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  عروسکی نمایش انگیز شگفت بیان
  فهیمه میرزاحسینی :نویسنده

 

 آغاز از پیش

 :گوید می شاو برنارد

ها را با هم عوض کنـیم، همچنـان    ب و سیبیو من هم یک س باشید هداشت سیب یک شما راگ«
هایمـان را   و ایـده  ایدهو من هم یک  باشید هداشت ایده یک شما راگ اما ؛هر دویمان یک سیب داریم

 ».دارددو ایده  از مابا هم عوض کنیم، آنگاه هر کدام 

  .است زیر مطالب ارائه از من هدف ي همه این

  

 آغاز

 هنـر  هاي شاخه زیر از یکی جهان تمام در عروسکی تئاتر وسیعترش شکل در یا عروسکی نمایش روزها این

 کرده پیدا کاهش شاخه زیر یک قدر به اصلی شاخه یک از اهمیتش هم اساس همین بر و است شده تئاتر وسیع

 تئـاتر  روزهـا  ایـن  . شـود  مـی  رانده عقب به بیشتر - هم – روز به روز تئاتري تازه هاي سبک ظهور با و است

 را آن .نـدارد  خـودش  بـراي  سـالنی  . اسـت  هـیچ  تقریبا اش بودجه . شود نمی گرفته هم جدي حتی عروسکی

 بـراي  کـه  دانند می نیآ از تر اجل را بزرگسال تماشاگران فهم و شان و دانند می کودکان براي بیشتر نمایشی

  .بروند تماشا به و خریده بلیط عروسکی بازیگران دیدن

  ؟ندارد شانی و قدر روزها این عروسکی نمایش و تئاتر چرا و چیست؟ علت براستی اما

 انـزوا  بـه  این براي اي آگاهانه اراده هیچ کنم فرض و بگذارم شرط پیش یک نخست پاسخ، براي خواهم می

 .ندارد وجود اجرایش و عروسک وادي به توجهی کم و کشاندن

 کـافی  شناخت عدم فرضیه به دهم می را دلیل نخستین امتیاز و دالیل مهمترین سراغ به روم می اینگونه و
 بـه  اتهام انگشت آنکه بی و معنی هنرمندانه انتقال در آن تاثیر و عروسکی تئاتر و عروسک بیانی هاي ریشه از

 بازشناسی را بشر تاریخ معنوي میراث این غلوي هیچ بی تا کنم می تالش ببرم یگروه یا و سازمان یا کسی سوي

 .کنم
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 بازشناسی

 اولین در و شد زمین راهی کرد نافرمانی و برید را خود طاعت ریسمان که روزي نخستین در آدم، نخستین

 هسـتی  نیازمند تسخ او . بیابد آمده سرش بر آنچه درك براي راهی تا کرد تالش هستی جهان با برخوردش

 را او تـا  کـرد  مـی  خـودش  رام را آن بایـد  .یافـت  می پیرامونش جهان با ارتباط براي راهی باید و بود شناسی

 بـه  هـم ؛ گرفـت  شـکل  بیـان  سرانجام و کلمات آن از پس و آواها پس . کند نگهداري و تغذیه مادري همچون

 .گذاشت رقص بتوان شاید را یبدن گفتار یا حرکات آن نام . حرکات صورت به هم و گفتار صورت

 و اسـتخوان  مثـل  . افزود آن به هم ابزاري بیانش شدن رساتر براي آغازین، انسانِ کم کم آن در که رقصی
 نخی بستن با هایش اي قبیه هم و شکارچیان سایر بر بیشتر گذاري تاثیر براي بعدتر، و شکار جمجمه خاص بطور

 کیفیتی رقصش به ـ ماسک افزودن با که بود اولیه بشر شاهکار این . بخشید حرکت آن به جمجمه پایینِ فک به

 .داد می جادویی

 رسید روزگاري سرانجام که آنچنان کرد تر کامل را اختراعش آمد می پیش زمان در که همانطور ـ اماـ  او

