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و ظرفيتهاي

عمومي ،تئاتر را براي ترغيب اجتماع به بيان دغدغهها ،مشكالت و راهحلهاي
ممكن و آموزش غيررسمي شهروندان در مسير توسعه به كار ميگيرد .در اين
مقاله كوشش شده است كه توصيف و تبيين ويژگيها و وجوه تمايز ارتباطي
“تئاتر براي توسعه” با استفاده از رويكرد نظري پائولو فريره در آموزش و
آگوستو بوا در نمايشهاي كاربردي ارائه شود.
واژگان كليدي :ارتباطات توسعه ،1تئاتر براي توسعه“( 2تئاتر براي
توسعه”) ،تئاتر عامهپسند ،3ارتباطات مشاركتي ،4تئاتر اجتماعي ،5تئاتر در
آموزش ،6تئاتر مشاركتي.7

مقدمه
با توجه به تغييرات پرشتا

نظريهها و الگوهاي ارتباطات و توسعه ،اكنون اين

ضرورت آشكار شده است كه بايد با استفاده از تجربههاي ملي و جهاني براي
رويكردهاي توسعهاي از ظرفيتهاي جديد رسانهاي بهره برد .در اين فرايند ،از يک
سو دانش جهاني دائماً در حا نوآوري است و از سوي ديگر ،عموم مردم خود منبع
توانمندي از تجار

و اطالعات به شمار ميروند .يافتن روشي براي تركيب «دانش

جهاني» و «اطالعات بومي و مردمي» ميتواند به شكلگيري الگوهايي از توسعه پايدار
كمک كند و به اين سبب توجه به راهبردها و راهكارهاي تازه در زمينه ارتباطات و
توسعه ،اهميت و اولويت بيشتري يافته است .تأكيد بر «سرگرمي-آموزش» از جمله
راهبردهايي است كه در اين روند ،براي فراهم آوردن امكان تغيير در برنامههاي توسعه
1. Development Communication
2. Theatre for Development
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مطرح شده است .سرگرمي-آموزش راهبردي ارتباطي است كه در آن از رسانهها براي
انتقا اطالعات ،آموزش و جلب مشاركت مخاطبان بهره برده ميشود« :تئاتر براي
توسعه» سازوكار خاصي از اين راهبرد است كه اكنون در مطالعات ارتباطات و توسعه
مطرح است.
اين مقاله ،ضمن بررسي روند تحو رويكردهاي ارتباطي و تبيين ارتباطات
مشاركتي ،به معرفي اين رسانه در ارتباطات مشاركتي ميپردازد.
استفاده از تئاتر براي رسيدن به اهداف توسعهاي پديده تازهاي نيست اما توجه
خاص به آن و بررسي آن در مقام رشتهاي مستقل ،به همين چند سا اخير بر ميگردد؛
پس ميتوان گفت كه در اين زمينه در ايران پاياننامهاي مستقل به رشته تحرير در نيامده
است .اما در پاياننامه دكتري ابراهيم جعفري ،به راهنمايي دكتر عزتاپ سامآرام ،با
عنوان «بررسي عوامل مؤثر در ميزان بهكارگيري ارتباطات مشاركتي روستايي ايران
( )PRCAاز ديدگاه تسهيلگران توسعه روستايي ،»1به كاربرد تيافدي در زمينه
موضوع مورد بحث ايشان توجه شده است .مباني نظري تحقيق جعفري با بررسي
نظريات پائولو فريره آغاز ميشود .پائولو فريره كسي است كه ديدگاههايش زمينهساز
شكلگيري تيافدي و تالشهاي نظري و عملي كساني چون آگوستو بوا و كيز
اپسكمپ در عرصه "تئاتر براي توسعه" شده است .البته شايان ذكر است كه رساله
جعفري به توسعه روستايي نظر دارد و در صفحات  187تا  190به مبحث كاربرد تئاتر
در توسعه اشاره كرده است.
شايد بتوان كتا

