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 چكيده
اين مقاله در چارچو  تحوالت نظري ارتباطات توسعه به طرح و بررسي 

 هاي آن پرداخته است.و ويژگي 1ديافتي

دي محصو  دو چرخش پارادايمي در ارتباطات توسعه از نظريات افتي
است كه در  «مكتب وابستگي»به نظريات انتقادي  «مكتب نوسازي»بينانه خوش

شكل  «ارتباطات مشاركتي»و نظريات  «توسعه از نوعي ديگر»چارچو  گفتمان 
مريكاي التين آات به ويژه در هاي جديد توسعه و ارتباطگرفت و در برنامه

بر تلفيق و تركيب تؤامان دو  ”تئاتر براي توسعه“جايگاه مهمي يافت. بنيان 
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هاي قرار دارد كه با استفاده از تجار  و ظرفيت «آموزش»و  «سرگرمي»عنصر 
هاي حلها، مشكالت و راهعمومي، تئاتر را براي ترغيب اجتماع به بيان دغدغه

گيرد. در اين سمي شهروندان در مسير توسعه به كار ميممكن و آموزش غيرر
ارتباطي  ها و وجوه تمايزمقاله كوشش شده است كه توصيف و تبيين ويژگي

با استفاده از رويكرد نظري پائولو فريره در آموزش و  ”تئاتر براي توسعه“

 هاي كاربردي ارائه شود.آگوستو بوا  در نمايش

تئاتر براي “) 2، تئاتر براي توسعه1هارتباطات توسع :واژگان كليدي

، تئاتر در 5، تئاتر اجتماعي4، ارتباطات مشاركتي3پسند، تئاتر عامه(”توسعه

 .7، تئاتر مشاركتي6آموزش

 

 مقدمه
 ينااكنون توسعه،  ها و الگوهاي ارتباطات وپرشتا  نظريه ييراتبا توجه به تغ

 يبراملي و جهاني  يهاهجرباستفاده از تبايد با آشكار شده است كه  ضرورت

در اين فرايند، از يک  .اي بهره بردهاي جديد رسانهاز ظرفيت ايتوسعه يكردهايرو

عموم مردم خود منبع  يگر،د يو از سو سو دانش جهاني دائماً در حا  نوآوري است

دانش »ب يترك يبرا يروش يافتن روند.به شمار مي تجار  و اطالعاتتوانمندي از 

يدار توسعه پاگيري الگوهايي از شكلبه  توانديم« يو مردم ياطالعات بوم»و « يجهان

ينه ارتباطات و تازه در زم و راهكارهاي راهبردهاكمک كند و به اين سبب توجه به 

جمله از « آموزش-يسرگرم»ر تأكيد ب است. تري يافتهاهميت و اولويت بيش ،توسعه

هاي توسعه هم آوردن امكان تغيير در برنامهاين روند، براي فرادر  هاست ك ييراهبردها
                                                 

1. Development Communication 

2. Theatre for Development 

3. Popular Theatre 

4. Participatory Communication 

5. Community Theatre 

6. Theatre in Education )TiE( 

7. Participatory Theatre 



 

 

 

 

 

 

 

 59فصلنامه علوم اجتماعي شماره      138  

 براي هااست كه در آن از رسانه يارتباط يآموزش راهبرد-يسرگرم مطرح شده است.

تئاتر براي »شود: ، آموزش و جلب مشاركت مخاطبان بهره برده ميانتقا  اطالعات

توسعه سازوكار خاصي از اين راهبرد است كه اكنون در مطالعات ارتباطات و  «توسعه

 مطرح است.

ت اين مقاله، ضمن بررسي روند تحو  رويكردهاي ارتباطي و تبيين ارتباطا

 پردازد.مشاركتي، به معرفي اين رسانه در ارتباطات مشاركتي مي

اي نيست اما توجه اي پديده تازهاستفاده از تئاتر براي رسيدن به اهداف توسعه

گردد؛ مي به همين چند سا  اخير بر ،لاي مستقخاص به آن و بررسي آن در مقام رشته

اي مستقل به رشته تحرير در نيامده نامهتوان گفت كه در اين زمينه در ايران پايانمي پس

آرام، با اپ سامنامه دكتري ابراهيم جعفري، به راهنمايي دكتر عزتاست. اما در پايان

مشاركتي روستايي ايران كارگيري ارتباطات بررسي عوامل مؤثر در ميزان به»عنوان 

(PRCAاز ديدگاه تسهيل )در زمينه  ديافتي، به كاربرد «1گران توسعه روستايي

جعفري با بررسي  موضوع مورد بحث ايشان توجه شده است. مباني نظري تحقيق

ساز هايش زمينهپائولو فريره كسي است كه ديدگاه .شودنظريات پائولو فريره آغاز مي

هاي نظري و عملي كساني چون آگوستو بوا  و كيز و تالش يدافتيگيري شكل

شده است. البته شايان ذكر است كه رساله  "تئاتر براي توسعه"اپسكمپ در عرصه 

به مبحث كاربرد تئاتر  190تا  187به توسعه روستايي نظر دارد و در صفحات جعفري 

 در توسعه اشاره كرده است.

را نيز به نوعي در همين زمينه عصر مشروطه  تئاتركراسي درشايد بتوان كتا  

جهان عرصه »فرض قرار دادن اين نكته كه زيرا اين اثر نيز با پيش ،مورد توجه قرار داد

، ضمن بررسي سازوكار ارتبا  ميان صحنه اجتماع و صحنه تئاتر، درباره «نمايش است

                                                 

گيري ارتباطـات مشـاركتي روسـتايي ايـران     كـار بـه  ميـزان  در مـؤثر  عوامـل  بررسـي " (1388) ابراهيم عفري،ج -1

(PRCAاز ديدگاه تسهيل )ي.ئطباطبا، پايان نامه دكتري ارتباطات، دانشگاه عالمه "گران توسعه روستايي 
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هاي حضور اقليت هنر تئاتر در تغيير صحنه جامعه و آماده ساختن آن براي مهمنقش 

آن  ،آورد. البته اين اثر عمدتاً بر كاركردهاي سياسي تئاتراجتماعي صحبت به ميان مي

 .پردازدمشروطه، در ايران مي ههم در دوره تاريخي مشخصي، يعني دور

توان به اند ميدي نگاشته شدهافهاي دانشگاهي كه در زمينه تياز نخستين رساله

شدن در توسعه اتر به منزله ابزاري براي آموزش اخالقي و اجتماعيتئ»ي با عنوان اهسالر

 .اشاره كرد 1«ونائو

تئاتر براي شود ديگر اثري كه تئاتر براي توسعه موضوع اصلي آن تلقي مي   
كيز  نام دارد. نويسنده هلندي اين اثر، 2كاربردها و آموزشاي بر شرايط، مهتوسعه: مقد

 ي اين رشته بوده است.، يكي از فعاالن جد3اپسكمپ

 

 پيشينه نظري -1
تجار  پنجاه سا  اخير نشان داده است كه ارتباطات در عرصه توسعه از اهميت 

اساسي برخوردار است. طي اين دوران در چارچو  ارتباطات توسعه همواره دو 

اي اقدامات گستردة توسعهم رويكرد كلي مطرح بود: نخست رويكردي كه براي انجا

را )كه ارتباطات  5و ديگر رويكردي كه ارتباطات عامه هبود 4هاي جمعيهمتكي به رسان

هاي كوچک و به پروژه هنيز خوانده شده است( در اين كار مد نظر داشت 6اجتماع

                                                 
1.Theater as a Means of Moral Education and Socialization in the Development of 

Nauvoo, Illinois, 1839-1845, thesis by Hurd, L., California State University, 

Dominguez Hills. 2004. 

2. Epskamp, Kees. (2006). Theatre for Development: An Introduction to Context, 

Applications & Training. London: Zed Books 

3. Kees Epslamp 

4. Mass Media 

5. Popular Communication 

6. Community Communication 

http://en.wikipedia.org/wiki/Nauvoo,_Illinois
http://en.wikipedia.org/wiki/California_State_University
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بروشور، پوستر، موسيقي، نمايش، ويدئو و  :هاي كوچک مانندو از رسانه هپرداختمي

يكرد كه هنوز هم در كنار هم وجود و . اين دو رواست هكردها استفاده ميامثا  آن

 اند. حضور دارند تا به امروز با تحو  الگوهاي توسعه و ارتباطات پيوند داشته

 

 ارتباطا  و گفتمان نوسازي -

تر به كاربرد ارتباطات جمعي و در دو دهة او  از دوران طرح پارادايم توسعه، بيش

ود داشت كه براي تحقق توسعه تنها شد و طي آن دوره اين تصور وجها توجه ميرسانه

يافته به كشورهاي درحا  توسعه انتقا  الزم است دانش و فناوري از كشورهاي توسعه

گزيند. اين اين دانش و فناوري را برمي ،يابد و اطمينان حاصل شود كه اجتماع هدف

روف مع 1«نوسازي»شود، به پارادايم اي تلقي ميپارادايم كه نخستين ديدگاه توسعه

 است. 