 بـه  گـروهش  اعضـاي  دیگـر  برابـر  در« خـود  از کـردنش  جدا و ماسک کردن دار مفصل با رقصنده آن در که

 )32: 1381برد، ( ».بود عروسک به ماسک تبدیل براي پلی و نمایشی بازي آغاز او عمل این پرداخت، بازیگري

 ایفـاي  بـه  هـا  آیـین  در تنها که عروسکی . نامید جهان عروسک نخستین را متحرك جمجمه بتوان شاید پس
 .پرداخت می نقش

 روزگـار  آن هـاي  هوموسـاپین  )م. ق 10000تـا   15000( نوسـنگی  دوران رسـیدن  فـرا  و زمـان  گذشت با
 شگرف انقالبی دچار را بشر تفکر و درك کشاورزي کشف .شدن نشین یکجا یعنی این و کردند آغاز را کشاورزي

 را دنیـایش  هنـوز  امـا  بـود  راحـت  سـرش  بـاالي  سـقف  و شـکم  کـردن  سـیر  بابت از خیالش دیگر او حاال .کرد

ـ   انـدکی ـ  خـودش  سـاخت  هـاي  آیـین  همـان  بـا  را آن روح بـود  توانسته کمی فقط او که دنیایی . شناخت نمی
 آورد فراچنگ

 و) شـد  حـاکم  نسـبی  رفـاه  و(کرد پیدا ارتقاء شهرنشینی و نشینی روستا به او زندگی و گذشت بیشتر زمان
 ریسمان بشرِ کاروان اینکه تا شدند متولد ها نمایش دلشان از و کرده رشد نیز اولیه هاي آیین که است بدیهی

 نقطـه  . بشـر  تاریخ در حماسی اي نقطه .میالد از قبل سیصد و چهارصد ، پانصد ، ششصد حوالی به رسید بریده

 تاریخ سرانجام و دارد انسان با اي رابطه چه و چیست جهان و کیستم من و چرایی و چون آغاز .پرسشگري آغاز

 .دیالکتیک همان یا جدل آغاز نقطه به رسید

 برافراشت قد مردي ها آن میان از و کردند ظهور ها فیلسوف پس .بود آن بیان و هستی شناخت وقت حاال

 کـردن  مکتـوب  بـا  کـه  بزرگ مرد آنـ   است افالطون از سخن .ببالد خود به براستی داشتنش از باید جهان که

 و گلیسیان دان ریاضی و فیلسوف( هد وایت نورث آلفرد .کرد متحول را هنر و علم اندیشه، جهان هایش اندیشه
 ».نیست افالطون نظریات بر نویسی حاشیه جز چیزي غرب فلسفه تمام«: گوید می) راسل برتراند راهنماي استاد

 .شناسند می »مثل« نظریه با همگان را فالطونا
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 اما کرد اش اندیشه شرح به شروع او. نکرد فراموش هم افالطون. اید نکرده فراموش هنوز که را عروسک

 گشت می اي نمونه بدنبال ذهنیاتش تبیین براي او پس .کرد بیان توان نمی مصداق بدون که را فلسفی اندیشه

 بـه  زندانیانِ دیدگان برابر از که اشیایی هاي سایه از رساتر بیانی چه که الحق و کند کامل و واضح را او بیان که

 زنـدانیان  و آتـش  میـان «: یسدنو می جمهوري هفتم دفتر در خود افالطون . گذرند می غار در کشیده زنجیر

 که اي پرده به شبیه دارد وجود کوتاهی دیوار جاده این طول در که کن فرض چنین اکنون .هست مرتفعی جاده

 را خـود  هـاي  عروسـک  آن بـاالي  از و داده قـرار  کنندگان تماشا و خود بین بازي شب خیمه دهندگان نمایش

