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مقدمه
ساختاري در را تئاتر زیباشناختي لغتنامة یک
درام تئاتر، .1 است: کرده توصیف چنین چندالیه
)یا انسانی رویدادهای دینامیک جریان یک یعنی
توصیفاتآن(راکهتحتتسلطتقدیرندنمایشداده
یابازنماییمیکند؛2.درامباابزاردیالوگیامونولوگ
بازیگرانبررويصحنهبازنمایيميشود؛3.تئاتربا
بدنهايانسانيزندهتحققميیابد؛و4.یکقطعة
براي که زماني-مكاني برساخت یک مثابه به تئاتر
اولیک توصیف ارائهشدهمحققميشود. مخاطب
قطعهتئاتررادرمقامگونهايکارادبيتوصیفميکند
و سومي ویژه به بعدي، ویژگیهای حاليکه در
چهارميميتوانندمارابهسمتایندیدگاهکهاجراي
تئاترگونهايازهنرهايپالستیکیاتجسمياست،
هدایتکنند.بنابراینشگفتآورنیستکهمطالعات
ادبيبرخصیصةاولتأکیدداردوفلسفهسنتيتئاتر
 Shigeto, 2010:( دارد تفاوت قدري اینخصوص در
تئاتر اجرایی مطالعات در امروزه حالیکه در .)331

بررسیوجوهتجسمیاینهنردرکانونتوجهاست.
عامل و اصلی قطب سه تماشا و درام بازیگری،
حیاتیهررویدادنمایشیاست.نظامفلسفیوادبی
سنتیبهتبعیتازدیدگاهارسطو1)384-322ق.م(
عاملاولوسوم)بازیگریوتماشا(رابهحاشیهرانده
وبرعاملدومیعنیدرامتأکیدداشتهاند.ارسطوبا
بیانششجزءاصلیتراژدیبهطورتلویحیبراین
اساسي درام براي بازیگران که میکند اشاره نكته
نیستند)ارسطو،122:1387(.2ارسطودررسالةفن
شعر3ضمنتأکیدبرخصیصةاول،درامرابهمنزله
در و کرده تلقي زمانمند ساختاری وحدت یک
سایه در تنها شخصیتها اندیشه، این چارچوب
در یافتهاند. اعتبار ساختارمند روایتی و داستان
مطالعاتادبیسنتیپسازارسطونیزوضعبههمین
منوالاست.ساموئلتیلورکالریج4صرفاًازموضعیک
خوانندهونهمخاطببهبررسیدراممیپردازدودرام
رابینیازازهرگونهمرجعیمیدانستکهبرواقعیت
نیزبینیاز ازاجرا بیرونیمتكیبوده،چهبساحتی
همچنین .)Shepherd and Wallis 2004: 25( باشد

منتقدهمعصراو،چارلزلمب5)1834-1775(چنین
پیشنهادمیکردکهبهتراستنمایشنامههاراخواندتا
صحنه روی ما که »آنچه کرد: اجرا را آنها اینكه
است؛درحالیکه فعالیتجسمانی و بدن میبینیم
مییابیم آگاهی بدان مطالعه هنگام به ما که آنچه
منحصراًذهنوتحرکاتشاست.اینجسمانیتمانع

.)Lamb, 1903:99(»آگاهیاست
ادبی نقد مقابل جبهه در تئاتر پدیدارشناسی
و دیداری اجرایی، بهجنبههای توجه سنتی،ضمن
تئاتر ایننكتهرامتذکرمیشودکه تئاتر شنیداری
صرفاًدرساختاررواییآنتعریفنمیشود؛بهعبارتی
تئاترمقولهایایستانیستکهدرآنشخصیتهاصرفاً
بلكه یابند مشروعیت روایت و داستان چارچوب در
حضور کیفیت و نحوه که است پویایی پدیدة تئاتر
برای را بامخاطب،جهاندیگری او تعامل بازیگرو
تجربهرقممیزندواینتجربهمیتواندازاجراییبه
اجرایدیگر،اززمانیبهزماندیگر،ازمكانیبهمكان
دیگرودرنهایتازفرهنگیبهفرهنگیدیگرمتفاوت

باشد.
برخالفنگرههاینقدسنتی،پدیدارشناسیتئاتر
برایناصلمهممتمرکزاستکهقطعةتئاتربهمنزله
حضور و بازیگران بدنهاي و واژگان ابزار با اجراء
مخاطبانمحققميشود،همچنانكهبرتاُ.استیتس6
)1985(معتقداستآنهایيکهتنهابهمعنايقصه
یکنمایشعالقهمندندميتواننددرخانهبنشینندو
چارچوب در .)States, 1985( بخوانند را متن
پدیدارشناسیاجراحضوربازیگرومخاطبدرتئاتر
سازمان یک تئاتر بلكه نیست، انضمامی حضوری
منسجماستونحوهحضوربازیگرومخاطببهعنوان
اشتراک مبنای واحد، ارگانیسم این اصلی عنصر
واقع در میشود. محسوب ادراک و آگاهی تجربه،
چشمپوشیازشكلوکیفیتهمزمانیحضوراجراگر
خواهد عقیم را اجرا یک تحلیل ماهیت مخاطب و
مختلف حاالت با مخاطب نسبت اینكه: ساخت.
از نحوهای چه در بازیگر چیست؟، بازیگر پدیداری
حضور اشكال و میسازد؟ را نمایش جهان حضور
بازیگرچگونهبرادراکمخاطبازیکپدیدهنمایشی
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کارگیری به از نظر مورد سؤاالت میگذارد؟ تأثیر
اجرای یک تحلیل و توصیف برای پدیدارشناسی

نمایشی-دراینجاشبیهخوانی-7است.
اینمقاله،پژوهشیکیفیاستکهدرآنوضعیت
به شبیهخوانی در مخاطب برای اجراگر پدیداری
رویكرد با ایرانی نمایشی گونههای از یكی عنوان
پدیداری نظریةحاالت به نگاهی با و پدیدارشناسی

بازیگراستیتستحلیلشدهاست.
شبیهخوانینمونهبرجستهایازیکگونهنمایش
فرهنگیاستکهبهمانندسایراجراهایفرهنگیاز
منظرزیباییشناسیاجراقابلبررسیوتحلیلاست.
و شبیهخوانی در اجراگر حضور اشكال و کیفیت
تعاملیکهدرنتیجهظهوروبروزایناشكالباتماشاگر
خلقمیشودفضایآستانهایرامیسازدکهدرآن
مرزهایجهاننمایشوجهانواقعیدرنوردیدهشده

وتجربهمشترکیازادراکوآگاهیشكلمیگیرد.