بود و بر  «هاي جمعيرسانه»پارادايم نوسازي به لحاظ ارتباطي عمدتاً مبتني بر 

شهروندان و انتقا  اطالعات و نيز بر الگويِ  متقاعدسازي معطوف به الگوي ارتباطيِ

هاي متناسب با ها و نگرشمعطوف به اولويت توسعه اقتصادي و تغيير ارزش ايِتوسعه

توان در ميالدي مي 60و  50را طي دو دهه  لگوي عملي اين پارادايماستوار بود. ا ،آن

هاي آن دوران تأثير چشمگيري گيرييافت. اين آثار كه در جهت هاسا دو اثر عمدة آن 

هاي رسانهو  3نوشتة دانيل لرنر 2گذر از جامعة سنتيدو كتا   :زاند اداشتند، عبارت
مركب از مد  ارتباطي  يادشدهالگوي عملي  5م.نوشتة ويلبر شرا 4جمعي و توسعه ملّي

 . اين مد شود آن را با اصطالح محرک ـ پاسخ توصيف كرداي بود كه ميبسيار ساده

  .(Besset, 2004) مبتني بر منطق اقناع و نيز مد  توسعه است

                                                 
1. Modernization Paradigm 

2. The Passing of Traditional Society (1958) 

3. Daniel Lerner 

4. Mass Media and National Development 

5. Wilbur Schramm 
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هاي ارتباطي اي بر فعاليتهاي حاصل از اين پارادايم كه تأثير عمدهيكي از مد 

است. در اين مد  كه در پي  1«هانشر نوآوري»، مد  هتوسعة آموزش داشت در عرصة

هاي نوين كشاورزي به كشورهاي در حا  توسعه شكل گرفت، ها و شيوهانتقا  فناوري

شد دانش مورد نياز كشاورزان را با استفاده از فردي كه منبع اطالعات يا مروج تلقي مي

 داد. به لحاظ نظري نيز اين مد  بر نظريةار ميقر هاي ارتباطي در اختيار آنانشيوه

در قالب كتابي با همين  1962مبتني بود كه در سا   2اورت راجرز "نشر نوآوري"

كه  جمعيت هدفِ نوآوري، نوع نوآوري عنوان ارائه شد. اين نظريه بر سه عنصر اصلي

  .(Rogers, 1967) استوار بود هاي ارتباطيبايد انتقا  يابد، و منابع و كانا 

 يتينقش حما ةدر سط  كالن دربار سازانيمكه پژوهشگران و تصم يدر حال

 يهنظر كردند،يبحث م در نوسازيا هآن يتيدر توسعه و نقش حما يجمع يهارسانه

ارتباطات در خدمت  يتهدا يبرا يچارچو  محل يکبه منزله  يجتدربه ينشر نوآور

 ةحوز هايبا پژوهش يزن يمهم يبا  نظرارت ي،نشرنوآور يهتوسعه مطرح شد. نظر

بود:  يابزار ارتباط يرعمدتاً بر تأث ينشرنوآور يهنظر يدداشت. تأك يارتباط يراتتأث

 هاييدهو ا هايهدانش مربو  به رو يجادا يبرا يو رهبران فكر يارسانه هاييامقدرت پ

به  يرونكه از ب ييهاياتخاذ نوآور يبرا هاياممخاطبان پ يقدرت متقاعدساز يزو ن يدجد

« يروناز ب ييرتغ»يه نظر ياتها و فرضدر گزاره ينشر نوآور يشه. رشدها ارائه ميآن

داده  ينشر نوآور يهرا به نظر ياتيو فرض يممفاه يرون،از ب ييربر تغ يمبتن يدگاهاست. د

 ييرتغ يارائه شده بود: نوع ينچن ينچارچو  ا ينتوسعه در ا يفتعر يناست. نخست

از  ي،سط  زندگ يدرآمد سرانه و ارتقا يشافزا يتازه برا هاييدهكه در آن ا يجتماعا

 ينظام اجتماع يکبه  ي،سازمان اجتماع يتو بهبود وضع يدمدرن تول هايروش يقطر

 يفرد سنت يکاز  ييرتغ يالزام در واقع، بر اين اساس راه (.Rogers,1969) شوديداده م

                                                 
1. Diffusion of  Innovations 

2. Everett Rogers  
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نظام  يبرا يرونيمنابع ب ياز سو يدجد هاييدها يرشپذ فرد مدرن، ارتباطات و يکبه 

 (.Fies,1976است ) ياجتماع

نشر  يلدارد، در تحل ينقش محور ينهزم ينام. راجرز كه اثرش در ا اورت

  ي،نوآور -1 كرد: ييرا شناسا يرتازه، عناصر عمده ز يدهاشاعه هر ا ياو  ينوآور

ه ب -4 ي،اعنظام اجتم ياعضا ينر بد -3، مشخص هايكانا  يقارتباطات از طر -2

كه  شوديم يفتعر يروند ينوآور يرشپذ يه،نظر ين(. در اRogers, 1971مرور زمان )

د رپذيرش يا  يم بهتصم شود،يمطلع م يكه از نوآور يامرحله يندر آن فرد در نخست

ه، عالق ي،: آگاهعبارت است ازكه  شوديمطرح م جايندر ا . پنج مرحلهگيردآن مي

 .(Melkote, 2003) يرشآزمون و پذ يابي،ارزش

ها ناهمگني منبع و گيرنده است. براي مثا ، يكي از مشكالت نشر نوآوري

زبان بودن با تر و ناهمها در عرصه كشاورزي به دليل دانش بيشمروجان نوآوري

گيرنده  نبع وم عاتكشاورزان قادر به برقراري ارتباطي مؤثر با آنان نيستند. البته اگر اطال

ست. در يک حد و سط  باشد نشري به وقوع نخواهد پيوست و اين ناهمگني طبيعي ا

در روج مآ  نشر، بهتر است بايد اين نكته را نيز اضافه كرد كه براي ايجاد شكل ايده

اي كه وريها )اعم از منزلت اجتماعي، زبان، آموزش و غيره(، به غير از نوآتمام زمينه

 وه منبع كقتي ا دارد، با گيرنده همگن باشد تا ارتبا  مؤثر شكل بگيرد. وقصد نشر آن ر

اي اين نكته ،شودتر ميگيرنده اشتراک فرهنگي ندارند، ميزان ناهمگني در نشر بيش

 .(Rogers, 1971) شودديده مييافته كامالً تر توسعهاست كه در كشورهاي كم

شر نر مقوله د ينوساز يمپارادا يينپاكه نگاه از باال به  رسديبه نظر م البته

دن ش يکاز نزد يخود حاك يشده است و توجه به همگن يلتعد يتا حد هاينوآور

 .(Katz & others, 1963است ) تريافق يكردهايچون راجرز به رو يمحققان
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 ارتباطا  و وابستگي -

در  دند.شياري هاي نوسازي، الگوهاي توسعه و ارتباطات دچار تغييرات بسبا نقد مد 

رزيابي اها در تعليم و تربيت و نيز برآمده از كاربرد رسانه گوناگونهاي واقع، تجربة

و  منجر به ايجاد مسيرها ،رساني در فرآيندهاي توسعهاهداف مربو  به اطالع

هاي حاصل از ديدگاه اولين مد ه ك بوداي گرديد. در اين فرايند هاي تازهفعاليت

ن ت. از آگرف ر ارتباطات توسعه مورد ايرادها و انتقادات متعددي قراركاركردگرايانه د

 زاي توسعه تأكيد داشتند و توسعه تر بر ويژگي درونهاي جديد بيشپس، مد 

ده كننينكه اجتماع در حصو  آن صاحب نقش و تعي كردندرا فرآيندي فراگير تلقي مي

 كه كرد بل را از بيرون وارداست. از اين نظر، توسعه چيزي نيست كه بتوان آن 

د. شوفرآيندي مشاركتي است كه موجب تغيير اجتماعي در هر جامعة مفروض مي

(Ragers, 1976: 133)  ها با مطرح كردن مفاهيمي چون برابري اجتماعياين مد ،

به  وسعهآزادي، توزيع درآمدها و مشاركت عامه مردم در توسعه، امكان بسط مفهوم ت

 نيز فراهم كردند. را  مفاهيم غيرمادي

به اين ترتيب، نوع برداشت دربارة نقش ارتباطات در توسعه نيز به طور 

هاي توسعه، پارادايم ارتباطات شامل انتقا  چشمگيري تغيير يافت. در نخستين مد 

ها امكان بالقوة تغيير در فناوري الزم براي رشد قابليت توليد بود. اما در دومين مد 

نظر بود. به اين اعتبار، مفهوم مشاركت عامه مردم در فرآيند توسعه به اجتماع نيز مد

 ،هاي روزمرهاين تحو  نگرش در فعاليت گرديد. نخستين نتيجةبد  مفهومي كليدي 

هاي مبتني بر مشاركت سوية اطالعات فني، روشاين بود كه به جاي انتقا  ساده و يک

هاي ع، همراه با ظهور تغييرات در مد عامه مردم مورد توجه قرار گرفتند. در واق

گيري در شيوه مداخله ارتباطي نيز تغييراتي يافت. از يک اي، جهتارتباطي و توسعه

داد هاي ملموسي نشان ميگرفت زيرا نمونهسو، موفقيت مد  نوسازي مورد ترديد قرار 

ر مواردي به شود و حتي دكه ارتباطات مبتني بر نوسازي الزاماً به توسعه منجر نمي
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شوند. تر دچار فقر ميخالف آن مشخص شد كه كشورهاي جنو  روز به روز بيش

هاي خود را يافت، بر تر از هر جاي ديگري در امريكاي التين مصداقاين انتقاد كه بيش

پيوند ميان اين موقعيت و موقعيت وابستگي اقتصادي به شما  صنعتي تأكيد داشت. در 

نيافتگي كشورهاي جهان سوم شده بود شما  مشرو  به توسعهواقع، توسعة كشورهاي 

 ,Bessette) يافتتوسعه مي« حاشيه»به قيمت از دست رفتن توسعة « مركز»و 

2004:102). 