  )395: 1388افالطون، ( ».دهند می نمایش

 خودتـان  به را اش ادامه خواندن . شنویم می همیشه که است مثلی همان افالطونیِ بیان این نکنید تعجب بله
 تـاریخ  فلسفه مهمترین بیان براي افالطون چرا براستی« خودمان اصلی پرسش سراغ به روم می و گذارم می وا

 عروسکی، بیان یا کند؟ پیدا بهتري المث توانسته نمی او آیا کند؟ می استفاده عروسکی نمایش مصداق از فلسفه

 دیگر هاي فلسفه از بسیاري سرآغازـ  هم ـ امروز تا که اي اندیشه است؟ بوده او اندیشه براي کاملی بیان یگانه

 شرح . بنویسند برایش فراوانی تفسیرهاي و شرح تاکنون که شده باعث متعددش هاي الیهـ  همـ  و است بوده

 .شد متصور پایانی برایشان شود نمی که تفسیرهایی و

 On The Motion Of کتـاب  در و مانـد  نمـی  غافـل  عروسـک  ذات اهمیـت  از نیـز  ارسطو افالطون، از بعد

Animals  نویسـد  مـی  عروسـکها  حرکتی سیستم به اشاره با حیوانات شناسی زیست پیرامون بحث خصوص در :
ـ  از مستقل عروسکهاي حرکات با است ممکن حیوانات حرکات«  در کوچـک  حرکـت  یـک  بـراي  تنهـا  کـه  یکنترل

 برابر در یکی محکم آنها شده تابیده هاي نخ و شده رها هاي میله .شود مقایسه اند، شده ساخته خاص اي صحنه

 ».شوند می کشیده دیگري

 ي شـده  اسـتخراج  معنـاي  باسـتان  یونـان  در چـون  کنـد  می استفاده عروسک تعبیر از توضیح این در ارسطو
  »سیم یا و نخ ماهیچه، تاندون، پود، و تار« با است برابر گزنفون و هوراس هاي هنوشت از عروسک

 طبیعیات را حیوانات و نفس معرفت و جو آثار و فساد و کون آسمان و طبیعی سماع مطالب« ارسطو چند هر

 حکمت که ار ریاضیات حتی و نامیده اولی حکمت که مابعدالطبیعه مطالب با قیاس در و نامیده» سفلی حکمت یا

 روشنگري ارسطو نظر در. است بیان شیوه سر بر بحث اینحال با داده قرار تري نازل مرتبه در نامیده، وسطی

 متن در شود گفته شاید . کند می پیدا مخاطب ذهن در بهتري غایت عروسک مصداقی بیان با حیوانات درباره

 تبیـین  در او بـه  آنچنـان  کلمـات  و نماید نمی اهمیت پر هم چندان اینچنین هایی نمونه ارسطو گسترده فلسفه

 بـراي  . کنـد  نمـی  ایجاد او بیانی ارزشهاي در فرقی مصداقی چنین نبود و بود که کنند می خدمت اش اندیشه

 راسـت  شـما  حـرف  اگر بپرسیم و بدهیم تغییر کمی را نگاهمان زاویه که باشد بهتر شاید انتقادي چنین به پاسخ

 کـه  آنچنان. بود جویی حقیقت استاد که او نبرد بهره سخنش تفهیم براي دیگري یانب از ارسطو چرا پس باشد،

 است عزیز من نزد افالطون«: گفت کنی می مخالفت چنین توست استاد که افالطون با چرا پرسیدند او از وقتی

 ».است عزیزتر هم او از حقیقت اما

 و تئـاتر  او روزگـار  در اینکـه،  نخست: داشته یلدل دو تمثیل این از استفاده براي ارسطو که است این حقیقت
 که 48 بخش» هرودوت تاریخ« کتاب در است هرودوت مستندات امر این گواهی و بوده رایج عروسکی نمایش
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 داده حرکـت  هـایی  نخ توسط عروسکها این نویسد می و فوت 2 بلندي به کند می اشاره عروسکهایی به آن در

