
 ( CUNYاستاد تمام دانشگاه رلسون )پروفسور ماروین کا -امر واقعئاتر و ت

  کندی اشاره م   « کوچک  ی هامحاسبات بزرگ در اتاق»تئاتر با عنوان    ی دارشناسیپد   در حوزه خود    ی اصل   ش وه پژدر    ت یبرت است 

  ی در هنرها  یش کی.   دهندی نشان مرا  هستند ی زیکه همان چ کندی استفاده م یاز عناصر  ی گریاز هر هنر د شیکه تئاتر ب

فرد در تئاتر    کی  ای  یصندل   ک یاما    .سنگ مرمر  ا یرنگ روغن    مات، در کل ؛  بازنمایی می شود  گر ید   ی با ماده ا  یادب  ای  تجسمی

  ، انتزاع  ای  یسبک ساز   یجهان نوع  یتئاترها  از  بسیاریشود.  در    ینشان داده م   یشخص واقع  ا ی  یصندل   کیمعموالً توسط  

  صحنه   گر ی بازمثال  به عنوان  .   شته شونددانگه    ز یمتمااز هم  و صحنه    ی ابژه واقع  ن ه واسطه آند که بفرآیندی را ایجاد می ک

  ز یاغراق آم  یکند، لباس هاصحبت    ی مصنوع  ی سبکدر      ا ی  شاعرانه و  ایواند،  بخبا آواز  را    دیالوگ های نقش خود   ، تممکن اس

 .کندحرکت  یرواقعیغ  شیوه ایبه  یا  پوشد و ب

 

  و   یواقع  یزندگ   نی ب  زیتما   نی بردن ا  نیبه از ب  هنر  نی ا  اتیاز تجرب   یدر قرن گذشته، بخش مهم   ژهیواما در تئاتر غرب، به 

کنند،    یم   انی که آنها را ب  یگرانی باز   ازتئاتر    در   دی امر بر هر عنصر تول  نیصحنه اختصاص داشته است و ا  یرو بر    آن    ییازنماب

به    خود،   تا من در مطالع.  گذاشته است  ر یتأث  تئاتر   ی خود فضا  یک یزیساختار ف  تاآنها،    محیطی  ی ها  یژگ ی و و  طراحی صحنه

قرار داده ام، و آنچه    یمورد بررس   یرا مدت ه  آزمایش شد  انواع مختلف    نی، ا«هملت  دهش  شکستهدرهم    نه یآ»   در  طور مشخص

تجربه  آن است که   شنهادیآن و پ ل یاز دال  یدر نظر گرفتن برخ  ،  ندیفرآ نی، ارائه چند نمونه مهم از ا مطرح خواهم کردامروز 

 .خواهد بود ا به چه معنتر در تئا ده نیو آ  یفعل

 

  ن ی از اول  ی کی محدودتر شده است.     وسته یبه طور پ  ،آن  یصحنه ا  بازنمایی و    یواقع  ی زندگ  نی ب  زی از قرن هجدهم تا کنون، تما

تر  مشهود   این دوره   تر  یجد  های  در درام  ژهیامر به و  نی.  اه استبه نثر بود  مند  هیو اغلب قاف  از زبان شعر   رییعمده، تغ  راتییتغ

.  داد   محتوا  رییتر تغمعمولی و روزمره  دولت ها به شهروندان    ی امور به پادشاهان و رؤسا  ات مربوط بهوضوع. آثاری که از مبود

مشابه لباس    یها  وهیداشتند به ش  لی و تما  ی کردندپیدا محضور    آن نمایش هابودند که در    یان یتماشاچ  هیشب  شتریکه ب  آثاری

 .و رفتار کنند، صحبت پوشیده 

 

نوشتار    تیماه  وسته ی، که از اواسط قرن نوزدهم به بعد به طور پاست  سم یئالظهور ربود  مرتبط  آشکارا  آنچه با این رویکرد  

است    سی آندره آنتوان در پار  ، یست یتئاتر رئال  شگامانیاز پ  یکی    .داد   ریی را تغ  های نمایشیآفرینش    کیمکان  نی و همچن  ی شینما

  ی واقعاو از تکه های -یش در خاطره ها ماندگار شده است حی صحنه هادر طرا  ی خاطر استفاده از عناصر واقعه ب خصوصاً  هک