هاي استعماري بود. به گفته از سوي ديگر، تعريف توسعه نيز متأثر از ذهنيت

اي بودند كه هاي عموديالمللي مبتني بر ذهنهاي بين، همكاري1دارگون-آلفونسو جي

چه چيزي براي « دانستندمي»ها بودند كه دوران استعمار به جا مانده بودند. آنز ا

كشورهاي افريقا، آسيا، يا امريكاي التين بهتر است. در حالي كه سرانجام آشكار شد كه 

-Gumucioهاي خاص خود را در مورد توسعه دارند. )هر يک از جوامع ديدگاه

Dagron, 2003: 69). 

اساس  توصيف شده است. بر «وابستگي»در قالب پارادايم در توسعه  اين رويكرد

، يعني ؛ياند، نه داخلاين پارادايم، موانع توسعه بيش از هر چيز ناشي از عوامل خارجي

توانند به هاي جمعي نميالمللي موجد آن است. در نتيجه، رسانهنظام سلطه اقتصاد بين

ي و دارههاي غربي و ايدئولوژي سرماير عمل كنند زيرا حامل پياممنزلة عامل تغيي

ت اختالفا نتقاد قرار گرفت زيرا اگرچه برمورد ا بعدها كاري هستند. اين پارادايممحافظه

كرد اما بر اختالفات موجود در سطوح ملّي و محلي توجه المللي تأكيد ميدر سط  بين

 ته شدهپرداخ« نظم نوين جهاني»حث مربو  به به مباكافي نداشت. در اين پارادايم 

 .(Bessette, 2004:102است )

هاي حاصل از اين پارادايم كه در گذشته مطرح شد و اكنون هم تأثير يكي از مد 

يا  «بخشيآگاهي»هاي مرتبط با ارتباطات توسعه دارد مد  چشمگيري بر فعاليت

                                                 
1. Alfonso Gumucio-Dargon 
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 كرده است. فريره و متفكران ديگر آن را تدوين 2است كه پائولوفريره« 1هوشيارسازي»

اند كه از فرآيندهاي اجتماعي و سياسي در پس از او ارتباطات را فرآيندي توصيف كرده

 .(1358فريره، )مبحث توسعه قابل تفكيک نيست 

 ار بهاختي فريره بر اين واقعيت تأكيد دارد كه انتقا  دانش از منابع صاحب

 براي كارآمد كند. بنا به نظر فريره،گيرندگان نميگيرندگان منفعل، هيچ كمكي به رشد 

بخشي، ها، آگاهيشدن ارتباطات توسعه الزم است عالوه بر كسب دانش فني و مهارت

 تفكر سياسي و فرآيندهاي سازماني نيز مدّ نظر قرار گيرد. 

د  مبه تفصيل شرح داده است. در  آموزش ستمديدگاناو اين مد  را در كتا  

توانند از مي توان به منزلة ابزاري به كار برد كه عامه مردمطات توسعه را ميفريره ارتبا

 هره جست:توان براي اهداف زير بآن براي كنتر  اوضاع استفاده كنند. از اين ابزار مي

ه در مشكالت واقعي موجود بر سر راه توسع گوناگونآگاهي يافتن از وجوه  (1

بر اين هاي جمعي مؤثر در برااي استفاده از واكنشريزي برهمراه با برنامه هر منطقه،

 مشكالت؛

 شود؛مي گوناگونهاي ذينفع روشن ساختن اختالفاتي كه موجب جدايي گروه (2

فتن هاي جايگزين در موارد بروز مشكل و ياسياسي شدن و يادگيري ايجاد راه (3

هاي حلهكردن را و فراهم كردن ابزار الزم براي عملي گوناگونراه حل براي مشكالت 

 .(Bessette, 2004: 104شدة اجتماع ) ارائه

و كاربردهاي آن نيز با انتقاداتي مواجه بوده است.  «بخشيآگاهي»اي مد  توسعه

هاي اجتماعي كه در اين مد  سازي از طريق رسانهبنا بر اين انتقادات، سياسي

ر برابر كنش سياسي موضوعيت و محدوديت دارد، شايد بتواند در كشورهايي كه د

كنند مؤثر واقع شود اما در اغلب كشورهاي در حا  توسعه، به دليل احتما  مدارا مي

شود و در هاي رسمي مواجه ميها در پي بروز كنش سياسي، با مقاومتسقو  حاكميت

                                                 
1. Awakening  

2. Paulo Freire 
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كنند و اختالفات ناشي از اين وضعيت واقع، مسئوالن ابزار ايجاد تغيير را فراهم نمي

 :Berrigan, 1981)شود سركو  حقوق دموكراتيک ميو اعما  محدوديت منجر به 

41). 

اي نظران معتقد هستند كه بهتر است به جبه اين اعتبار، بسياري از صاحب

ف سازي مستقيم، رويكردي مبتني بر آموزش در پيش گرفته شود كه هدرويكرد سياسي

 برد توسعه باشد. اي پيشزم برسازي ابزار البلكه فراهم ،آن نه ايجاد نزاع و اختالف

 

 «توسعه از نوعي ديگر»ارتباطا  و  -

پارادايم توسعه » از درون نقد دو پارادايم پيشين توسعه، پارادايم سومي شكل گرفت كه

خوانده شده است. اين پارادايم نه فقط بر توسعة مادي بلكه بر توسعه  «از نوعي ديگر

در جايي كه مداخلة ارتباطات توسعه مطرح باشد،  ها نيز تأكيد دارد.ها و فرهنگارزش

كنند. در ها فعاليت ميكند كه در قالب شبكههاي كوچكي تأكيد مياين پارادايم بر رسانه

نيز مورد توجه است. بر اساس اين پارادايم،  1«ارتباطات عامه»ه اين پارادايم توجه ب

اي را براي هاي توسعهفعاليتترين مشاركت عامه مردم امكان انتخا  و گزينش مناسب

 دهد. اي افزايش ميهر جامعه

د آييبه اين ترتيب، عرصه ارتباطات توسعه عرصة گسترده و متنوعي به شمار م

آن  هاي مرتبط بابسيار متنوع است و در نتيجه، مد ز ني دهنده تحو  آنكه عوامل شكل

 ا وجودست. اما بامتفاوت  هاي منسو  به آنگيريها و جهتنيز همانند ايدئولوژي

شود كه مشاركت عامه در ها، امروز اين مسئله محوري بديهي تلقي ميتمام تفاوت

 وسعهفرآيند توسعه ضروري است و ارتباطات نقش مهمي براي كنشگري مخاطبان در ت

 كند. ايفا مي

                                                 
1. Popular Communication 
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ه ست كاحا  بيش از چهار دهه تجربه ارتباطات توسعه اين درس را در پي داشته 

توانند يد بموم شهروندان بايد در توسعه نقش داشته باشند. به اين معنا كه آنان باع

ابه كار هان آنها و بينيازهاي خود را بيان كنند و ابزار ارتباطي بايد براي انتقا  خواسته

م قادر مرد برده شود. بر اين اساس، بايد ارتباطات افقي در جامعه شكل بگيرد و عامه

 ودانش  وبيان كنند و از امكانات جديد آگاه شوند  ان را مستقيماًشباشند مشكالت

 ايم سومارادپديدگاه خود را در فرآيند ارتباطي وارد سازند. كنشگري مخاطبان بر اساس 

 جوامع دستخوش تغيير است. ،توسعه

 

 ارتباطا  مشاركتي  -

ه از توسع» رادايمپا را برآمده از «ارتباطات مشاركتي»نظرانِ توسعه بسياري از صاحب

راي اي بهدانند. بر اين اساس، اغلب كاربرد ارتباطات به منزله وسيلمي «نوع ديگر

ات ارتباط»توانمندسازي مغفو  مانده است. اما ارتباطات توسعه با طرح مفهوم 

اخته ستر روشن گوناگوننسبتِ ميان ارتباطات و توسعه را در اجتماعات  «مشاركتي

بدون  ايده كه هيچ پروژة توسعهبدست آماين اساس، اين نتيجه است. در واقع، بر 

مشاركت مردم به هدف خود كه همان تغيير اجتماعي است نائل نخواهد شد 

(Gumucio-Dagron, 2003). 