 راه هـا  عروسک پشت حالیکه در روستاها در زنان دیونیزوس آیین مراسم در«: دهد می توضیح او . شوند می

  )55، بخش 4گزنفون، کتاب سمپوزیوم، فصل ( ».گردانند می را آنها خوانند، می آواز و روند می

 نـام  و بهتـرین  از مخـاطبش  فهم کاملترین از شدن مطمئن براي ما فیلسوف که نماید می طبیعی بسیار پس
 شـرح  بـه  عروسک هدایتگر نخهاي همان یا ها سیم به اشاره با راحت خیال با او لذا کند استفاده مثالها آشناترین

 دومین و شود می ادراك کامل بطور اش نظریه که است مطمئن و پردازد می حیوانات از خود شناسانه طبیعت

 شـیوه  دو حرکـاتش  و صورت با نمایشی عروسک و است بیانی شیوه بهترین بدنبال اي نویسنده هر آنکه، دلیل

 دارد حرکت خودش در بلکه نیست کلمه یک تنها نمایشی عروسک چون .دهد می قرار ارسطو اختیار در را بیانی

 مـی  متفکـران  شـهیرترین  سـراغ  به یافتنش براي و هستیم بدنبالش ما که است انگیزي شگفت بیان همان این و

 عمیـق  توانیم می آن با که ابزاري .داریم دست در ارزشی با ابزار که کنیم یادآوري خودمان به حداقل تا رویم

 .کنیم ارسال پیرامونمان جهان به را مفاهیم ترین

 تاریـک  عصـر  به نوبت و یابد می پایان آرام آرام مسیحیت ظهور با باستان تفکر تاریخ دوران ترتیب، این به

 می آن از .ندارند توصیفش به چندانی تمایل نیز اروپاییان خود که اي ساله هزار روزگار .رسد می وسطی قرون

   .برسیم نزدیکتر قرون در ها جرقه اولین به تا گذریم

 نمایشنامه در گاه گاه عروسک جهان درك با نیز او .تراود می شکسپیر ویلیام قلم از نبوغ هاي شعله نخستین

 :جمله از اش مختلف هاي

 تابستان، شب نیمه رویاي نمایشنامه Act3, scene 2 
 طوفان نمایشنامه Act 5, Scene 1: 
 هملت نمایشنامه Act 3, Scene 2: A hall in the castle  
 لیر شاه نمایشنامه  :Act 2, Scene 2 
 ورونا از زاده نجیب دو نمایشنامه  :Act 2, Scene 1 

 در ثرگـزاري ا بـاالترین  بـه  طریق آن از و کند می ها عروسک بیرون از کنترل جهان به آمیز کنایه اشاراتی

 .رسد می کالمش

 بلکـه  اسـت  نبـوده  نویسـان  نامه نمایش و فیلسوفان دست در بیانی تنها عروسکی نمایش بگذریم که اینها از
  . است کرده جلب خود به نیز را جهان سازان آهنگ و شعرا بزرگترین

 عروسکی بیان از Philemon und Baucis اش مانده جا به عروسکی اپراي تنها در هایدن و فاوست در گوته

 .اند کرده استفاده شان احساس بهتر انتقال براي
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 :واگنر با گفتگویش در فاوست

گویی یک کیسه زبالـه، یـک انبـار خـرت و پـرت، یـا بهتـر بگـویم، فریـاد و          : همان نگاه اول کافی است که فرارتان دهد...
هـاي خیمـه    گیران میدان شهر، انباشه به اندرزهاي زیباي اخالقی، از آن گونه که معموال در دهـان عروسـک   هیاهوي معرکه

 )21ص ( .گذارند می شب بازي

پـذیر و نشـان    هاي دیگر فاوست از عروسک براي انتقال معانی دیگري همچون بازیچه، کنترل در بخشگوته 
  .کند زیبایی استفاده می