رویکرد پدیدارشناختی در تئاتر
پدیدارشناسیجنبشیفلسفیاستکهدرآلمان
ودراوایلقرنبیستمآغازشدودرفرانسهگسترش
یافت)فورتیر43:1388،8(.اینجنبشفلسفیدارای
سویههایمفهومیمتعددیازپدیدارشناسیاستعالیی
و ریكور10 پائول هرمنوتیک پدیدارشناسی هوسرل9،
پدیدارشناسیاگزیستانسیالیستیمارتینهایدگر11و
.)Spiegelberg, 1982: 8( است مرلوپونتی12 موریس
انسان بر که دارد تجاربی یا چیز به اشاره پدیده13
هرشیء، میباشد. آن تجربه به قادر یا شده ظاهر
رویداد،تجربهوموقعیتیکهبشربتواندآنراببیند،
بشنود،لمسکند،بشناسد،بفهمدویادرآنزندگی
کندمیتواندموضوعیبراییکتحقیقپدیدارشناسانه
در توصیف از مقصود .)Seamon, 1979: 158( باشد
بلكه نیست، پدیده تعریف پدیدارشناسانه رویكرد
رسیدنبهزیربنایمفهومیازوجوهنامتغیروجوهری

استکهاصلومنشاءپدیدهرانشانمیدهد.
مفهومجداییناپذیرانسانوجهاناصلمحوری
پدیدارشناسیاست.هایدگردرکتابهستیوزمان14
)1962(چنینبیانمیکندکهدرفلسفهوروانشناسی

نگرشهای به جهان و انسان میان ارتباط رایج،
ایدهآلیستیورئالیستیتقلیلیافتهاست.درنگرش
رئالیستیانسان)ذهن(وابستهبهجهان)عین(است
وهرعملانسانعكسالعملیدربرابرجهاناست.در
)عین( جهان ایدهآلیستی، نگرش در مقابل، نقطه
وابستهبهانسان)ذهن(استوانسانبهطورمداوماز
طریقشناختدرجهانخودعملکردهوبهصورت
به میبخشد. شكل آن به و شناخته را آن مستمر
عقیدههایدگر،انسانمنفکازجهانوجودنداردبلكه
هم در و دارند وجود یكدیگر در آنها دوی هر
پیوندی جهان و انسان بین عبارتی به آمیختهاند؛
 Stuwart & Mukunas, 1990:(ناگسستنیحاکماست

 .)9

ازاینمنظرپدیدارشناسیمفهومجداییناپذیری
انفكاکمیان و استقالل راجایگزین انسانوجهان
ایدهآلیستی و رئالیستی نگرههای انسانوجهاندر
میکند؛بهعبارتیکلیتیبهنامانسان-جهانکهنه
بهدوچیز،بلكهبهیککلواحداشارهدارد.چالش
مهمپیشرویپدیدارشناسیتعریفانسانبهگونهای
استکههرگونهدوانگاریمیانسوژهوابژهراازمیان
یا قصد مفهوم از پدیدارشناسان بدینمنظور بردارد.
التفاتی15بهرهبردهاند.بدینمعناکهتجربهو حیث
عنوان به جهان از وجوهی شامل انسان، آگاهی
وجودیعینیاستکهزمینهایبرایمعنایتجربهو
آگاهیپدیدمیآورد)ibid(.داعیةاصلیپدیدارشناسی
گارنر16 بی. سانتون است. اشیاء« بهخود »بازگشت
از منظر چرخش را پدیدارشناسی اصلی هدف
انتزاعگراییعلمی)دنیایعینی(بهخوددنیاآنگونه
کهخودرادربرابرسوژةادراککنندهآشكارمیکند
پدیدارشناسی پدیداری(میداند:»کار دنیای )یعنی
آناستکهچیزهاراآنگونهکهدربرابرآگاهیدر
جریانتجربةبیواسطهظاهرمیشودپیگیرد؛ودر
نهایت به را ادراک که است آن وظیفهاش نهایت
 Garner,( بازگراند« پیرامونی محیط با مواجههاش

.)1994: 2

تأثیرات شده، برشمرده کلی اصول تبعیت به
قرار پدیدارشناختی توجهات مرکز در تئاتر حسی
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تئاتر تحلیل و توصیف در پدیدارشناس کار دارند.
توجهبهجنبههایپویاوزندهآناست؛یابهعبارتی
)فورتیر،1388: دارد« نگه زنده تئاتر در را »زندگی
42(.برپایهایناصلکه»تئاتررویدادیزندهاست«
شرایط شفافسازی هدف با تئاتر پدیدارشناسي
که میکند تحلیل را امر این تئاتر، تحقق بنیادین
چگونهیکاجرايتئاتريباکلماتوبدنهايبازیگران
یا سنتی فلسفة با تحلیل نحوة این میگیرد. شكل
مطالعاتادبيکالسیککهتئاتررابادراموصرفاًبا
 Shigeto,(.ساختارآنتعریفميکردندمتفاوتاست

 )2010: 331

از را تئاتر سنتي دیدگاه برخالف پدیدارشناسي
دراممتمایزميکندوفراینداجراءرابهصورتمستقل
تحلیلميکند:»تئاتربهطریقیمتفاوتازهنرهای
ادبییاتصویری،رابطهایخاصباارائهتجربهزندهبه
تماشاگردارد.تئاتردرحكمچیزیکهبایددیدهشود،
مواردیلمسشود،چشیده در البته و شنیدهشود
تماشاگر حواس معرض در شود، بوییده یا و شود
گذاشتهمیشود«)فورتیر،43:1388(.براساساین
نحوهنگرشتئاترباابزارکالمیوجسمانیبازیگران
شكلمییابدوبهمنزلهیکبرساختزمان-مكانی
کهبرایمخاطبارائهمیشود،محققمیشودآنگونه
پدیداری مكانی تئاتری »مكان مینویسد: گارنر که
قرار است،کهتحتتسلطبدنومسائلمكانیآن
دیدگاه امتداد در گارنر .)Garner, 1994: 4( دارد«
موریسمرلوپونتیتئاتررابهمنزله»فضايبدنمند«
درنظرمیگیرد،یعنيفضایيکهبابدنهايبازیگران
ومخاطبانقواممییابد.مطابقدیدگاهاو،ازآنجاکه
بدنهايبازیگراندرگیردوانگاريبدنهايفیزیكيو
بدنهايخیالياست،بدنهايآنهادرکشاکشانواع
.)Shigeto, 2010: 333(گوناگونيازابهامدرگیراست
درمجموعچشماندازپدیدارشناسیمارابهسمتاین
ازهنرهايتجسمي تئاترگونهای اجراي دیدگاهکه