تنوع  گي ازاي است كه به لحاظ فرهنبنا به نظر داگرون، ارتباطات مشاركتي پديده

 گريزد. داگرون معتقد است كهي نيز ميفراواني برخوردار است و از كنتر  نهاد

 ،ثيرده تكهاي آمااي شكننده و اغلب متناقض است كه با مد ارتباطات مشاركتي مقوله

. زنده است پرشور و ،گيرندتعارض دارد و همانند اجتماعاتي كه آن را به كار مي

ائل حل مس ووگو ارتباطات مشاركتي به منزلة ابزاري براي گفتز توانند ااجتماعات مي

 .(Gumucio-Dagron, 2003خود بهره گيرند )
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 شود، بايد بهاستفاده مي «ارتباطات مشاركتي»به اين ترتيب، وقتي از اصطالح 

اي اشاره كرد هاي توسعهاستفاده از ارتباطات براي تسهيل مشاركت اجتماع در فعاليت

 كه به صورت زير قابل تعريف است: 

ريزي شده فعاليتي برنامه «رتباطات توسعه مشاركتيا»يا  «ارتباطات مشاركتي»

ها و سانهراست كه از يک سو، مبتني بر فرآيندهاي مشاركتي و از سوي ديگر، متكي بر 

را در جهت حل يک  ونگوناگوگو ميان كنشگران ارتباطات ميان فردي است و گفت

مان دادن كند و هدف آن ساتسهيل مي ،مسئله يا مسائل مشترک مربو  به توسعه

وسعه است هاي شهروندان براي حل مشكل يا تحقق اهداف تاي از كنشمجموعه

(Besset, 2004: 7). 

ست، در اين نوع ارتباطات، هنگامي كه هدف مشتركي در سط  اجتماع مد نظر ا

تغيير  سويه به شهروندان برايرساني يکبه جاي تالش براي متقاعدسازي و اطالع

هاي اعم از گروه- گوناگونآفرينان و كنشگران د  اطالعات ميان نقشها، بر تبارفتار آن

 -ادهااي، نهادهاي غيردولتي، دولت و ساير نهفعا  اجتماعي، مسئوالن محلي و منطقه

اين  ود. بهشهاي جديدي پيدا راه ،شود تا از آن ميان براي حل مسئلة مشترکتأكيد مي

و  افزايش دانش ،ه مشاركتزها و در نتيجاي به شناسايي نياترتيب، فعاليت توسعه

 انجامد.هاي شهروندان جامعه ميامكانات و توانمندي

وگو اساس كند كه گفتبه طور خالصه، بررسي ارتباطات مشاركتي ثابت مي

 ،ندكوگو كمک ميپيشبرد توسعه است و ارتباطات مشاركتي به شكل دادن اين گفت

قيت عامل اصلي موف ،  و آگاهانه ذينفعانزيرا فرض بر اين است كه مشاركت فعا

شود توسعه ميسر نمي ،نفعانياي است و بدون تغيير در ذهاي توسعهفعاليت

(Gumucio-Dagron, 2003). 

 

 



  

 

 

 
 149      ... به مثابه رسانه « تئاتر براي توسعه»

 نمايش، ابزاري ارتباطي با رويكرد مشاركتي  -2

سمي اي ارتباطي است كه از بطن آموزش غيررنمايشي كه هدف آن توسعه است شيوه

ن دف آهكه  ،فرايند يادگيري در ميان مخاطبان است و عبارت است از: به وجود آمده

 ت.بهبود بخشيدن به ظرفيت حل مشكالت اجتماعات به گونه اي پايدار اس

هاي هاي تئاتري و روشاي از فعاليتگر مجموعهاين نوع نمايش توصيف

 اينددر فر ،اي جوامعمشاركتي براي برانگيختن مشاركت و دخالت اعضاي حاشيه

جاد گو ست و هدف آن ارتقاء آگاهي در مورد مسائل اجتماعي و سياسي، ايوگفت

ها و يكپارچگي اجتماعي و ترغيب مشاركت، آگاه سازي و تقويت سازماندهي گروه

 هاي خاموش جامعه است.اجتماعات و دادن صدا به گروه

 آن تارخواس در كاربرد نمايش هم دست اندر كاران تئاتر و هم كارگزاران توسعه

 ا ر انجامدكه مخاطب هدفشان خط فكري خاصي كه به تغيير پايدار رفتارش مي هستند

ني خود ي يعبپذيرد و در آن فرايند خلق نمايش به لحاظ آموزشي به اندازه محصو  نهاي

 اجراي نمايش، ارزشمند است.

ط شراي ها، حل مشكالت يا بهبوداين ابزار با تمايل بشر به يافتن پاسخ پرسش

د. همه آموزنمرتبط است. مردم با اتكا به دانش و باورهاي پيشين خود چيزهاي تازه مي

اصل از حهاي ها و تجربهند كه حاصل زبان، فرهنگ، ارزشهست افراد داراي تجاربي

فتن ربراي فراتر  دهد كه يادگيرندهند. يادگيري زماني رخ ميباشمي هاي پيشينآموخته

 .گذارديها را به اشتراک مكند و دانستههاي پيشين خود تالش مياز حدود دانسته

هاي مذهبي، موسيقي، آيينو توانند بر اساس سنن بر اين اساس، جوامع بومي مي

اي از اين گونه ارتباطات را هاي تازهها، جلوهرقص، طنز و سرگرمي و نظاير آن

وضعيت اجتماعي، تقويت هويت  هاي استفاده از نمايش براي بهبودبيافرينند. نمونه

فرهنگي و آموزش و در مفهوم كلي، به عنوان ابزار ارتباطي براي توسعه، عبارت است 
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كه  3«تئاتر كريگما»در الپاز بوليوي، و  2در هندوراس، تئاتر ترونو 1تئاتر الفراگوا :از

دتاً كه عم-بازآفريني آن در ميان تهيدستان بوگوتايي  و براي تقويت هويت فرهنگي

به كار رفته بود و اكنون خود به مثابه نوعي رسانه در ارتباطات توسعه  -بودند ن مهاجر

، انجمن كريگما از آن به صورت تئاتر خياباني براي 1978مطرح است و در سا  

در آسيا و حوزة  . دهاي انساني و فرهنگي استفاده كرآشناسازي جمعيت محلي با ارزش

بازآفريني سنت و تقويت حافظة تاريخي استفاده شده   يپاسيفيک نيز از نمايش بر

هاي در هندوستان با اجراي نمايش 5در محالت فقير چناي 4ناالمدانا ر است. گروه تئا

هاي اجتماعي و بهداشتي جمعيت است. در نپا  در پي افزايش آگاهيعمدتاً اجتماعي 

وگو و نو براي ترويج گفتهاي محلي و محتواهاي از سنت 6نيز تئاتر خياباني آروهان

بحث دربارة حق رأي و دموكراسي، مسائل زيست محيطي و بهداشت عمومي و نيز 

نيز در  7است. گروه تئاتر وان اسما  بگ ساير مشكالت بهداشتي استفاده كرده

، از جمله محيط زيست، ايدز و گوناگونجزاير سليمان دربارة مسائل  8وانواتوي

هاي كند. در نيجريه نيز گروهكودكان نمايش اجرا ميبهداشت، حق رأي و حقوق 

هاي بهداشت، اي كارآمدي براي پشتيباني از برنامهنمايش محلي كنشگران رسانه

 ( Gumucio-Dagron, 2003)اند. سازي و پيشگيري بودهايمن

 

 گيري و سير تحولتئاتر براي توسعه: فرايند شكل -

تر شدن نقش هنر و برجسته «توسعه از نوعي ديگر»كه اشاره شد، با طرح گفتمان چنان

هاي خاصي از هنر نمايش به مثابه هاي هنر بومي در توسعه، گونهو بازآفريني صورت

                                                 
1. Teatro LaFragua 

2. Teatro Trono 

3. Teatro Kerigma 

4. Nalamdana 

5. Chennai 

6. Arohan 

7. Wan Smalbag 

8. Vanuato 
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ها را كه طي مدرن نيز اين زمينهگرايي فرهنگي پسترسانه اهميت يافتند. نسبيت

رويكرد شكل گرفته بودند، تقويت كرد، زيرا اساس اين  1980و  1970هاي هده

ي دارد و در اشكا  گوناگونهاي فرهنگي نيز مبتني بر اين نظر بود كه واقعيت اليه

ها به يک اندازه به اين اعتبار، بايد پذيرفت كه تمام فرهنگ؛ و يابدي تجلي ميگوناگون

توان بر اساس شرايط ها را تنها مياند و هر يک از فرهنگبه تفسير واقعيت كمک كرده

توان از اين منظر، ديگر نمي (Epskamp, 2006د. )درک و تفسير كر خود آن فرهنگ

شوند، به يک صورت مشاهدة جهان تلقي مي گوناگونهاي ها را، كه شيوهتمام فرهنگ

 واحد بازشناخت. 