تئاتركراسي در عصر مشروطه را نيز به نوعي در همين زمينه

مورد توجه قرار داد ،زيرا اين اثر نيز با پيشفرض قرار دادن اين نكته كه «جهان عرصه
نمايش است»  ،ضمن بررسي سازوكار ارتبا ميان صحنه اجتماع و صحنه تئاتر ،درباره
 -1جعفري ،ابراهيم (" )1388بررسـي عوامـل مـؤثر در ميـزان بـهكـارگيري ارتباطـات مشـاركتي روسـتايي ايـران
( )PRCAاز ديدگاه تسهيلگران توسعه روستايي" ،پايان نامه دكتري ارتباطات ،دانشگاه عالمه طباطبائي.
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نقش مهم هنر تئاتر در تغيير صحنه جامعه و آماده ساختن آن براي حضور اقليتهاي
اجتماعي صحبت به ميان مي آورد .البته اين اثر عمدتاً بر كاركردهاي سياسي تئاتر ،آن
هم در دوره تاريخي مشخصي ،يعني دوره مشروطه ،در ايران ميپردازد.
از نخستين رسالههاي دانشگاهي كه در زمينه تيافدي نگاشته شدهاند ميتوان به
رسالهاي با عنوان «تئاتر به منزله ابزاري براي آموزش اخالقي و اجتماعيشدن در توسعه
نائوو»1اشاره كرد.

ديگر اثري كه تئاتر براي توسعه موضوع اصلي آن تلقي ميشود تئاتر براي
توسعه :مقدمهاي بر شرايط ،كاربردها و آموزش 2نام دارد .نويسنده هلندي اين اثر ،كيز
اپسكمپ ،3يكي از فعاالن جدي اين رشته بوده است.

 -1پيشينه نظري
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

رويكرد كلي مطرح بود :نخست رويكردي كه براي انجام اقدامات گستردة توسعهاي
متكي به رسانههاي جمعي 4بوده و ديگر رويكردي كه ارتباطات عامه 5را (كه ارتباطات
اجتماع 6نيز خوانده شده است) در اين كار مد نظر داشته و به پروژههاي كوچک
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
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ميپرداخته و از رسانههاي كوچک مانند :بروشور ،پوستر ،موسيقي ،نمايش ،ويدئو و
امثا آنها استفاده ميكرده است .اين دو رويكرد كه هنوز هم در كنار هم وجود و
حضور دارند تا به امروز با تحو الگوهاي توسعه و ارتباطات پيوند داشتهاند.

 -ارتباطا

و گفتمان نوسازي

در دو دهة او از دوران طرح پارادايم توسعه ،بيشتر به كاربرد ارتباطات جمعي و
رسانهها توجه ميشد و طي آن دوره اين تصور وجود داشت كه براي تحقق توسعه تنها
الزم است دانش و فناوري از كشورهاي توسعهيافته به كشورهاي درحا توسعه انتقا
يابد و اطمينان حاصل شود كه اجتماع هدف ،اين دانش و فناوري را برميگزيند .اين
پارادايم كه نخستين ديدگاه توسعهاي تلقي ميشود ،به پارادايم «نوسازي» 1معروف
است.
پارادايم نوسازي به لحاظ ارتباطي عمدتاً مبتني بر «رسانههاي جمعي» بود و بر
الگوي ارتباطيِ معطوف به متقاعدسازي شهروندان و انتقا اطالعات و نيز بر الگويِ
توسعهايِ معطوف به اولويت توسعه اقتصادي و تغيير ارزشها و نگرشهاي متناسب با
آن ،استوار بود .الگوي عملي اين پارادايم را طي دو دهه  50و  60ميالدي ميتوان در
دو اثر عمدة آن سا ها يافت .اين آثار كه در جهتگيريهاي آن دوران تأثير چشمگيري
داشتند ،عبارتاند از :دو كتا

