشد.
آثارجدیدنمایشنامهنویسانبیانگررویكردیمتفاوت
تكنیکهای و استراتژی است. بازیگری حوزة در
گذشته به نسبت پستمدرن متون نمایشنامهنویسی
چندوجهی دیگر کاراکترها و کرده محسوسی تغییر
نیستند،بلكهموقعیتبهگونهایاستکهکاراکتردرآن
فهم نیازمند چنینشخصیتهایی ایفای و شده اسیر
چنین است. بازیگر جانب از دراماتورژیكال مناسبات



17

����������������������������������������پژوهشی در دراماتورای با(ییر براراو ران)ار درونی خنیروی ارگانیکز و ران)ار بیرونی خنیروی دینامیکز ا را در تااتر پ ت مدرپ

الگوییاینامكانرابهبازیگرمیدهدتاافِقاجتماعی،
فلسفیوجهاِنتكینةمتنراکشفکردهبرموقعیتو
افِقفردیخودبیفزایدوشخصیتراتبدیلبهپدیدهای
در را ومخاطب اینكهخود نه وکنونمندکند، تكین
شرایطسرگردانقراردهدتادائماًبهدنبالمصداقهای

واقعیوارجاعاتواهیبگردند.
درپایانبایدگفتکهنتیجةکاربرددانشدراماتورژی
دستاورد بین معنادار ارتباط برقراری اجرا، گروه در
بازیگر،کارگردان،مخاطبواجرااستکهازطریقمدل
ارتباطیبیندراماتورژیوبازیگردرتئاترپستمدرنبا
تكیهبرسهضلعتحلیلـتمرینـاجرابرقرارمیشود.
اینالگویارتباطیدردوسطحساختارِیدرونی)نیروی
)نیروی بیرونی و تمرین( مراحل در بالقوه و ارگانیک
بادیگری تعامل در اجرا( زمان بالفعلدر و دینامیک
شكل مخاطبان( ـ اجرا عوامل ـ بازیگران ـ )بازیگر

میگیرد.

پی نوشت ها
1. Manipulate 
2. reconfiguration
3. Trauelspiel 
4. Anagram 
5. Onomatopoeia 
6. Neo-lyric 
7. Neo-dramatic 
8. Patrice Pavis
9. Paul C. Castagno
10. Dispense with
11. Geoffrey Proehl
12. Virtuosic writing 
13. Polyphony 
14. Multiple language strategies and sources 
15. Different speech forms 
16. Rhythmically staged language  
17. Virtuosic )ذوق_قریح(
18. Riddled with riddles
19. Obscure 
20. Slangy 
21. Intellectually 
22. Instinctually 

23. Objects 
24. Anne Bogart
25. Fitzmaurice  
26. Theatrically based
27. Orthodox training boundaries
28. Established Pretexts
29. Subvert 
30. Numinous meaning
31. Collaborative effort to tell a larger story
32. Douthit 
33. Text thematic oppositions 
34. Freytag pyramid 
35. Inciting action 
36. Metaphor 
37. Motif
38. Through-line 
39. Hybrid 
40. Theatrical 
41. Multivocal 
42. Equivocal 
43. Performative 
44. Corporeal 
45. Conventional 
46. Betrayal 
47. Fragmented 
48. No plays, No poetry
49. Linearity 
50. Associative images 
51. Cause and effect relations 
52. Intricate interactive system 
53. The doll`s house
54. Ibsen 
55. Ann Bogart
56. Figure 
57. Text and subtext 
58. Historical despotism or an occurrence 
59. Actor answers the questions 
60. Actor asks questions
61. Maurice Merleau-ponty, the phenomenol-

ogy of perception, Tran. Colin Smith (Lon-
don: Routledge, 1962( 

62. Synesthetic perception 
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63. Body schema
64. Trait 
65. Beat 
66. Kate Manheim 
67. Richard Foreman
68. Horizon 
69. Signification 
70. Anwendung 
71. Singular 
72. Referent 
73. Reference 
74. Demolish 
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