در حوزه هنر، پست مدرنيسم به از ميان رفتن مرز ميان هنر فرماليستي و هنر 

 مدرن بهفكر پست، ت2، بنا به نظر كاپلند1پسند كمک كرد. به گفته اپسكمپعامه

تر به آن منجر پذيرتر با فرهنگ عامه و دسترسي بيشگيري برخوردهايي انعطافشكل

توجهي بر تحو   يكم تأثير قابلوشد و اين تغيير رويكرد گسترده در آغاز قرن بيست

 .(Epskamp, 2006ت )علوم اجتماعي و هنر گذاش

شكل  «نمايش اجتماعي»مفهوم جديدي در حوزه در چارچو  چنين تحولي، 

تئاتر "معروف است. از  "ديافتي"يا به اختصار « 3تئاتر براي توسعه»گرفت كه به 

شود. اي مياي استفاده گستردههاي توسعهفعاليت در سط  جهان در زمينه"براي توسعه

تري يافته است، به اين كاربرد به ويژه از زمان استقال  كشورهاي آفريقايي رواج بيش

تئاتر "توان تاريخ كاربرد اين مفهوم را كمي بيشتر از چهار دهه دانست. طوري كه مي

ابتدا در قالب آموزش غيررسمي و ارتباطات حمايتي براي توسعه شكل  "براي توسعه

 تري در ارتباطات توسعه يافت.گرفت ولي بعدها شمو  بيش

                                                 
1. Epskamp 

2. Kopland 

3. Theatre for Development  



 

 

 

 

 

 

 

 59فصلنامه علوم اجتماعي شماره      152  

در  موزشـي مشـاركتي ابـداعي خـود را    هـاي آ ، پائولو فريره روش1960طي دهة 

اي بـراي  انگيـزه  هـا يـده ا يـن آموزش و سوادآموزي بزرگساالن در برزيل به كـار بـرد. ا  

را در  هاي كـاربردي نمـايش  به بعد قالب 1970از دهه  تاهموطن او، آگوستو بوا ، شد 

ان را طبـ زمينه سعي كرد مشاركت فعـا  مخا  اينراه مورد آزمون قرار دهد. بوا  در  ينا

 و هـا وهشژپ ،سبب ينبه ا .ط  اجتماع به كار گيردسسازي و حل مشكالت در در آگاه

 .      انداي ايفا كردهتوسعه نقش عمده يتئاتر برا يو اجرا يبه امروز در طراح آثار او تا

ابـزاري   به عنـوان  «تئاتر براي توسعه» از و تجار  بوا ، امروزه يشهاند يرتأث تحت

 شود.مي ستفادهبه منظور ايجاد تغيير در جامعه، ا و توسعهبراي ارتباطات 

طي ه منزلة ابزاري ارتبابويژه هنرهاي نمايشي( هاي محلي )به، رسانه1970از دهة 

ه هاي توسعاند. اين كاربرد با آن دسته از راهبردبراي توسعه مورد استفاده قرار گرفته

ت. متمركز بودند تناسب داش« ستقلم»و « كوچک»اي هاي توسعهاجتماعي كه به پروژه

اند، كاربردشان هزينه هايي در دسترسرسانه ،هاي محلياستدال  اين بود كه رسانه

اندركاران تر هستند و به دستچنداني ندارد و براي اجتماعات محلي شناخته شده

اي تئاتر بر»دهند. به اين ترتيب، توسعه امكان ايجاد تصويري روشن و دقيق را مي

ت ه صوربيا به منزلة روشي براي هدايت و متقاعدسازي از طريق نمايش و يا  «وسعهت

 ت. هاي تئاتر براي توسعه مورد استفاده قرار گرفآموزش مشاركتي در قالب كارگاه

ر مد كه دآپسند به شمار ميشكلي از تئاتر عامه «تئاتر براي توسعه»، البته در ابتدا

تئاتر »اما امروزه  ،يي و شهري بودي به اجتماعات روستارسانسازي و اطالعخدمت آگاه

اع به شود كه در آن از تئاتر براي ترغيب اجتمراهبردي آموزشي تلقي مي «براي توسعه

شود، هرچند تمام انواع هاي ممكن استفاده ميحلها، داليل مشكالت و راهبيان دغدغه

 دارند. اي ارتبا  تئاتر با موضوع توسعه به گونه
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حتي در اروپاي غربي، به  «تئاتر براي توسعه»ي از متفاوتهاي به اين ترتيب، گونه

 طرح شده است. « 3«تئاتر كنشگر»يا حتي  2تئاتر مرد» ،«1پسندتئاتر عامه»عنوان 

رود به كار مي «تئاتر براي توسعه»هاي اصطالحات ديگري كه امروزه براي پروژه

اي همپوشاني ها به گونهاست. تمام اين حوزه 5ماعتئاتر اجت»يا « 4تئاتر در آموزش»

هاي تر است به تعريفاي خاص مناسبها براي پروژهدارند. اين كه كدام يک از اين نام

اغلب در ارتباطاتِ  «تئاتر براي توسعه»بستگي دارد. « اجتماع»يا « آموزش»، «توسعه»

. تئاتر در آموزش اساساً به رودبه كار مي 7و يا در آموزش بزرگساالن 6حاميِ توسعه

 كاربرد تئاتر در مدارس رسمي يا خارج از مدارس داللت دارد.  

 در بريتانيا 1960كاربرد تئاتر براي آموزش در اواسط دهة  8بنا به گفتة جكسن

هاي آغاز شد و به سرعت گسترش يافت زيرا فعاالن تئاتر در صدد گسترش برنامه

شان به وگو با جوامعي را براي گفتگوناگوني هارساني خود بودند و روشكمک

وجود آورده بودند. تئاتر براي آموزش به كاربرد تئاتر براي اهداف مشخص آموزشي 

هاي درسي مدارس پيوند دارند و اغلب در متن نهادهاي اهدافي كه با برنامهت مبتني اس

ها و اوقات حوزه هاي جوانان و گاهيها و باشگاهآموزشي، يعني در مدارس، دانشكده

 .(Jackson, 1997: 49-50)شوند هاي تاريخي مطرح ميمكان

شود كه هاي ابداعي تئاتري گفته ميبه آن دسته از فعاليت «تئاتر اجتماعي»

هاي محلي تئاتر بومي يا هنرهاي نمايشي اجتماع، خود آن را اغلب بر اساس شكل

ماهيت  ياد شدهه انواع تئاتر دهد. همكند و بسط مياجتماعي مربوطه طراحي مي

                                                 
1.  Popular Theatre  

2.  People’s Theatre  

3.  Activist Theatre  

4. Theare in Education (TIE) 

5.  Community Theatre  

6.  Development –support Communication  

7.  Adult Education 

8.  Jackson 
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در آمستردام بر همين اساس عنوان  1مشاركتي دارند. مؤسسة رويا  تراپيكا  اينستيتوت

تئاتر براي »حتي  ،را برگزيد كه همة اشكا  تئاتري «تئاتر براي توسعه»مفهومي مشترک 

رد زيرا گيرند. البته اين كار فوايد خاص خود را دادر زيرمجموعه آن قرار مي« توسعه

اجتنا   گوناگونشناختي و مسائل مربو  به رويكردهاي در آن از مشكالت اصطالح

عمق تاريخي تحو   «تئاتر و توسعه»شود. از سوي ديگر، استفاده از عناويني چون مي

هاي نمايشي و تئاتري به كند و اين حوزه را به قالبرا توصيف مي «تئاتر براي توسعه»

دهد هاي متداو ، بسط ميه، حتي كارهاي ادبي تازه يا نمايشكار رفته در متن توسع

(Epskamp, 2006). 