گذر از جامعة سنتي 2نوشتة دانيل لرنر 3و رسانههاي

جمعي و توسعه ملّي 4نوشتة ويلبر شرام 5.الگوي عملي يادشده مركب از مد ارتباطي
بسيار سادهاي بود كه ميشود آن را با اصطالح محرک ـ پاسخ توصيف كرد .اين مد
مبتني بر منطق اقناع و نيز مد توسعه است (.)Besset, 2004
1
. Modernization Paradigm
2
). The Passing of Traditional Society (1958
3
. Daniel Lerner
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يكي از مد هاي حاصل از اين پارادايم كه تأثير عمدهاي بر فعاليتهاي ارتباطي
در عرصة توسعة آموزش داشته ،مد «نشر نوآوريها» 1است .در اين مد كه در پي
انتقا فناوريها و شيوههاي نوين كشاورزي به كشورهاي در حا توسعه شكل گرفت،
فردي كه منبع اطالعات يا مروج تلقي ميشد دانش مورد نياز كشاورزان را با استفاده از
شيوههاي ارتباطي در اختيار آنان قرار ميداد .به لحاظ نظري نيز اين مد بر نظرية
"نشر نوآوري" اورت راجرز 2مبتني بود كه در سا  1962در قالب كتابي با همين
عنوان ارائه شد .اين نظريه بر سه عنصر اصلي جمعيت هدفِ نوآوري ،نوع نوآوري كه
بايد انتقا يابد ،و منابع و كانا هاي ارتباطي استوار بود (.)Rogers, 1967
در حالي كه پژوهشگران و تصميمسازان در سط

كالن دربارة نقش حمايتي

رسانههاي جمعي در توسعه و نقش حمايتي آنها در نوسازي بحث ميكردند ،نظريه
نشر نوآوري بهتدريج به منزله يک چارچو

محلي براي هدايت ارتباطات در خدمت

توسعه مطرح شد .نظريه نشرنوآوري ،ارتبا

نظري مهمي نيز با پژوهشهاي حوزة

تأثيرات ارتباطي داشت .تأكيد نظريه نشرنوآوري عمدتاً بر تأثير ابزار ارتباطي بود:
قدرت پيامهاي رسانهاي و رهبران فكري براي ايجاد دانش مربو به رويهها و ايدههاي
جديد و نيز قدرت متقاعدسازي مخاطبان پيامها براي اتخاذ نوآوريهايي كه از بيرون به
آنها ارائه ميشد .ريشه نشر نوآوري در گزارهها و فرضيات نظريه «تغيير از بيرون»
است .ديدگاه مبتني بر تغيير از بيرون ،مفاهيم و فرضياتي را به نظريه نشر نوآوري داده
است .نخستين تعريف توسعه در اين چارچو

اين چنين ارائه شده بود :نوعي تغيير

اجتماعي كه در آن ايدههاي تازه براي افزايش درآمد سرانه و ارتقاي سط زندگي ،از
طريق روشهاي مدرن توليد و بهبود وضعيت سازمان اجتماعي ،به يک نظام اجتماعي
داده ميشود ( .)Rogers,1969در واقع ،بر اين اساس راه الزامي تغيير از يک فرد سنتي

1
. Diffusion of Innovations
2
. Everett Rogers
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به يک فرد مدرن ،ارتباطات و پذيرش ايدههاي جديد از سوي منابع بيروني براي نظام
اجتماعي است (.)Fies,1976
اورت ام .راجرز كه اثرش در اين زمينه نقش محوري دارد ،در تحليل نشر
نوآوري و يا اشاعه هر ايده تازه ،عناصر عمده زير را شناسايي كرد -1 :نوآوري،
 -2ارتباطات از طريق كانا هاي مشخص -3 ،در بين اعضاي نظام اجتماعي -4 ،به
مرور زمان ( .)Rogers, 1971در اين نظريه ،پذيرش نوآوري روندي تعريف ميشود كه
در آن فرد در نخستين مرحلهاي كه از نوآوري مطلع ميشود ،تصميم به پذيرش يا رد
آن ميگيرد .پنج مرحله در اينجا مطرح ميشود كه عبارت است از :آگاهي ،عالقه،
ارزشيابي ،آزمون و پذيرش (.)Melkote, 2003
يكي از مشكالت نشر نوآوريها ناهمگني منبع و گيرنده است .براي مثا ،
مروجان نوآوريها در عرصه كشاورزي به دليل دانش بيشتر و ناهمزبان بودن با
كشاورزان قادر به برقراري ارتباطي مؤثر با آنان نيستند .البته اگر اطالعات منبع و گيرنده
در يک حد و سط باشد نشري به وقوع نخواهد پيوست و اين ناهمگني طبيعي است.
بايد اين نكته را نيز اضافه كرد كه براي ايجاد شكل ايدهآ نشر ،بهتر است مروج در
تمام زمينهها (اعم از منزلت اجتماعي ،زبان ،آموزش و غيره) ،به غير از نوآورياي كه
قصد نشر آن را دارد ،با گيرنده همگن باشد تا ارتبا مؤثر شكل بگيرد .وقتي كه منبع و
گيرنده اشتراک فرهنگي ندارند ،ميزان ناهمگني در نشر بيشتر ميشود ،اين نكتهاي
است كه در كشورهاي كمتر توسعهيافته كامالً ديده ميشود (.)Rogers, 1971
البته به نظر ميرسد كه نگاه از باال به پايين پارادايم نوسازي در مقوله نشر
نوآوريها تا حدي تعديل شده است و توجه به همگني خود حاكي از نزديک شدن
محققاني چون راجرز به رويكردهاي افقيتر است (.)Katz & others, 1963
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و وابستگي