استهدایتمیکند.
تئاتر، پدیدارشناسان از یكی عنوان به استیتس
معتقداستوظیفهاصلیتئاتربازنماییجهاننیست،
بلكهتئاترجزئیازجهاناستوکارشایناستکه

کند فعال را تجربه« عمق و آگاهی میان »تعامل
زندگی نیروهای به توجه با .)States, 1992: 387(

روزمرهکهماراازحضوردرزندگیهایمانبازمیدارد،
تئاتربایدهمحضوروهمغیابمانرابرماآشكارکند
وبهجایانكارامكانحضور،کهدربیشترنظریههای
معاصرمطرحمیشود،استیتسفكرهمیشگیکردن
حضوررادرسرمیپروراند)فورتیر،47:1388(.وی
نقد با تئاتر پدیدارشناسی زمینة در را خود بحث
او نظر از میگیرد. پی تئاتر نشانهشناسی رویكرد
»مشكلنشانهشناسیآناستکهدربررسیتئاتربه
مثابهنظامیازرمزگانهاالزاماًتأثیراتادراکیتئاتربر
به  .)States, 1985: 13( میکند« منفک را تماشاگر
عبارتینشانهشناسیباجهتگیریبهسویجنبههای
تحلیلی،علمیوانتزاعی،مؤلفههایحسیراکهتئاتر
)فورتیر، میگیرد نادیده برمیانگیزد مخاطب در
و نشانهشناسی استیتس، باور به .)42 :1388
و صورت یک در چشم دو منزله به پدیدارشناسی
مكملهمهستندوهریکچشماندازومنظردیگری
راکاملمیکنند.بهعبارتینشانهشناسیکهابژههارا
بررویصحنهصرفاًدرمقامدالتلقیمیکندبایدبا

.)States, 1985: 8(پدیدارشناسیتكمیلشود
مطالعاتی رویكرد یک جایگاه در پدیدارشناسی
اینقابلیتراداردکهنهتنهاتئاترکالسیکوسنتی
را پسادرامی17 تئاتر یعنی معاصر پیشرو تئاتر بلكه
پوششدهد.پدیدارشناسيتئاتربهماافقیراوعده
گوناگون ژانرهاي مرزهایسنتي آن در که میدهد
درنوردیدهشدهوبسیاريازمسیرهایناپیداازیک
ژانربهیکژانردیگردرمعرضدیدقرارميگیرند.از
اینرو،ماراقادرمیسازدافقيرابرايتوسعهمطالعة

تئاترازمنظرجنبههایاجراییادراککنیم.

نظریه اشکال پدیداری بازیگر
درابتدابایدگفتهدفاستیتسازطرحایننظریه
ارائةیکپدیدارشناسیکاملازعملبازیگرنیست،بلكه
مواجههباآنبهعنوان»عملکالم«استکهمیتواندبه
تمامی بنیان که او( تو، )من، ضمیری سهگانة

گفتگوهاست،تقسیمشود.
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بهضرورتتمامیگفتگوهاشاملیکنظموترتیب
ضمیریمشخصاند:گوینده)من(،مخاطب)تو(،ضمیر
غایب)او(.استیتسبرایاینكهمفهومدقیقتریازاین
در و ضمیری محور طول در را آن نماید، ارائه ایده
طرحیتقابلیبادنیایتئاترودنیایداستانینمایشنامه

قرارمیدهد:
نمایشنامهتئاتر

شخصیت=من=بازیگر
شخصیتهایدیگر)خود(=تو=تماشاگر
شخصیتغایبیارویدادها=او)آن(=شخصیت

بهباوراستیتسستوننمایشنامهکاماًلروشناست:
شخصیتهاینمایشهمچونزندگیروزمرهبایكدیگر
)گفتگو(یاباخودشان)گفتگویدرونی(درموردوقایع
یادرموردمردم)معموالًغایب(صحبتمیکنند.امااز
دیدگاهتجسم،ستونتئاترنیازمندتغییراتیدرفرایند
گفتگوست:بازیگر)من(درموردشخصیتی)او(کهدارد
بازیمیکندباتماشاگریامخاطب)تو(صحبتمیکند.
اجرای در ضمیری حاالت این استیتس ادامه در
به گفتگو عمل تئاتر »در میکند: راطبقهبندی تئاتر
عنوانیکایده،اینامكانرابهمامیدهدکهببینیم
رادرطول تماشاگر،کلیدهایی با بازیگر رابطة چگونه
گستردهتر، دامنهای در یا، میدهند تغییر اجرا یک
خودش عالیق انعكاس عنوان به فرهنگ که آنگونه
نیازهاوتكالیفمختلفیرابرتئاترمیگمارد.درنتیجه
بازیگربهسهروشضمیریمیتواندباتماشاگرصحبت
کند.اینروشهاشاملتمامیامكاناتواحتماالتاند،
اینهاتمامیآنچیزیهستندکهگفتگودر چراکه

برمیگیرد.«)استیتس،169:1378(.
روشخودبیانی18=)بازیگر(من
روشمشارکتی19=)تماشاگر(تو

روشبازنمایی20=)شخصیت(او
اینسهحالتضمیری از تعریفی استیتسسپس
پدیداریبازیگرارائهمیدهد.درروشخودبیانیبهنظر
میرسدکهبازیگرمطابقباسلیقهورفتارخویشبازی
میکند.اودرواقعمیگوید:»ببینچكارمیتوانمبكنم!«
بزرگ و خاص نقشهای که شود گفته است ممكن
گرایشبهخودبیانیراتقویتمیکنندشایدچوناین