ذكر اين نكته نيز الزم است كه اساساً كنشگري اجتماعي در تئاتر صور گوناگوني 

اي وسيع، از تئاتر سياسي برشت و تئاتر مشاركتي بوا  تا گيرد كه حيطهبه خود مي

شود. از اين رو، تئاتر كنشگر هم در مواردي ميرا شامل  2هايي چون پرفورمانسپديده

هاي تعاملي براي پيشبرد اهداف خود در زمينه مسائل نژادي، جنسيتي، مهاجرت از شيوه

 .(McDonagh, 2002كند )استفاده مي و ساير موضوعات

بان در رويدادهاي تئاتري طمشاهدة مشاركت فعا  مخا همواره در پيبوا  كه 

به وجود  1980و  1970هاي را در دهه« 3يي دراماتورژي انتقادپداگوژ»مفهوم  ،بود

و تئاتر عامه يا تئاتر اجتماعي خوانده  گرفتشناسي برشتي الهام ميآورد كه از زيبايي

-1956) 4گرفته از ميرا  فكري برتولت برشتسرچشمه شد. اين نوع تئاتر به ويژه 

ه خود متعلق به اجتماعي خارج اي تعلق داشت ككه به سنت تاريخ شفاهيبود ( 1898

 .(Epskamp, 2006)از عرصة تأثير فرهنگي آتالنتيک شمالي بود 

                                                 
1. Royal Tropical Institute  

2. Performance 

3. Critical Dramaturgical Pedagogy 

4. Bertolt Brecht 
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تر از فرآيند بود. او اش اهميت نتيجه كماز نظر بوا  در رويكرد تئاتري پيشنهادي

هاي تئاتري پيشرويي را به وجود بر اساس روش آموزش انتقادي پائولوفريره، تكنيک

اي براي تجربه كردن مداخله اجتماعي و جايگاهي براي اتر وسيلهها تئآورد كه در آن

تئاتر براي » افزايش آگاهي و حل مشكل بود. به اين سبب در كتا  نخست خود يعني

اي كه برشت به وجود اي تئاتريها و تكنيک، تعليمات فريره را با مهارت1«نستمديدگا

هاي زرگي از راهبردها و بازيآورده بود تركيب كردكه حاصل آن آفرينش مجموعه ب

 دراماتيک است. 

اي از كه مجموعه ،2«زماندراماتورژي هم» :اند ازهاي ابداعي او عبارتتكنيک

 اناز مخاطبآن  دركه  3«تئاتر شورايي»تئاتر اجتماعي و پروپاگانداي مشاركتي است؛ 

د، وارد بحث شوند دهنند، آن را تغيير نشود تا مستقيماً در نمايش مشاركت كدعوت مي

، به منزلة فرآيندي «تئاتر شورايي»و عموماً مشكل مطرح شده در نمايش را حل كنند. 

ها و كند و در عين حا  تناقضها و امكانات كنش را كشف ميتحليلي، محدوديت

سازد. تحليل نه تنها از طريق بحث ساختارهاي پنهان واقعيت روزمره را آشكار مي

فرآيند دراماتيزه كردن نيز خود در اين كار دخيل است و بد  به گيرد بلكه شكل مي

 .(Epskamp, 2006)شود كانون تجربة آموختن مي

ن يكي از اي ،البته نقدهاي متعددي بر رويكرد تئاتري بوا  وارد شده است

 ديگري وهايي از اين دست مقايسه بودن ماهيت واقعيت با نمايشانتقادات غيرقابل

ات ين نكاايِ از باال به پايين به واسطه حضور مروجان است. ه توسعهبازتوليد نگا

 تر باشند.  بيش توانند موضوعي براي بررسيمي

هاي برشت و بوا  ايده ديگر پايان قرن بيستم ، دراز نظر بسياري از منتقدان غربي

و توسعه  ها در كشورهاي در حا هاي آناما هنوز ايده ،در غر  كارايي الزم را ندارند

                                                 
1. Theatre for the Oppressed 

2. Simultaneous Dramaturgy 

3. Forum Theatre  
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هاي درسي تئاتر، به ويژه در آن دسته از مراكز آموزشي كه كارشان تعليم در برنامه

 . جاي دارند معلمان متخصص تئاتر مردم و تئاتر اجتماعي است

 «هبه مثابه رسان تئاتر براي توسعه» -3
 دليله ب آيدبه شمار مياجتماعي  و تغييرات ابزاري در تحقيقات منزلهاين كه تئاتر به 

خش ب نوانعهنگامي كه دربارة ساختارهاي اجتماعي، به تشابه عميق آن با جامعه است. 

 شود، اين تشابه و تحقيق اجتماعيو تغييراي از تعامل گونه، يا مكمل آن ساختار

 . شودنزديكي آشكار مي

ند، اجتماعي مبتني بر يک رشته اعما  منطقي هست آدا  و رسوماز آن جا كه 

ا  رو به زو آدا  و رسومماني كه اين زتر است. تنها ها برجستهآن عنصر تئاتري در

نامه، انسمي همچون دفاع از پاياشود. تئاتري بودن مرشان محو ميروند، جنبة تئاتريمي

 امالًكدانشگاهي  اتصنفي و حتي تجمع هايجلسة پارلماني، استماع دادرسي، ميتينگ

هاي عمومي، مراسم تظاهرات، ميتينگ بهتوان مي واقعيت رامحسوس است. همين 

 و امثا  آن  اهدادگاههاي آييني، صهاي مذهبي، رقازدواج يا تشييع جنازه، آيين

  اي ازداد. حتي يک مهماني ساده، يا گردهمايي دوستانه شامل مجموعه نيز تعميم

برلو، كات )مراسم آشكار يا تلويحي است و از اين رو بعضي از عناصر تئاتري را داراس

1389). 

ها، تر و فراگيرتر از سازمانماعي، بنياديتتئاتري زندگي اج خصيصةاين، با وجود 

 است كه در چارچو  اجتماع عمل لگوهاي هنجارياها، اعما ، نمادها و حتي رويه

 كنند. مي

ي در فرآيندهاي عمل نظام به عنوان يک كل، از اين عهاي اجتمااهميت نقش

ها استوار متشكل از كنش هايهاي بر صحنگيرد كه هر جامعهمي سرچشمهواقعيت 

است. در هر نظام اجتماعي، هر ساختار اجتماعي، گروه اجتماعي يا شكل تعامل نوعي 

ها . افراد و گروهها متفاوت استگيرياين جهت شدتالبته و شود تلقي ميگيري جهت
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جويند. تئاتر دقيقاً از الي مشاركت ميكنند در چنين اعمدر آغاز بنا به نقشي كه بازي مي

كنند ايفا مي مايشهايي كه بازيگران يک نهمين طريق با ايفاي نقش ارتبا  دارد. نقش

نظام اجتماعي  گوناگونهاي به جنبهاي كه ايفاي آنها هاي اجتماعينقش جهاتي بااز 

 تفاوت دارد.  ،دهدشكل مي

وبة نتئاتر به  ولي يي اجتماعي استک موقعيت و گردهمايبديهي است كه تئاتر 

 آنهاي مكمل دهد كه بازيگران، بخشرا شكل مي يخود، چارچو  اجتماعي مشخص

و يا از  هاي اجتماعيِ خاصي را كه سركو  شدهرويم تا موقعيت. ما به تئاتر ميهستند

شايد به  .سازيم رها  سركوها و نابودياند از نو تجربه كنيم و خود را از اين ميان رفته

از نو اند ما بودهنده برانگيزانكه سابقاً را احساسات شديدي  از اين رو كهرويم تئاتر مي

يدگاهي د، شدل اجتماعي مايه گرفته بائوقتي از مسا ،، تئاترزنده كنيم. به زبان ديگر

 . گذارددر اختيارمان مي بديع

ممكن بازيگران غير، وجود تئاتر بدون گروهي از نخستدر وهلة به اين ترتيب، 

ها و ها، رقبا، دسيسه، اما فعا ، زنده، منجسم و درگير با كشمكشمحدوداست. گروهي 

گر چه  ،توان يافتاي ميهاي آماتور و هم حرفهها را هم در گروهدشمنان. اين ويژگي

 تر است. نمايانها ايدر بين حرفه

هايي است كه يتش شخصكنند حاصل كنطور نمايشي كه بازيگران اجرا ميهمين

هاي اجتماعي براي گروه جود برخي چارچو وبدون  و اين موضوع جان بگيرند دباي

مان د شوند، پيكنند، متح ردبا هم برخو دها بايبازيگران در اين گروه .عملي نيست

 ببندند، از هم جدا شوند و بايكديگر در كشمكش باشند. 