با نقد مد هاي نوسازي ،الگوهاي توسعه و ارتباطات دچار تغييرات بسياري شدند .در
واقع ،تجربةهاي گوناگون برآمده از كاربرد رسانهها در تعليم و تربيت و نيز ارزيابي
اهداف مربو

به اطالعرساني در فرآيندهاي توسعه ،منجر به ايجاد مسيرها و

فعاليتهاي تازهاي گرديد .در اين فرايند بود كه اولين مد هاي حاصل از ديدگاه
كاركردگرايانه در ارتباطات توسعه مورد ايرادها و انتقادات متعددي قرار گرفت .از آن
پس ،مد هاي جديد بيشتر بر ويژگي درونزاي توسعه تأكيد داشتند و توسعه
را فرآيندي فراگير تلقي ميكردند كه اجتماع در حصو آن صاحب نقش و تعيينكننده
است .از اين نظر ،توسعه چيزي نيست كه بتوان آن را از بيرون وارد كرد بلكه
فرآيندي مشاركتي است كه موجب تغيير اجتماعي در هر جامعة مفروض ميشود.
( )Ragers, 1976: 133اين مد ها با مطرح كردن مفاهيمي چون برابري اجتماعي،
آزادي ،توزيع درآمدها و مشاركت عامه مردم در توسعه ،امكان بسط مفهوم توسعه به
مفاهيم غيرمادي را نيز فراهم كردند.
به اين ترتيب ،نوع برداشت دربارة نقش ارتباطات در توسعه نيز به طور
چشمگيري تغيير يافت .در نخستين مد هاي توسعه ،پارادايم ارتباطات شامل انتقا
فناوري الزم براي رشد قابليت توليد بود .اما در دومين مد ها امكان بالقوة تغيير در
اجتماع نيز مد نظر بود .به اين اعتبار ،مفهوم مشاركت عامه مردم در فرآيند توسعه به
مفهومي كليدي بد گرديد .نخستين نتيجة اين تحو نگرش در فعاليتهاي روزمره،
اين بود كه به جاي انتقا ساده و يکسوية اطالعات فني ،روشهاي مبتني بر مشاركت
عامه مردم مورد توجه قرار گرفتند .در واقع ،همراه با ظهور تغييرات در مد هاي
ارتباطي و توسعهاي ،جهت گيري در شيوه مداخله ارتباطي نيز تغييراتي يافت .از يک
سو ،موفقيت مد نوسازي مورد ترديد قرار گرفت زيرا نمونههاي ملموسي نشان ميداد
كه ارتباطات مبتني بر نوسازي الزاماً به توسعه منجر نميشود و حتي در مواردي به
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خالف آن مشخص شد كه كشورهاي جنو

روز به روز بيشتر دچار فقر ميشوند.