به دانسته شاید یا و هستند خواستنی بسیار نقشها
گونهایطراحیشدهاندکهقدرتنهفتهبازیگرراآزاد
سازند.استیتسعلتانتخابنقشهایبزرگبهعنوان
یکعملخودبیانی،رادراینموضوعمیداندکهبازیگر
میخواهدبهمخاطبشثابتکندکهازعهدةایننقشها
بهخوبیبرمیآید.نمایشنامهمیتواندآگاهانهتبدیلبه
ابزاریبرایخودبیانیشود،مثلنظامستارهسازی،ویا
شرکت با هملت چون اَبَرنمایشهایی مثال طور به
تئاتر در خودبیانی همچنین نامی. و معروف بازیگران
دراماتیک،صرفنظرازنقشهایبزرگوتکخوانیهای
شاعرانهباشكوه،درقالبلحظاتکوتاهامادرخشانیابه
جلوه بازیگر یک مختص هنری امضای معروف قول
میکند؛بهعبارتیدرچنینلحظاتیبازیگرازشخصیتش
او به بلكهشكافیدرمتنمییابدکه نمیآید، بیرون
اجازهمیدهدتاسهممنحصربهفردخودراانجامدهد؛
را خود شخصیت آرمانگرایی واقعی زمینة شخصاً او
هنرمند نیز، پانتومیم و رقص اپرا، در میکند. خلق
که بهطوری است. توجه موضوع ثابت بهطور تقریباً
حاال و میبینیم را شخصیت ما »حاال گفت: میتوان
هنرمندرادریکلحظةنبوغیابرعكس،بازیگررابدون
ناگهانی هیچپوششوپیرایهایدریکلحظهغوغای

میبینیم«)همان:171-170(.
روشمشارکتینیزعبارتاستازبرداشتنفاصله
بینمخاطبوبازیگروبیرونآوردنمخاطبازحالت
انفعالیدرفرایندتبادلتئاتری.البتهدعوتبهمشارکت،
ازپیچیدهترینتاسادهترینحاالتتغییرپذیراست.در
نوعی از مخاطب با ارتباطش در نمایش روش، این
حضور شكل این در میکند. استفاده »تو« خطاب
مخاطبدرمجموعهایازتَلههاوترفندهاگرفتارشده
است؛یابهبیانیدیگر،شخصیتیکهبازیگرمیآفریند
دردنیاییزندگیمیکندکهمخاطبنیزدرآنسهیم
است.استیتسدرتشریحروشاجرایمشارکتی،ارتباط
با هم مخالف قطبهای عنوان به تراژدی و کمدی
تماشاگرانومخاطبانشرامقایسهمیکند.ازنظروی
نقطةتمایزایندوژانردرایناستکهتراژدیبهدلیل
چند هر است. غیرمشارکتی روشی اجراییاش، شكل
استیتسهمهکمدیهارامشارکتینمیداند،اماکمدی
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در دارد مخاطب و هنر رابطة تقویتحسن در سعی
حالیکهازایندیدگاه،تراژدیفاقدعملكردیهمچون

کمدیاست)همان:175-173(.
درنهایتحالتبازنماییمدلیازالگویارتباطیدر
تئاتراستکهمبتنیبرعملبازیگریاستکهاززبان
نمایشیسخنگفتهوعمل یاشخصیت سومشخص
بازنمایی، روش کلی ایدة استیتس نظر از میکند.
فرایند حقیقت در است. دیگر روش دو از پیچیدهتر
مشارکتی، و خودبیانی روشهای در شنیدن و گفتن
در میگذارند. نمایش به را تئاتر برونگرای شخصیت
استعداد و ذوق با و میآید پیش بازیگر حالت، یک
هنرياش،مارامتحیرمیکند)روشخودبیانی(ودر
روشیدیگرتئاتربهببینندهمیگوید:»چرابایدوانمود
کنیمکهاینهاهمهخیالاند.هردویمادراینقضیه
سهیمهستیم.مااینهمهرابرایشماانجاممیدهیم«
قدرت در پایدارتر عامل شاید مشارکتی(. )روش
فریبندگیتئاترودرامموضوعآنویاباکمیمسامحه
مأموریت است. آن هنری علمی- تجربة ارسطو، از
پایانناپذیرتئاتردربارةچیزیبودناست،امانهدربارة
انسانهابلكهدربارةاعمالآنها؛بهعبارتدیگرتئاتر،
کلید استیتس باور به بازنمایی روش است. بازنمایی
دراماتیکبازنماییتئاتریمحسوبمیشود.نكتةمهم
مسألهموضوعدرروشبازنماییاستواینکهموضوعات
چگونه رفتارشان و میشوند تئاتر دنیای وارد چگونه
است.گرچهبایدتأکیدکردکهروشاجرایبازنمایی
خوانندگی، بازیگری، در واقعگرایانه سبكی از حاکی
رقصویاتولیدنیست،بلكهآنچهاستیتسواقعگرایی
ازدیگرقالبهاینمایشیسبکمداربه الزاماً مینامد،

واقعیتنزدیکترنیست)همان:179-177(.
استیتسمتذکرمیشودبایداینروشهایضمیری
رانهبهعنوانحاالتیمجرددرادراکمانازبازیگر،بلكه
بهعنواننقاطمرجعدرنظربگیریم.بهبیانیدیگربا
تفكیکآنهاازیكدیگر،احتماالًباعثمیشویمکهآنها
درسنتزیادراکیبهیكدیگررجوعکنندوایننكتهرا
همان به آنها که هنگامی حتی که بیاورند ذهن به
اندازهکهبایكدیگررقابتکردهواثریكدیگرراخنثی
میکنند،درکارمشارکتبایكدیگرنیزفعالهستند.

فایدةتفكردرموردبازیگربهچنینشكلی،تنهادراین
نیستکهچیزجدیدیدرمورداوفرابگیریم،بلكهباعث
میشودتامابهنحوةتأثیرگذاریاجرایاوبرتمایالت
اینمیاندورةزمانیعاملی آگاهشویم.در نیز زمانی
استکهباعثمیشدیکزمانروشیبراساسسلیقهو
خواستاجتماعیبردیگریتسلطیابد.دلیلاینامر
شایدحضوروجذبةبازیگراستکهپدیدهایاستبه
پیچیدگینمایشیکهدرآنایفاینقشمیکند.بازیگر
شكلبرخوردمابااشیاءدردنیارابازیمیکندیابه
ترجمه ما ادراک برای هنرش زبان به را آن عبارتی
میکند.اواینکاررایکبارباتبدیلشدنبهچیزیو
یکبارباانجامدادنچیزیویکباردیگرباسهیمشدن
امكان ما به طورخالصه به میدهد. انجام چیزی در
میدهدزندگیدیگریراتجربهکنیم؛زندگیایکهبه
شكلیمنحصربهفردبهزندگیماپیوندخوردهاستو
از تجربهایاستیگانهومبهمچونتجربةپروازروح

بدن)همان:183(.