عامل سومي است كه در  دهندهنشانز نيهاي كالسيک گروه همسرايان در تراژدي

و طبقات،  هستند جامعهتجسم عيني زيادي  حدتا  هاوجود دارد. اين گروه ييهر اجرا

هايي از كنش متقابل كه در نمايش نشان داده يا شكلو هاي اجتماعي ها، محيطگروه

 ،ستاند. تئاتر مدرن گروه همسرايان را كنار گذاشته اشوند در آن جاي گرفتهمي

و روابط متفاوتي را ها وجود دارد در تمام نمايشساختار اجتماعي به عنوان يک كل 
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حضور  تماشاگرانيدر هر اجرا  و در نهايت اما ،توان در هر نمايش و هر اجرا ديدمي

 غالباًهاي اجتماعي ها و خاستگاه، خواستهااز اجتماعاتي با سليقه مركبدارند كه 

يا  و هايي را تشكيل دهنداشاگران ممكن است به نوبة خود گروهد. اين تمهستن متفاوت

اگران را شتوانند مشاركت تمانوعي ميبه  اوقات اين روابط گاهيولي  ،تشكيل ندهند

 .(15 :1389 سازند )اكبرلو،فراهم 

به ويژه  تبا ،هاي تئاتر كه آن را به ابزاري مناسب براي برقراري اراز ديگر ويژگي

ره ري اشاتوان به استقال  آن از مهارت سواد و سخنوكند ميه بد  ميدر عرصه توسع

هاي وهه گربزمان كرد. اين ويژگي امكان برقراري ارتبا  و انتقا  دانش را به طور هم

 سازد. اجتماعي متفاوت فراهم مي

ذاشـتن  گبه اشتراک  يبرا هاترين روشمفرحرا از اتر از سوي ديگر، شايد بتوان تئ

 هتـر ب باشـند  منـد به موضوع عالقه ي. هم كودكان و هم بزرگساالن وقتدانست تاطالعا

 .آموزندمي

تفاده از بـه طـور مـؤثر بـا اسـ      توانـد يبلكه مـ  كنديتئاتر تنها از كلمات استفاده نم

ردي بـراي  فبه اين ويژگي توانايي منحصر ارتبا  برقرار كند. يرو تصو حركات يم،پانتوم

 كند.  اطبان ايجاد ميبرقراري ارتبا  با مخ

ز ا يـک هـر   يدارد كه بررسـ  يگوناگوننقا  ضعف و قوت  يابزار ارتباط ينا البته

 يبـرا  پنهـان  گفـت كـه تـوانِ    تـوان يمـ  ،اسـت. بـه طـور خالصـه     اهميت دارايا هآن

ـ اسـت.   يارتبـاط  هـاي روشهـا و  ير رسانهتئاتر در برابر سا يازامت ،سازيسرگرم ر ايـن  ب

ه توسـعه  در حـوز ي را به مثابه رسانه الب تئاترقاستفاده از صورت  ديفواتوان اساس مي

 ت:ير دانسموارد ز لشام

 يـت و بسته به موقع طابق دهدي با شرايط تنظر فرهنگ تواند خود را ازيمتئاتر  -1

 ؛است ييرقابل تغ
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و باشـد  اكت اجتمـاع  سـ  هـاي بخش يصدا يدنشن يبرا يابزار توانديمتئاتر  -2

 يـان بـه ب  توسـعه،  هـاي و نه كارگزاران سازمان يان،راهم كند كه گروه همتاامكان آن را ف

 د؛مسائل بپردازن

 ؛العات استانتقا  اط يبرا يرتهاجميو غ يعموم اييلهوستئاتر  -3

را كه بـه   ييراهبردها يتلكموجب آن شود كه اجتماع مربوطه ما توانديمتئاتر  -4

 ؛خلق كرده است از آن خود سازد يطور جمع

 ؛عمل كند ييراتغت يجادا يبرا ايكنندهيلهمچون تسه توانديمتئاتر  -5

 ؛جرا كرداآن را در نقا  گوناگون  توانياست، م جا كه تئاتر سياراز آن -6

 تـري ا به صورت گستردهرآن  توانيرو م ينقابل ضبط كردن است و از اتئاتر  -7

 ؛منتشر ساخت

 يـادي تعداد ز يبرا يشنما که است، چرا كه يصرفبهمقرون ينهاز نظر هزتئاتر  -8

 شود؛ياز مردم اجرا م

 اي تئـاتري هـ از روش تواننـد يمـ  دهنديانجام م يدانيم هاييتكه فعال يكسان -9

 ؛نندك برداريبهره ييراتو تغ يفرهنگ يتفعال يتمالك وگو و تضمينگفت يلتسه يبرا

 يـژه، كـرد، بـه و   يمتنظـ  يمحل يطراشرا بر اساس  هايشنما توانيمدر تئاتر  -10

 ؛كارگاه باشد يكه همراه با برگزار يوقت

ـ  يگـر د هـاي همـراه بـا رسـانه    تـوان يم يام تئاترپ يتتقو يبرا -11  نمونـه،  يرا)ب

 .( از آن استفاده كرديوو راد هابروشورها و نوشته

 

لـه  شـمرد كـه از آن جم  هايي برمـي ضعف «تئاتر براي توسعه»البته اپسكمپ براي 

 توان به موارد زير اشاره كرد:مي

مـده باشـند،   نظـر آ از اجتمـاع مـورد   يـرون از ب «تئاتر براي توسعه»يان اگر مجر -1

 گرانيبـاز  ينـه و هز يشچرا كه نوشتن متن نمـا  ؛شوديم يادآن ز يتوسعه و اجرا هزينه

 ؛باالست
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 يورشار فـ كه مستلزم انت هايييامكه پ شوديآن باعث م ياجرا يزمان الزم برا -2

 ؛منتشر شوند يبه كند هستند

اشـته  د يبستگ يگرانو باز كنندهيهته هايييممكن است به توانا يشنما ييكارا  -3

 يمتن ريتأث يشدر نما يانكه حضور همتا ي،موضوع در سط  اجتماع محل يناالبته باشد. 

 (.Epskamp, 2006يست )خاص خود را دارد، صادق ن

 ته شد، نقدهاي نظـري جـدي و مهمـي بـه ايـن     تر نيز گفالبته همان طور كه پيش

 تري صورت گيرد. هاي دقيقها بررسيمقوله وارد است كه بايد درباره آن

 

 در ايران  به مثابه رسانه تئاتر  -4
دليل  يضايطي تاريخ ايران، نمايش از امكان خوبي براي رشد برخوردار نشد. بهرام بي

 داند: زير مي رشد نيافتن نمايش در ايران را ناشي از عوامل

 ؛تسلط دو دين بر ايران كه هر دو به تئاتر نظر خوشي نداشتند .1

 ؛اي نداشتندهاي استبدادي كه با نمايش به دليل نقاد بودن آن ميانهحكومت .2

نشيني به تحو  نيافتن سامان كلي جامعه از روا  روستانشيني و كوچ .3

 ؛نمايش باشد مخاطب توانستطبقه متوسط كه مي و رشد اندکشهرنشيني 

پست بودن و عامي بودن هنر نمايش از نظر اديبان و دانشمندان و وارد نشدن  .4

 ؛نمايش به هنر رسمي

از امكان  هانفوذ نيافتن نمايش به طبقات پايين به دليل جلوگيري حكومت .5

 ؛ها از نمايشبروز صري  تمايالت مردم و از اين رو عدم استقبا  توده

 ؛ايي مالي براي حمايت توده از نمايش و در نتيجه عدم رشد كافي آنعدم توان .6

ثباتي ناشي از آن كه فرصت ها و بيقطع شدن مدام تاريخ ايران بر اثر يورش .7

  .(1383)بيضايي،  بردتكامل و تحو  نمايش را از ميان مي
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اساس دانيم كه بر همين ها علت عدم رشد نمايش در ايران بود. ما تنها مياين

 . بهنمايش هرگز از سط  عوام باالتر نرفت و در زمرة مظاهر فرهنگي جاي نگرفت

 ها آگاهي چنداني موجودو در مورد آن اندها ثبت نشدههمين دليل است كه نمايش

 نيست.

 

 يران باستاندر ا يشنما -

ور لـه د بشر به نمايش شايد به پيش از تاريخ و دورانـي بـازگردد كـه طايفـه يـا قبي      ميل

هـاي  كردنـد. سـفالينه  هاي جمعي مشاركت ميآمدند و در مراسم و رقصآتشي گرد مي

 هاهاي اين نمايششانهن و هايي در ايران نيز هستود چنين جمعمانده حاكي از وجباقي

شـود.  ديـده مـي   ،دنيمه او  هزاره دوم پيش از ميال بهايران قديم، متعلق هاي بر سفالينه

بـا حركـات نمايشـي و     شـايد شـدند و  بـد    ندگان خود بـه راوي برخي از شنو بعدها،

كردند تا آن كه سـرانجام روزگـار   ش وشكتر هاي بياني در جلب تماشاگران بيشتكنيک

هـاي  هاي خود را به نمايشگري دورهاجتماعاتِ پيش از تاريخ ويژگيو  كاتبان فرا رسيد

 .(1383 يضايي،ب)تاريخي وام دادند 

هم براي سرگرم كردن اي بازيگر هاي خود عدهرانيان در لشكركشيبعدها گويا اي 

 بردند.  را نيز همراه مي هاسربازان و هم براي افزايش روحيه آن

كـه از   ههايي وجود داشـت كه در دوران اسالمي شدن ايران نيز جشن روديگمان م

از جمله « يروزميرنو»نيست. بازي  نمايانها آنسرچشمه  ولينمايش الهام گرفته بودند 

دانند و برخي ديگـر دوران  آن را عهد ساسانيان ميسرچشمه اين موارد است كه بعضي 

يـن  اهخامنشيان و اغلب معتقدند كه به هر حا  متعلق بـه دورة پـيش از اسـالم اسـت.     