» مـوتزارت و هایـدن  «یا همان قرن  18دانیم که در قرن  می. کنند ها به هایدن هم بسیار کمک می عروسک
اغلب  اپراخوانندگان . در اروپا شکل گرفت» آل بازیگر ایده«ه جستجو براي یافتن در نتیج. را بسیار محبوب بوداپ

آنها را بر  بنابراین بازیگران چوبی جاي. بود شان کمتر تاثیرگذار توانستند به زیبایی آواز بخوانند، اما بازیگري می
ی کالسـیک کـه در آن   و خوانندگان به جلوي صحنه آمدند و به این ترتیب تئاتر عروسـک گرفتند ها  روي صحنه

  .ها همراه هم بودند در آن زمان شکل گرفت موسیقی و عروسک

  .ها نوشت که تنها یکی از آنها باقی مانده است وسکهایدن شش اپرا براي عر

 بیـان  قـدرت  بـه  اش توجه باالخره اما دیر چند هر که است دیگري فیلسوف نویسندگان جمله از شاو برنارد
 Shakes“عنـوان  با نوشت عروسکی نمایشنامه یک 1949 اش زندگی سالهاي آخرین در او .شد جلب عروسکی

versus Shav” یا مرسل شعر شیوه به» شاو برابر در شکسپیر« یا Blank Verse مشاجره یک در شاو آن در که 

 کترهـاي اکار و تحقیـر  بالـد،  مـی  خـودش  به شهرت خاطر به نمایش ابتداي در که را شکسپیر تا کند می تالش

 در شـاو  چرا اینجاست سوال اما. است کمیک مشاجره یک نمایشنامه واقع در . کند مسخره را او هاي نمایشنامه

 را عروسکی بیان دارد، قرار کلمات بر سلطه از سطح باالترین در که زمانی یعنی اش کاري بلوغ و پختگی دوران

 بر و داده قرار هدف را ـ سخنوري سلطان ـ شکسپیر مثل کسی اش نمایشنامه در او. افزاید می هایش نوشته به

  است؟ بوده او بخش الهام چیزي چه و چرا؟ اما . تازد می او

  :کنیم می بررسی را احتمال چند پاسخ یافتن براي

 حال هر به چون است داشته را او بیشتر تحقیر قصد شکسپیر، کردن فرض عروسک با شاو برنارد شاید: یک

 و دارد قـرار  نمایی زنده قدرت از تري پایین مرتبه در ـ  همواره ـ  انسان به نسبت عروسک که دانند می همه
  !ناتوان بشر تصویر نوعی! است آن دادن نشان ناتوان نوعی به کسی یا چیزي انگاشتن عروسک

 شود می داده بازي و شده کنترل اي، کننده کنترل توسط اي شیوه هب باالخره عروسک هر که دانیم می: دو

 را او خالقیت که بوده دیگري کسان دستان در شکسپیر بخش الهام ریسمانهاي که بوده این شاو منظور شاید پس

 !اند خوانده فرا خود به



   تهران ـ مبارك المللی نماش عروسکی پانزدهمین جشنواره بین ۶

 

 دیگر که اش کاري ندورا واپسین در او که میرسد نظر به و نیست پوشیده کسی بر شاو برنارد طنازي :سه

 یافتـه  عروسکی نمایش در را آن و بوده طنز از تري متکامل نوع یافتن پی در کرده نمی جلب را رضایتش کالم

 .است کرده درك خوبی به را آن شاو که است شگرفی عناصر و فانتزي از سرشار عروسکی دنیاي زیرا .است

 این در شاو بنابراین نبوده اي ساده چندان کار ـ کلمات بقال در تنها آنهم ـ شکسپیر با رویارویی: آخر دلیل و

 روي بـر  اش گـري  جلوه در نهفته طنز و عروسک به سرانجام و رود می فراختر زبانی جستجوي به هماوردي