شبیه خوانی؛ پیوند واقعیت و نمایش
و جمعی کرداری همچون تعزیه یا شبیهخوانی
ثوابمند،بازسازیتمثیلیوادواریشهادتبزرگان
و یارانش[ و امامحسین)ع( ]بهطورخاص مذهبی
پیآمدهایآندربرابرتودههایمردماست)اسماعیلی،
سطح دو در میتوان را شبیهخوانی .)42 :1389
بررسیکرد:نخست،اجراییفرهنگیبراساسباورهای
دینیواسطورهایایرانیکهمحصولفراشدیتكاملی
با تنگاتنگی پیوند و بوده خود تاریخی سیر در
مؤلفههایفرهنگشفاهیونوشتاریایرانی/شیعی
و مشخصات با نمایشی رویدادی دوم، و دارد
باتمام را ایران کارویژههایخودکهفرهنگسنتی
و اجتماعی دینی، مؤلفههای میان که نسبتهایی
سیاسیآنبرقراراستبهنمایشمیگذارد.دراین
گونهنمایشفرهنگیهموارهنشانههایآیینوتئاتر
از مینماید. جلوه ناگسستنی و بوده تنیده هم در
سوییدرشبیهخوانیاشكالهنریبهشكلیتئاتریكال
بهکارگرفتهمیشوندوازسویدیگرمسلمانانشیعه
آنرانهیکتئاتربلكهچونمحفلوبهانهایبرای
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مشارکتفعاالنهدرمسیررستگاریدینیووحدت
مخاطب دیگر سخن به میکنند؛ تلقی جمعی
برایداوریوسنجشاجراینقشهاو شبیهخوانی
کشفطرحداستانیابرداشتیمتكثرازیگانهمفاهیم
ارائهشدهدرشبیهخوانیحضورنمییابدبلكههدفاو
جستجویفضایلاخالقی،بهرهمندیازاجرمذهبیو
یک در مشارکت نتیجه در اجتماعی اعتبار کسب
پویشقدسیودینیاست.همچنانكهشمرخوانبه
نمایندگیازسایرشبیهخواناندرپیشدرآمدمجلس

تعزیهایننكتهرابهحضاریادآورمیشود:

االایاهلمجلسبرشماحافظخداباشد/نبیغمخوار
حیدریارمونسمجتبیباشد

نهاینسلطانمظلومانحسیننهایناکبرنهاینقاسمنه
اینبیماردشتکربالباشد

نهمنشمرمنهاینبنسعدنیاینازرقواینخولیو
اینلشگرمااشیقاباشد

غرضبهرعزاداریبپاگردیدهاینمجلس/بكاابكاتباکی21
حاصلاینمدعاباشد

میانمحققانهنرهاینمایشی،برسراینموضوع
کهآیابایدشبیهخوانیرانوعیتئاترانگاشتیاصرفاً
یکآییندانست،اختالفنظرهاییوجوددارد.برخی
تئاترتمایزقایل اینمحققانمیانشبیهخوانیو از
شدهومیانایندوخطفاصلقاطعیکشیدهاند.از
ناب شیوههای از شبیهخوانی چند هر منظر این
نمایشیسودمیبرد،لیكندرذاتخودبیشازهر
چیزمتكیبهآیینوشیوههایجمعیآناست.در
مقابلبرخیشبیهخوانیرابهدلیلتأکیدبرجنبههای
سراسرنمایشیواجرایی،نوعیتئاتربهمفهومجامع
آنپنداشتهوسعیکردهاندآنرابااصولواسلوب
این بیگمان کنند. تبیین و تعریف غربی نمایش
اختالفنظرهابیشازهرچیزبرجلوةپیچیدهوقابل
ادراک و داللت ارتباط، فرایند در شبیهخوانی تأمل

اشارهدارد.
بهباورنگارندگاندوخصلتآیینیونمایشیدر
شبیهخوانیچناندرهمآمیختهاندکهامكانتفكیک

آنهاازیكدیگروجودندارد.بهسخنیدیگرشبیهخوانی
درگیرفضاییمبتنیبرنقضدوانگاریمیانآیینو
تئاتروزندگیواقعیوصحنهنمایشی-تاریخیاست.
بازیگرانومخاطباندرجریانشبیهخوانی،مدامدر
زندگی با تاریخی صحنه پیوستگی سیال فرآیندی
واقعه نمایشی یادآوری میکنند. تجربه را واقعی
تاریخیومذهبینظیرواقعهکربالوداستانشهادت
اولیایدینواسطهایبرایزندهکردنگذشتهاستتا
گذشته آن سوگواری در دهد فرصت مخاطبان به
دردناکدرزمانواقعیوحاضرسهیمشوند.بهسخن
دیگروجهنمایشیشبیهخوانیواسطهتحققاهداف
مذهبیتماشاگراستونمایشرویدادهایمذهبیو
حجله نظیر آن با مرتبط نمادهای و مرثیهخوانی
واسطه این متبرکمصادیق قبور و عروسی،گهواره

هستند.
اریكافیشرلیشته22،ازپژوهشگرانحوزةهنرهای
اجراهای زمره در را دینی نمایشهای نمایشی،
فرهنگیقلمدادمیکندومعتقداستکهنمایشهای
در تئاتری و آیینی وجه دو مابین همواره مذهبی
برقرار میانشان رنگینکمانی رابطة یک و نوساناند
در مشارکت با افراد .)21 :1392 )هاشمپور، است
نمایشهایمذهبیواردیکجریاناجتماعیمیشوند
کهدرونآنمدامدرحالتعاملوتأثیروتأثرمتقابل
بهترین به را بینابینیوسیال اینفضای تا هستند
عنوانیک به بیافرینند.شبیهخوانیهم شكلخود
که است فرهنگی اجراهای زمرة در مذهبی نمایش
طیآنصحنةتاریخیونمایشیازدلزندگیواقعی
زایشمییابدومتناوباًبهزندگیواقعیپیوندمیخورد.
ایندگرشدگی23درشبیهخوانیدرنتیجهمشارکتو
بروز مخاطبان و بازیگر یا مداوم»شبیه« پیوستگی
شبیهخوان یا اجراگر بینابینی فضا این در میکند.
میکوشدبهجایآنکهدرنقشیکهبهاوسپردهشده
و کند شبیهسازی را نمایشی شخصیت شود، غرق
هنگامیکهنقششبهپایانمیرسدبامخاطبانهمراه
میشودتاهمگامباآنهاودرفضاییمشارکتیبرای
ستموظلمیکهبراولیایدینیرفتهعزاداریکند.
صحنههای مشاهدة با مخاطبان دیگر سمت در
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نمایشیشبیهخوانیوباکنشهاییجمعیوآیینی
اجرامشارکت فرایند مانندسینهزنیوهمنوایی،در
میکنند. تقویت را شبیهخوانی آیینی وجه و کرده
فضای این در مخاطب با شبیهخوان مشارکت
اجتماعیو روابط از تبلورشبكهای رنگینکمانیدر
تجربة این در میکند. ایفا مهمی نقش شناختی
زندگی از مخاطب و شبیهخوانان سویی از مشترک
روزمرهومیثاقهاوفضایحاکمبرآنجداشدهواز
سویدیگرقادرهستندکهگذشتةتاریخیومذهبی