اورهـاي  ببازي بعد از اسالم شكلي مذهبي به خود گرفت و بعضي ديگر نيز كه كامالً با 

 د.داشتند، جز در نواحي بسيار دورافتاده، از رونق افتادن يرتديني اسالمي مغا
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و  ذ نكردنفو نمايش در ايران به سطوح باالي جامعه و در ميان بزرگان و اديبان اما

ا رزوم آن لردم تقريباً به كل در اختيار عوام بود. به گفتة بهرام بيضايي، شايد عامه م

ثبت  اعتنا بودند و از اين رو كسي برايه بيقولكردند، اما بزرگان به اين مبيشتر درک مي

ها ناز آ ش نكرد و به دليل ماهيت بداهه اين آثار، شكل مكتوبيكوشآثار عامه مردم 

 .(1383)بيضايي،  باقي نمانده است

خواني، هايي همچون نقالي، پردهكه نمايش يذكر است در دوران يانشا

هاي اجتماعي و حتي شي از آموزهگيري رواج داشت، بخبازي و معركهشبخيمه

داد. مثالً در وشنود بين نمايشگران با تماشاگران رخ مياعتقادي از طريق گفت

 تربيتي براي  تها واجد نكاوگوي بين مرشد و عروسکبازي، گفتشبخيمه

ها مرشد و بچه مرشد، با يكديگر پرسش و گيريكودكان تماشاگر بود. يا در معركه

شد گيري اخالقي در قالب جمالت قصار بيان مير هر بخش، نتيجهپاسخ كرده و د

 .(99 :1388 يني،)ام

هـاي  شـامل نقـالي، نمـايش   هاي مستقل پس از اسالم در ايـران  هاي نمايششكل

 آور بود.هاي شاديعروسكي، تعزيه و نمايش

 

 نمايش مدرن در ايران -

له فرهنگي و اجتماعي از جم ظاهرمتمام  رساز مشروطه چنان بود كه بدگرگون ويژگي

ان بود و در دوران پرآشو  حيات معاصر اير 1304تا  1285ي هاسا تئاتر اثر گذاشت. 

 هاي به جا مانده ازگر شد. سفرنامههمين دوران بود كه حضور نهاد فرهنگي تئاتر جلوه

ه بئاتر ت ن بااوايل قرن نوزدهم حاكي از آن است كه سفرا و نخبگان ايراني در اين دورا

 .(12 :1388 سپهران،)منزلة يكي از مظاهر تجدد آشنا شدند 

 هاييشدانست كه پا از نما يايسندهنو ينرا اول يزيآقاخان تبر يرزابتوان م شايد

د. ز ييبه سبک اروپا ييهايشنامهدست به نگارش نما يرانفراتر گذاشت و در ا يسنت
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سي ايراني كه در آن زمان منحصر به شيوة نوياز نظر ساختاري با سنت نمايشنامه اوآثار 

آخوندزاده بود، تفاوت كيفي داشت. بدين معنا كه او به سبب عدم آشنايي با اصو  

كه آثار خود را نه براي اجرا در تماشاخانه، نويسي و همچنين به واسطة آننمايشنامه

دهاي ، از قيد و بننوشتميادبي  يهاي اجتماعدر زمينه بلكه با هدف كاربرد

آقا، از نظر عيني،  د. ناگفته نماند كه تجار  نمايشي ميرزابونويسي رها نمايشنامه

شد و به هايي مانند تكية دولت ميدر مكان« تقليد»و يا « تعزيه»منحصر به مشاهدة 

 (.1363پور، ملک)تمثيالت آخوندزاده بود  لحاظ نظري، محدود به خواندن

تجربة كـه  ،كم بـا ديـدگاه آخوندزادهآقا، دست ميـرزا ديـدگاه نمايشي

داشت. بر خالف كلـي تفاوت  ،بـود  او منحصر بـه نـويسي در آن زمـاننمايشنامه

به  آقا ميرزا ورزيد، نمايش اصرار مي« اخالقيعملكرد»كه بر  آخـونـدزاده

 .(1363پور، )ملکآثار خود اعتقاد داشت « عملكرداجتماعي»

يزي . تبرردبنيز بازيگري عامه مردم در آثارش بهره ميو « در نمايش نمايش»او از 

ركت ح ينحركت او را نخست ينا يدو شا زددر حقيقت با اين كار دست به مرزشكني 

 او .ازدسيوارد م يشنما يدتول ينددانست كه تماشاگر را به فرا يرسنتيدر تئاتر غ

را  امعهدرد ج يبداهه پرداز ينوع با استفاده ازسركو  شدگان را به صحنه آورد تا 

ه بهايي را . او سوژهيافتتوسعه بخش  يچنين بود كه تئاتر او وجه اين .بيان كنند

نها يي از آصدا و آورد كه هر چند تا بدان هنگام وجود داشتند، اما ناپيدا بودندصحنه مي

فرايند ر داين دقيقاً همان رخدادي است كه  (1388)سپهران،  رسيد.به گوش نمي

 پيوندد.دي به وقوع ميافتي

 

 گيريبندي و نتيجهجمع -5
هاي نمايش در مقام ابزاري ارتباطي براي توسعه بود. اي از ويژگيآنچه گفته شد شمه

فرايند  تمامارتباطات است و اين ارتبا  در  ،ايهر فعاليت توسعه نخستينمرحله 
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بدون برقراري تعامل اجتماعي در واقع . وجود دارد پايداربه طور فعاليت نمايش 

اي توان به شيوهنمي ،ي ارتباطيهااساسي بين كارگزاران توسعه و مردم از طريق پيام

 هاي پيشين نشان داده استهاي توسعه در دههتجربه برنامه. پرداختتوسعه  بهمعنادار 

برقرار ي و غيرمشاركتباال به پايين عمودي، كه در بسياري از موارد ارتباطات به شيوه 

به اين مهم نظر  جتماع مورداريزاني كه از بيرون از . به عبارت ديگر، برنامههشدمي

آن اجتماع خو  است و نوسازي كه چه چيز براي  فتندگرتصميم ميپرداختند مي

د. اين ردنكتحميل ميبه جامعه  ،را بدون در نظر گرفتن نيازهاي ذينفعان آن ييهاپروژه

رسند زيرا مردم براي مشاركت در به هدف مورد نظر خود نميمعموالً ها پروژه

. انتقادات از الگوي انگيزه ندارند ؛هايي كه احساس كنند جزئي از آن نيستندفرايند

موانع توسعه را بيش از هر چيز گيري الگوي وابستگي شد كه نوسازي منجر به شكل

اين نقد بر آن وارد است كه بر  داند، نه داخلي و از اين رو،مي ناشي از عوامل خارجي

كند اما اختالفات موجود در سطوح ملّي و المللي تأكيد مياختالفات در سط  بين

توانند به هاي جمعي نميكه رسانه نددهد و معتقدمحلي را چندان مد نظر قرار نمي

داري و ي غربي و ايدئولوژي سرمايههامنزلة عامل تغيير عمل كنند زيرا حامل پيام

 كاري هستند. محافظه

براي كامل شدن و اثرگذار بودن ارتبا ، بايد آن را به نكته نهايي اين است كه 

گيري اين نوع شكلو براي  ، تعاملي و مشاركتي باشداي برقرار كرد كه دوطرفهشيوه

شكل بگيرد و نظر  ارتبا  ميان خودِ اعضاي اجتماع موردكه است  الزم ،ارتباطات

اي نمايش پديده جا كه. در مجموع، از آنآفرين باشندز كنشگر و نقشمخاطبان خود ني

مدلي  توانمي را «تئاتر براي توسعه»، آشنا و بسيار پذيرفتني براي جوامع بومي است

رساند بلكه مرتبط با اين مبحث ياري ميبه تجميع اطالعات دانست كه نه تنها 

مفهومي اگرچه توسعه  برايتئاتر  ند.كشهروندان را نيز به كنشگر ارتباطي تبديل مي

تواند از مرز زبان و موانع اما كاركردهاي جديد دارد، زيرا مي چندان جديد نيست

قدرتمندي براي توسعه در جوامع دستخوش فرهنگي عبور كند و ابزار ارتباطي بسيار 
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ارتباطات توان با توجه به پيشينه هنرهاي نمايشي و تغيير باشد. اين مد  ارتباطي را مي

هاي كوچک در آييني در ايران و نقش مؤثر تئاتر و نمايش و ارتباطات سنتي و رسانه

هاي انقال  مشروطه و انقال  اسالمي، در برنامه مانندتحوالت پردامنه اجتماعي 

نيز پيشينه نمايش در ايران و توان فرهنگي و اجتماعي ما توسعه نيز به كار بست. 

قطعاً . ب براي كاربرد اين پديده به مثابه ابزاري براي توسعه باشداي مناستواند زمينهمي

ها مستلزم تحقيقي جامع هايي نيز در اين عرصه وجود دارد كه شناسايي آنوديتمحد

توان و بايد هزينه بودن، اين پديده ارتباطي را ميها وكمبه هرحا ، نظر به توانايي. است

    .درعرصه توسعه در ايران به كار بست
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