  ک یخود، در    د ی تول  ن یاول  ی.  او براظرفشویی های صحنه بهره برد در    یواقع  ی آب جارو      یصابق   کیدر    یاگوشت در صحنه 

 .ه کردخانه مادرش استفاد یمعاصر، از مبلمان واقع من یاتاق نش



  گرید  شد.   ی م   ل یتبد تئاتری    دات یاز تول  ی برخ  ی صحنه اغلب به جاذبه اصل  ی رو یواقع   اءیاش  ت یو جذاب  ی قرن، تازگ   ان یدر پا

  ر یشکسپ  «دی آنطور که دوست دار»مانند    ییهاش یجنگل در نما   یهاصحنه از  بوم  نقاشی و تصویر سازی روی  چوب و    دی بازتول

  ؛ به نمایش گذاشتند  ی واقع یهارا در جنگل   ییهاصحنه از این رو گروه ها و کمپانی های تئاتری تجربی  ،کننده نبودند  ی راض

 .حرکت کنند   یواقع ی هاها و گوزن خرگوش  یو حت  یواقع یها درختان و اتوبوس  ان ی در م  ندستتوانی م  گرانشانیکه باز  یی جا

 

  فضای   آنهایی که در   چه  و  ی رونیب  فضای   آنهایی که در  چه  خارج از تئاتر،   ی قعوا  ی هاکه در مکان   ی نمایشی متنوع   دات یتول

ها  شدند.  آن   جیرا  یانده یبه طور فزا  شوند،ی م   دهیخاص نام-یها مکان   ای  یطیمح  یهاش ی که اغلب نما  د، ندشی اجرا م  یداخل 

  ی هااز مکان   گرید   یهاو زمان   کردند، ی استفاده م  «د یر که دوست دارآن طو»   یها برامانند جنگل   یعموم  یاهاز مکان   ی گاه 

 .کردند استفاده  کردی تصور م   «هملت»  یبرا یاعنوان صحنه به ر یکه شکسپ نوریدر الس  یمانند قلعه واقع  ی خاص

 

هنرها جدا کرده است،    شاخصی ویژگی   از دیگر  را  تئاتر  و  رسانه  قطعاکه رقص  عنوان  به  زنده  بدنهای  از     اصلی   استفاده 

هر قدر که به بدن    گر، ی باز  کی   را یکرده است، ز  جادیا  تیتئاتر و واقع  نی ب  یک ینزد   وند ی پ  شهی هم  ی ژگیو  ن یاست.  ا   گر بیان  

  ا یکه ممکن است عطسه    یبدن  تیواقعبرای او گریزی از    دهد،    رییرا تغ   خود   ی صدا  ا یحرکات    ای متفاوت ببخشد    یخود ظاهر

 .وجود ندارد کند یزی خونر گریکامالً خارج از کنترل باز ای  ،عرق کند

 

را مختل    یتئاتر  توهمات  صورات وتکه    تیواقعو حضور    ها  شرفتیپ  نیبه دنبال به حداقل رساندن چن  گران ی باز  ،ی به طور سنت

  حیوانات   نیشود.  بنابرا  یصحنه ظاهر نم  یزنده رو  واناتیدر مورد ح   ینگران  نیاست که چن  یه یاما بد  .بوده اند  کند  یم

  ل، یاز انواع مختلف سگ، اسب، ف  واناتیح  یاند.  اجرا   اشتهصحنه د   ی رو  یع عناصر واقبه عنوان    یمدتهاست که سهم مهم 

بود   نمایش های  از   ی مبخش مه  ره،ی گوزن، و غ نوزدهم  به استقرن  بودند که    ایمانند اسب    یواناتی ح  نهایا  شتری.   سگ 

در    شتر یکه ب  رمنتظرهیو غ  یود از اقدامات خود به خ  ن ی بنابرا  نند، یخاص آموزش بب  ی انجام کارها  ی برا  ی به راحت   توانستند یم

 .   ند درکی ، اجتناب مرخ می دهد  ی واقع یزندگ 

 

بودن آن    ی نیب  ش یپ  رقابلیآوردند که با غ  یصحنه م   یرا رو  یوانی ح  ، طنز آمیزاهداف    یبرا  شتر یاوقات، ب  ی حال، گاه  ن یبا ا

  « زاده ورونایی  دو نجیب»   ری شکسپ  یدر کمد  «خرچنگ کرب یا  »شد.  نمونه معروف آن سگ دلقک    یسرگرم ممخاطب  

  ت یفعال  نی سگ است و مخاطب از ا  کی  کارهایدهد    یانجام مه  ک  ی هر کار  کهخنده دار است    ل یدل  نی به ا  قاًیدق  کرباست.   