رابهزندگیاکنونخودگرهبزنند.
فضایبینابینیمیانآیینوتئاتروتعلیقدوانگاری
واقعیتونمایشدرشبیهخوانیازطرفیبراشكالو
نحوةحضوراجراگریا»شبیه«درایناجرایفرهنگی
مؤثربودهوازطرفدیگرازآنتأثیرپذیرفتهاست.به
عبارتیفضایتعلیقوآستانهایمیانآیینوتئاتردر
مختلف اشكال بروز و ظهور حاصل شبیهخوانی
پدیداریاجراگریانقشخواندرشبیهخوانیبودهو

آنراتوجیهمیکند.

حالت خوبیانی در شبیه خوانی
بایدیادآورشدهدفازبهکارگیرینظریةاستیتس
هنر از کامل پدیدارشناسی یک ارائة مقاله این در
شبیهخواننیست،بلكهمواجههباآنبهعنوان»عمل
او(که کالم«استکهبهسهگانةضمیری)من،تو،
پر و است شده تقسیم گفتگوهاست، تمامی بنیان
واضحاستکالمبازیگربارفتار،قیافه،ظاهروتمام
باید همچنین است. همراه نقش اجرای زمینههای
گفتخودعملمشارکتدرفرآینداجرایشبیهخوانی
عملی دینی و اعتقادی نظر از اجراگران توسط
میکوشندضمن نقشخوانان میباشد. خودبیانگرانه
عملبهسننمذهبیازاینطریقبهاعتباراجتماعی
خودمهرتأییدیزدهومیزانپایبندیواعتقادخود
این از اینكه بهرخهمگانکشند.کما را بهمذهب
واسطه به جامعه در شبیهخوانان از بسیاری طریق
حضورپرثمرخوددرچنینسنناجراییمذهبیاز

ارجواحترامبسیاریبرخوردارهستند.
اماازنظرهنریبهنظرمیرسددرمقاطعیاز

باسلیقهورفتارخویش شبیهخوانی،اجراگرمطابق
بازیمیکند.اودرواقعازاینطریققصدداردهنرو
تواناییخوددرایفاینقشرابهحاضرینومخاطبان
شبیهخوانی بزرگ و خاص نقشهای دهد. نمایش
ماننداولیاخوان،شهادتخوان،تختخوانوشمرخوان
تمایلبهخودبیانیراتقویتمیکنندزیراایننقشها
درنظرعامةمردمموردتوجهبودهویاشایدقراردادهای
اجراییآنبهگونهایطراحیشدهاندکهقدرتنهفته
از میسازند.شبیهخوان رها را تواناییشبیهخوان و
به تواناییخودمیکوشد و مهارت آزادسازی طریق
تماشاگرشثابتکندکهازعهدةایننقشهابهخوبی
در خودبیانگرانهای رفتارهای چنین نمونة برمیآید.
شبیهخوانیبهویژهدرصحنههایمربوطبهرجزخوانی،
طریق از زرهپوشی و مفاخره و مناظره مبارزخوانی،
تواناییبیانیشبیهخواندرآواز،دکلمهواشتلمخوانی،
همچنین و آوازی موسیقی دستگاههای به تسلط
صحنههای و زرهپوشی نمایش در جسمانی مهارت
اجرای در مثال عنوان به میشود. ظاهر نبرد
شبیهخوانیدرتفرشکهنگارندگانشاهدآنبودهاند
شمرخواندرصحنةمربوطبهزرهپوشیوآمادهشدن
با چنان خود تکخوانی در همچنین و نبرد برای
مهارتبهایفاینقشمیپردازدکهیكیازمخاطبان
عبارتی به -یا آن در مداخله و صحنه به ورود با
تشویق به حاضرین دیگر تهییج و تعزیه- شكستن
شمرخوانازطریقذکرصلواتودعاونیزپرداخت
بهعملخودبیانیشمرخوان توسطمخاطبان هدایا

پاسخمیدهند.
از جدای شبیهخوانی، در خودبیانی همچنین
نقشهایبزرگوصحنههایباشكوه،درقالبلحظات
کوتاهامادرخشانیکاجراگرجلوهمیکند؛بهعبارتی
درچنینلحظاتیاجراگرازشخصیتشبیروننمیآید،
بلكهشكافیدراجرامییابدکهبهاوامكانمیدهدتا

امضایهنریخاصخوددرآنلحظهثبتکند.

حالت مشارکتی در شبیه خوانی
آیینی- دوگانة خصلت دلیل به شبیهخوانی در
نمایشیآن،فاصلهبینمخاطبوشبیهخوانبرداشته
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شدهوتماشاگرازحالتانفعالیدرفرایندتبادلنمایشی
خارجمیشود.البتهدعوتبهمشارکتدرشبیهخوانی،
ازپیچیدهترینتاسادهترینوضعیتراشاملمیشود.
دراینوضعیت،شبیهخواندرارتباطشبامخاطباز
بهحضور ومخاطب بهرهمیگیرد نوعیخطاب»تو«
تنانیوذهنیخوددرموقعیتاجراآگاهاست.دراین
شكلحضور،مخاطبدرزنجیرهایازقراردادهاوقواعد
اجراییقرارگرفتهاست؛وضعیتیکهبهاواجازهمیدهد
طیفمتنوعیازمشارکتدرفرآینداجراراتجربهنماید.
توسط مخاطب حضور مداوم طور به شبیهخوانی در
شبیهخوانی دیگر سخن به میشود؛ یادآوری اجراگر
در سعی تراژیک نمایشهای اشكال بعضی برخالف
تقویتحسنرابطةاجراومخاطبانرادارد.درآغازهر
به شبیهخوانان نماینده یا تعزیهگردان شبیهخوانی،
صحنهميآیدودعاميخواندوشرحوتوضیحمختصري
ترتیب این به و ميدهد ارائه موردنظر مجلس دربارة
شروعمجلسرااعالمميکند.اجراگرطیاینشروحو
کردن« آن»حدیث به که دعاخواني با همراه توضیح
میگویند،درارتباطباتماشاگرازخطاب»تو«استفاده
میکند.ایننحوةحضوراجراگردرآغازمجلستأکیدی
بروجهمشارکتیشبیهخوانیونمایشکیفیتیازشكل