 .شود می آن مسحور و رسد می صحنه

 می اش اي صحنه ياجرا و عروسک به شاو برنارد باور به اشاره با The Drama review مجله در بوگاتیروف

 بایستی« ،»درام مدرسه هر« او نظر در» .بروند عروسکی تئاتر به بازیگران تمام که کند می توصیه شاو «: نویسد

 (Bogatyrev, 1999:97) "» .باشد داشته را خودش عروسکی تئاتر

 از رخـی هنرب و شـود  نمـی  خـتم  جـا  همین به تازه مفاهیم و بدیع تصاویر خلق در تئاترعروسکی بیان وسعت
 :مثل کسانی .دهد می قرار خود تاثیر تحت را معاصر هنرمندان

  

 کله پل و شملر اسکار کالیست، فون

 او .است عروسکی تئاتر باب در آنها از یکی که نوشت هم نقد چندین نمایشنامه، هشت بر عالوه کالیست فون

 :گوید می او .است انسانی بدن از تر شکوه با بسیار مکانیکی عروسک یک که کند می ادعا مقاله این در

 طـور  بـه  اینجـا  در شکوه( شکوه همراه به انسان یک آگاهی که است باشکوه دلیل این به عروسکها حرکات«

 می خدا تنها و است نیافتنی دست انسان براي که است شده تعریف گرانش /جاذبه نیروي تعلیق عنوان به ضمنی

 در گردان عروسک عمل که کند می ادعا او... .کند می پیدا نفوذ آن به )دهد تطبیق را مواد زمینه این در تواند

 بـراي  دارد، ثقـل  مرکـز  یـک  تنهـا  حرکـت  هر که آنجا از .ندارد نیاز زیادي مهارت به و است ساده بسیار واقع

 تنهـا  گـردان  عروسـک  است معتقد او « ،»کند کنترل عروسک در را ثقل مرکز این که کافیست گردان عروسک

 کنترل آن جاي به خودش کردن تصور طریق از را حرکات ثقل مرکز

 ».شود می ناپدید آن در خودش و شود می کشیده عروسک درون به آن نتیجه در و کند می
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 بـراي  نـه  روم می نتیجه اصطالح به یا پایان سراغ به و کنم می واگذار شما به دیگر را کله پل و شملر اسکار

 هایشـان  نمایش و ها عروسک انگیز شگفت بیانی هاي ارزش یافتن به توجه کارِ چون بگیرم نتیجه چیزي از اینکه

 پایـان  خـط  بـه  و گذرانـده  را ادامـه  و شـروع  مراحل کاري که است وقتی رايب نتیجه و است شده شروع تازه

 .داریم درازي راه هنوز جا آن تا و باشد رسیده



   تهران ـ مبارك المللی نماش عروسکی پانزدهمین جشنواره بین ٧

 

 :گیري نتیجه جاي به اما و

 به اش دوباره تکرار گاهی اما دانستیم می هم پیشتر ما از بسیاري را شده گفته مطالب از بسیاري دارم یقین

 فـوق  پـذیري  انعطاف با تواند می سهولت به که داریم اختیار در نظیري بی بیانیِ انِجه که کند می یادآوري ما

 بیان قدرت از شان اندیشه بیان براي که بزرگانی یادآوري .بدهد جامعه به را مناسبی فرهنگی غذاي اي العاده

 پوشیده چکمه ها عروسک که کند زمزمه گوشهایمان در دیگر یکبار بتواند شاید اند برده بهره عروسک شگرف

 تواننـد  مـی  گاه که مفاهیمی . اند تازه مفاهیم و تصاویر یافتن براي تازه هاي سرزمین به سفر و کاوش آماده

 دستان به چشمهایشان ها عروسک . شویم زده حیرت آنها از هم خودمان که باشند بزرگ حتی و زیبا عمیق، آنقدر

  .یرندبگ دوباره زندگی ما خیال هاي مویرگ از تا ماست

  

  

  

  