  ده ی به ندرت د  ار یزنده بس  واناتیح  ر، یاخ  ی در تئاترها.برد  یلذت ماو  مناسب    یحال به نوع   نی و در ع  شدید و اصیل سگ وار

متمرکز شده    بر روی صحنه  زنده    گر یتر باز   دهی چیپ  تیبر موقع  شتر یب  اری بس  اخیراً  تیواقع  کردن  تجربه در مقابل  شوند،    یم

 است.   



  ی خود عالقه مند بوده اند، اما مرز نسبتاً واضح   محبوب   گران یباز  ی خصوص  ی مخاطبان اغلب به زندگ   د هرچن   ، یبه طور سنت 

در    سمیبا ظهور رئالحال،    نیبا اکرد وجود داشت.    ی م  یصحنه باز  یرو  گریکه باز  یی ها   تیو شخص  شخصی آنها  یزندگ   نیب

  ا ی  ی اف کود   ام یلی و  یی کایآمر  گر ی آن باز  نمونه بارز    ند. کرد  ب یدو را با هم ترک  ن یا آگاهانه  گران ی از باز  ی برخ قرن نوزدهم،  

تابستان و در طول زمستان در    ی در ماه ها  سرخپوست  جنگجویو    یمرز  شاهنگ یاست که سال ها به عنوان پ  لی بوفالو ب

او نه تنها مانند    کرد.  یم  یخود را بازساز ی واقع ی زندگاز  یی زودها یاپ ی جهان صحنه های   تی و در نها  یی کا یآمر  ی صحنه ها

  ی واقع  یبوفالوها  ،   یواقع  یها ها و کالسکه اسب  - از زندگی واقعی اش  ی با عناصرنیز  خود را    دور و بر  ظاهر شد، بلکه  خودش 

  ی کی به  ،تیبر واقع یمبتن او  یغرب وحش  یکرد.  شوپر می   -مبارزه و شکست  یبرا یسرخپوستان واقع یکشتن و حت  یبرا

 شد.  لی تبد قرن ی ها ی سرگرم ن یرگذارتر ی و تأث ن یمحبوب تر از

 

با عالقه    یک یشد، که ارتباط نزد  لی غرب تبد  یاز تئاتر تجرب  ی به بخش مهم   کیوگرافیاتوب  یاز اجرا   ی رگیدر اواخر قرن، نوع د 

که سازندگان و اجراکنندگان    ی تئاتر.  شده بودند   ییغرب کمتر بازنما  یداشت که در تئاتر سنت   ی مختلف   یها  تیبه اقل  ندهیفزا

که کمتر    ییها  تیاقل  ن ی ا  ندگانیبه بعد، نما  1960از اواخر دهه      ودند. ب  دپوست یگرا سفاکثراً مردان دگرجنس    آن از همان ابتدا 

  ر یاصرار داشتند و تأث یتئاتر ضای زیست خود در ف یی بر بازنما یا نده یبه طور فزا ،نمایشی داشتند  یا حضوراز آنه ه ای ندینما

ت بر  و  ،یبعد  یئاترهاآنها  آمر  ژهیبه  اول  ادیز  ار یبس  کا،یدر  است.   قرار    یگروه  نیبوده  توجه  مورد   گرفت،  که 

 .   جدید  ی تیجنس حات ی ها و ترج  تیاز قوم یعیوس  فیط د ی، سپس زنان، و در قرن جد بودند ها   ییکای رآم- ییقایآفر

 

و    یشخص   یاز زندگ  یبود که عمدتاً بر اساس مطالب  یانفراد  یاز کار آنها اجرا  یجنبش ها، بخش مهم   ن یا  هیاول  ی روزها  در