حضوراجراگرمحسوبمیشود.
مجری یگانه نقشخوان شبیهخوانی، جهان در
فراینداجرانبودهومستقلازمخاطبعملنمینماید،
بلكههموارهدرمعرضبدنمندی24،بیانوعملاوقرار
میان تعامل بر مبتنی جهانی آن نتیجة در که دارد

اجراگرومخاطبخلقمیشود.
و مختلف وجوه شبیهخوانی مشارکتی خصلت
اجرا فرآیند ازمشارکتفعالمخاطباندر را متغیری
)نظیرحضورتماشاگرانبهعنوانبازیگروسیاهیلشكر
درصحنهورودلشكرجنیانبهصحنةاجرا(تاهمراهی
آیینی بانقشخواناندرصحنههایعزاداریو ضمنی
شبیهخوانیدرقالبنوحهخوانی،همنواییوهمسراییو
سینهزنیوتكمیلحالوهوایصحنهدربرمیگیرد.
همانگونهکهویلیام.م.بیمن25اینویژگیرااینگونه
بیانکردهاست:»بازیگردرنمایشازطریقمتنکالمی
غمواندوهشرابیانمیکند،لیكناینتماشاگراست
از تندوشدیدی اوقات بیانصریح،مؤثروبرخی که
اندوهوسوگواریراخلقمیکند.چیزیکهدربازنمایی
 .)Beeman, 1982: 120(نمایشرویصحنهغایباست
و اجراگر تعامل کیفیت و مشارکتی خصلت
برخی شده باعث شبیهخوانی در تماشاگران
پژوهشگرانحوزةنمایش،اینگونةنمایشمذهبیرا
باتئاترروایی26برشت27یكیپنداشتهوقواعدواسلوب
اجراییآنراباتئاتربرشتمطابقتدهند.لیكنباید
اجرایی و وجودی فلسفة نظر از دو این شد یادآور
بایكدیگرندارندهمانگونهکه سنخیتوسازگاری
اصطالحات »کاربرد است: معتقد زیچویرث28 آندره
یعني آن بنیادین شكل دو بهویژه غربي، نمایشي
نمایشارسطویيونمایشحماسيبرشت،درمورد
تعزیهدرزمینههايفرهنگيوساختاريگمراهکنندهبوده

وراهبهجایينخواهدبرد«)زیچویرث،54:1384(.

عكسشمارة2.مشارکتتماشاگراندرنقشلشكرجنیانعكسشمارة1.نمونهزرهپوشیشمردرتعزیهخوانسار
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حالت بازنمایی در شبیه خوانی
الگوی از مدلی شبیهخوانی در بازنمایی حالت
ارتباطیدراینشكلنمایشفرهنگیاستکهمتكیبر
عملاجراگریاستکهاززبانسومشخصیاشخصیت
نمایشی)اولیاء،اشقیاءوافرادمیانهحال(سخنگفتهو
و گفتن فرایند حقیقت در میزند. کنش به دست
نمایش به را تعزیه درونگرایی روش، این در شنیدن
میگذارد؛بخشمهمیازشبیهخوانیکهتجربةهنری
شبیهخوانی همیشگی رسالت میآید. حساب به آن
نمایشرویداددردناکمذهبییابازنماییفاجعهایدر
حدودزندگیاولیاءدیناست.بخشمهمیازشبیهخوانی
تشكیل تأثیرگذار و غمبار رویدادهای این بازنمایی را
میدهدوبهتبعیتازاینرسالتومأموریتاجرایی،بر

شكلحضوراجراگرتأثیرمیگذارد.همانگونهکهگفته
شدروشاجرایبازنماییحاکیازسبكیواقعگرایانهدر
بازیگریویاتولیدنیست،درشبیهخوانینیزشیوةاجرا
مبتنیبرقواعدواقعگرایانةبازیگریتبییننشدهاست.
هرچنداجراگرانبرایفاینقشهمتمیگمارندامابه
دالیلمذهبیوعقیدتیمدامایننكتهرایادآورمیشوند
با را خود فاصله و شده ظاهر نقشها شبیه در که
شخصیتهایتاریخمذهبتشیعبرجستهمینمایند.
شبیهخوانینهبازنماییاشخاصبلكهبازنماییرویدادها
وعملاشخاصاست.اجراگردرنقشفرونمیرودبلكه
با تاریخیومذهبیسخنمیگوید. اززبانشخصیت
اینحالعملآنهارفتاریمبتنیبربازنماییاست.از
نمونههایتأکیدبرفاصلهشخصیتاجراگربانقشبه
ویژهدرصحنههایشهادتوآنزمانکهاشقیاخوانبر

حالاولیاگریهمیکند،قابلذکراست.
نمونههایمتعددیازاستقرارحالتبازنماییدر
نحوةحضوراجراگردرشبیهخوانیقابلمشاهدهاست.
اینشكلحضوردرکنشگفتاریوبیانیشبیهخوانان
نفره، چند یا دو گفتوگوی صحنههای در ویژه به
مناظرهومفاخره،مبارزخوانیورجزخوانی،تکخوانی
وسؤالوجواب،گفتوگویباخودومناجاتخوانیها

نمودوبروزمییابد

نسبت حاالت حضور اجراگر در شبیه خوانی
در نقشخوانان حضور پدیدارشناختی مطالعة در
شبیهخوانیبایداینروشهایضمیریرانهبهعنوان
عنوان به بلكه اجراگر، از ادراکمان در مجرد حاالتی
نقاطعطفمدنظرقراردهیم.بهسخندیگرباتفكیک
وتجزیهاینسهحالتازیكدیگر،احتماالًباعثمیشویم
کهآنهادرسنتزیادراکیبهیكدیگررجوعکنندواین
نكتهبهذهنمتبادرشودکهآنهابههمانمیزانکهبا
یكدیگررقابتکردهواثریكدیگرراخنثیمیکنند،در
نحوة با آشنایی فعالهستند. نیز یكدیگر با مشارکت
با آن نسبت و شبیهخوانی در اجراگر تأثیرگذاری
مطالعة در رویكردی چنین کاربست نتیجة مخاطب،