  ی مانند دعوامطالب،  ن یاز ا  ین ی.  اگرچه مشخصاً مقدار معگرفته شده بود  دهی ناد ای افراد بود که تاکنون سرکوب این  ات یتجرب

توسط مخاطبان    همین منوال و فضا  ، و در کل با  در تئاتر بود  یواقع  ای   آن تجربه  یبود، ادعا  ی لی با سرخپوستان، تخ  لزیبوفالو ب

   شد.می  رفتهی پذ

 

  ی دی جد  جربیت  یهااز گروه   یتعداد  کمی و    ستیبود، اما در قرن ب  پرداختهو    خودساخته  عتاًیطب  یانامهی زندگ   یاجرا  نیچن

  ن یدر سطح بگروه    ن ی صحنه بودند.  احتماالً شناخته شده تر  ی رو  گر یافراد د   تیواقع  ش یمند به نما ظاهر شدند که عالقه 

  ر یرا خلق کرده است که در آن اجراکنندگان غ  نمایشی  یمختلف   دات ی است که تول  بوده وکول  پروت   ینیمی ر  ی گروه آلمان   ،یالملل 

ارائه ها به روش    نی کردند.  سپس ا  یروزمره خود را به مخاطب ارائه م   یاز زندگ   ی فاتیتوص  ایبودند که نمونه ها    یگران یباز

،  می شدندخودشان ظاهر  ش  در نق که    اجرا کنندگان  ن یپروکوتول به ا  ین یمی شد.  رمی    میتنظ  کمپانی  نی مختلف توسط ا  یها

 کند.  ی م اطالق متخصصان امور روزمره عنوان 

 



در   یدشوار   پرسش هایدهند،   یصحنه ادامه م یرو یبه کاوش واقع یکه هنرمندان تجرب  یی که از آنجا ستیتعجب ن یجا

  محل   والنیطی  هامدت   ، یبرهنه واقع  ی هابدن نمایش  .   دی آ   ی م  ش ی پ  ثر بودن ا  ی بودن و استثمار  یقانون   ، تگیشایسمورد  

  ا یها  نسبت به انسان   بر روی صحنه   یواقع   یک یز یو خشونت ف  یادرار واقع  ، یقعوا  ی عاطف کنش های  اند، اما  بوده   و جدال  بحث

.  نمونه  است  ختهیبرانگ  اذهان مخاطبان و منتقداندر    را  تئاتری سازی امر واقع  ، مسالهبدر غر  د یجد   یهاش ی نما  در  واناتیح

ژروم بل بود.     ی اثر طراح رقص فرانسو  ، 2013ر سال  « د نی معلول»  ز ی بحث برانگ  ار یقطعه بس  د، ی جد  ی هاتنش   ن ی ا  ر یبارز اخ

  ی انتزاع   یشکل سنت   ن ی را به ا  ی دی جد  تیواقع  کهرقصنده تجربه کرده است،    ری هاست که رقص را با استفاده از افراد غبل مدت 

ره پروتوکول  مبتال به سندرم داون بودند، که مانند کارشناسان روزم  یواقع  ی روان  مارانیبلز، ب  گراناجرا  ن،ی معلول.  در  کرد   یمعرف

  ی هم از نظر اخالق  د یتول  نیابگذارند.     ش یبه نما   آن را  خود بحث کنند و  ی روان  یمار یرفتند تا درباره ب  ی صحنه م  یرو  ،ین یمیر

 ادامه دارد. همچنان  بحث ها   ن یو ا واقع شدبه شدت مورد بحث  یشناخت  یی با یو هم از نظر ز

 

است، بلکه    ی دغدغه هنر  کی و بدن انسان به وضوح نه تنها    واناتی ح  اء،یزبان، اش  همچون  یاز عناصر واقع   شتریستفاده با

  ن ینچ  شی رسد که با افزا  ی .  مسلم به نظر م کندی مطرح م   ز یرا ن  ی و فرهنگ   ی اجتماع   ،یحقوق  ، یاخالق   ی جد  ی هاپرسش 

 کند.  ی م جاد ی کنند، ا ی م ن یئاتر را مطالعه و تمرکه هنر ت یکسان  یکه برا ییمجادالت و چالش ها  ،ی اتیتجرب

 