حاالتحضوراجراگردراجراخواهدبود.
در اجراگر حضور شكل سه این شبیهخوانی در

عكسشمارة3:گریةحارثبرحالدوطفالنمسلم

عكسشمارة4:بازنماییبازگرداندنپیكرحضرتعلیاکبر
توسطجوانانبنیهاشم
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بهکارهمپوشانی رقابت، پویاضمن و فرآیندیسیال
هم با مشارکت طریق از و بوده مشغول نیز یكدیگر
میتوان نه آن نتیجة در که میکنند خلق را فضایی
نه و نامید کلمه اخص مفهوم به تئاتر را شبیهخوانی
سیالی اجرایی قطعة شبیهخوانی آیینیصرف. جریان
اینسه میان ابرگونه و آستانهای فضایی در که است
آن در که فضایی مینماید. رخ اجراگر حضور شكل
وشناخت پیشآگاهی از بهرهمندی علیرغم تماشاگر
داستانومعناومفهومرویدادنمایشیهموارهتمایل
دارددرآنحضوریابد؛باداستاندردناکمذهبیهمراه
مهارت و هنر از و جوید مشارکت اجرا در شود،
و کیفیت همراهی، این دلیل ببرد. لذت شبیهخوانان
تنوعحاالتحضوراجراگرانیاستکهگذشتةتاریخیو
مذهبیمخاطبانرابهزندگیواقعیشانپیوندمیزنند.
و تعامل نحوة و حضور وضعیت سه این کارگیری به
تقابلآنهادرفرآینداجراشبكهایازتعامالتوبدهو
به و کرده ایجاد مخاطب و اجراگر میان را بستان
اصلیترینتمایالتوخواستههایشرکتکنندگانیعنی
داستان،تماشا،همراهی،تحسینوتحیروپاالیشروانی

پاسخمثبتدادهمیشود.
ترکیبوپیوندیادرهمتنیدگیسهشكلحضور
زندگی تماشاگر میشود باعث شبیهخوانی در اجراگر
شكل به آن در که زندگی نماید؛ تجربه را دیگری
منحصربفردیهمةترفندهایحضور،شناختوادراک

خودبیانی، حضور حالت سه میشود. گرفته کار به
مشارکتیوبازنماییدرشبیهخوانیدرفرایندیتعاملی
ومشارکتجویانهبایكدیگرزمینهسازآفرینشبستهای
آن در که است مذهبی فرهنگی- و نمایشی هنری-
تماشاگرواجراگرجهانمشترکویكتاییازتجربهو

آگاهیرارقممیزنند.

نتیجه گیری
دراینمقالهسعیشدبهسهپرسشپدیدارشناختی
پاسخدادهشود.نقشخواندرچهحاالتیازحضور
با مخاطب نسبت میسازد؟، را شبیهخوانی جهان
شبیهخوانی در اجراگر پدیداری مختلف حاالت
چیست؟واشكالحضورشبیهخوانچگونهبرادراک
از بدینمنظور و میگذارد؟ تأثیر تعزیه از تماشاگر
توسط که تئاتر در بازیگر پدیداری حاالت نظریة

استیتسارائهشدهاست،بهرهگرفتیم.
اجراگردرشبیهخوانیازسهحالتضمیریحضور
)حاالتخودبیانی،مشارکتیوبازنمایی(بهرهمیگیرد.
درحالتبرونگرایاولشبیهخوانباذوق،تواناییو
استعدادهنرياشتماشاگررامتحیرمیکند)روش
تماشاگر به برونگرا روش دیگر در خودبیانی(،
بهانه نمایش راهمراهیکن. اجرا نیز میگوید:»تو
گرد مشترک تجربه و همراهی برای ما همة است،
روش در نهایت در و مشارکتی( )روش آمدهایم«
میشود. بازسازی مذهبی تراژیک داستان بازنمایی
نسبتی یكدیگر با غیرمنفک حالت سه این نسبت
تقابلی،مشارکتیوهمپوشانیاست؛نسبتیکهمبتنی
حالت سه این درهمتنیدگی و فراروی تداخل، بر
حضوراست.سهوضعیتیادشدهدرفضاییآستانهای
بایكدیگرقراردارندکهدرفرایندی ورنگینکمانی
و مشخصات با را شبیهخوانی هنر منعطف و سیال
ویژگیهایحاضرآنمیآفرینند.اینویژگی،عصارهو

جوهرةهنرشبیهخوانیراتشكیلمیدهد.
مخاطبشبیهخوانیدرجریانترکیبوتلفیقسه
وضعیتپدیدارییادشده،نهتنهاعنصریمنفعلو
جدایازاجرانیستبلكهازاینطریقبستریفراهم
طیف و شده تبدیل کنشمند فاعل به که میشود

عكسشمارة5:بازنماییشهادتدوطفالنمسلمتوسطحارث
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دیگر بهسخن نماید. تجربه را مشارکت از متنوعی
هم و غیاب هم شبیهخوانی موقعیت در مخاطب
حضورخودراآشكارمیکند.درشبیهخوانیمرزهای
سوبژکتیویتهوابژکتیویتهبرچیدهشدهودرلحظاتی
این میرود. بین از دو این میان دوانگاری گونه هر
در همواره مذهبی هنر این شده باعث مشخصه

مرزهایتئاتروآییندرنوسانباشد.
سهحالتحضوراجراگردرشبیهخوانیهمانگونه
کهدراجراقابلبررسیاستدرنسبتاجرابامخاطب
نیزمیتواندتسرییابد.مخاطبدرفرایندشبیهخوانی
ازموقعیت»تماشا« بهواسطهاینسهشكلحضور
خارجشدهودربستریتعاملیبااجراگراندرموضع
سازندهوتكمیلکنندهاجراقرارمیگیرد؛بهعبارتی
میزند؛ تجربه به دست شبیهخوانی در مخاطب
تجربهایکهدرلحظهایباغیاباوودرلحظهایدیگر
باحضوراوشكلمیگیرد.درشبیهخوانیبهواسطه
استفادهازسهشكلحضوراجراگر،طیفمتنوعیاز
دادهها)داستانسراییوروایت،تماشا،تحسینوتحیر،
همراهیومشارکت،تهذیبوپاالیش(خلقمیشود؛
دادههاییکهبهتجربهاییكتامیانجامد؛تجربهایکه
میاناجراگرانومخاطبانبهاشتراکگذاشتهمیشود
وهریکبهسهمخوددرآفرینشاینتجربهنقش

دارند.
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