اين انتقاد كه بيشتر از هر جاي ديگري در امريكاي التين مصداقهاي خود را يافت ،بر
پيوند ميان اين موقعيت و موقعيت وابستگي اقتصادي به شما صنعتي تأكيد داشت .در
واقع ،توسعة كشورهاي شما مشرو به توسعهنيافتگي كشورهاي جهان سوم شده بود
و «مركز» به قيمت از دست رفتن توسعة «حاشيه» توسعه مييافت ( Bessette,

.)2004:102
از سوي ديگر ،تعريف توسعه نيز متأثر از ذهنيتهاي استعماري بود .به گفته
آلفونسو جي-دارگون ،1همكاريهاي بينالمللي مبتني بر ذهنهاي عمودياي بودند كه
از دوران استعمار به جا مانده بودند .آنها بودند كه «ميدانستند» چه چيزي براي
كشورهاي افريقا ،آسيا ،يا امريكاي التين بهتر است .در حالي كه سرانجام آشكار شد كه
هر يک از جوامع ديدگاه هاي خاص خود را در مورد توسعه دارندGumucio-( .

.)Dagron, 2003: 69
اين رويكرد در توسعه در قالب پارادايم «وابستگي» توصيف شده است .بر اساس
اين پارادايم ،موانع توسعه بيش از هر چيز ناشي از عوامل خارجياند ،نه داخلي؛ يعني،
نظام سلطه اقتصاد بينالمللي موجد آن است .در نتيجه ،رسانههاي جمعي نميتوانند به
منزلة عامل تغيير عمل كنند زيرا حامل پيامهاي غربي و ايدئولوژي سرمايهداري و
محافظهكاري هستند .اين پارادايم بعدها مورد انتقاد قرار گرفت زيرا اگرچه بر اختالفات
در سط بينالمللي تأكيد مي كرد اما بر اختالفات موجود در سطوح ملّي و محلي توجه
كافي نداشت .در اين پارادايم به مباحث مربو

به «نظم نوين جهاني» پرداخته شده

است (.)Bessette, 2004:102
يكي از مد هاي حاصل از اين پارادايم كه در گذشته مطرح شد و اكنون هم تأثير
چشمگيري بر فعاليتهاي مرتبط با ارتباطات توسعه دارد مد «آگاهيبخشي» يا
1
. Alfonso Gumucio-Dargon
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«هوشيارسازي »1است كه پائولوفريره 2آن را تدوين كرده است .فريره و متفكران ديگر
پس از او ارتباطات را فرآيندي توصيف كردهاند كه از فرآيندهاي اجتماعي و سياسي در
مبحث توسعه قابل تفكيک نيست (فريره.)1358 ،
فريره بر اين واقعيت تأكيد دارد كه انتقا دانش از منابع صاحب اختيار به
گيرندگان منفعل ،هيچ كمكي به رشد گيرندگان نميكند .بنا به نظر فريره ،براي كارآمد
شدن ارتباطات توسعه الزم است عالوه بر كسب دانش فني و مهارتها ،آگاهيبخشي،
تفكر سياسي و فرآيندهاي سازماني نيز مدّ نظر قرار گيرد.
او اين مد را در كتا

آموزش ستمديدگان به تفصيل شرح داده است .در مد

فريره ارتباطات توسعه را ميتوان به منزلة ابزاري به كار برد كه عامه مردم ميتوانند از
آن براي كنتر اوضاع استفاده كنند .از اين ابزار ميتوان براي اهداف زير بهره جست:
 )1آگاهي يافتن از وجوه گوناگون مشكالت واقعي موجود بر سر راه توسعه در
هر منطقه ،همراه با برنامهريزي براي استفاده از واكنشهاي جمعي مؤثر در برابر اين
مشكالت؛
 )2روشن ساختن اختالفاتي كه موجب جدايي گروههاي ذينفع گوناگون ميشود؛
 )3سياسي شدن و يادگيري ايجاد راههاي جايگزين در موارد بروز مشكل و يافتن
راه حل براي مشكالت گوناگون و فراهم كردن ابزار الزم براي عملي كردن راهحلهاي
ارائه شدة اجتماع (.)Bessette, 2004: 104
مد توسعهاي «آگاهيبخشي» و كاربردهاي آن نيز با انتقاداتي مواجه بوده است.
بنا بر اين انتقادات ،سياسيسازي از طريق رسانههاي اجتماعي كه در اين مد
موضوعيت و محدوديت دارد ،شايد بتواند در كشورهايي كه در برابر كنش سياسي
مدارا مي كنند مؤثر واقع شود اما در اغلب كشورهاي در حا توسعه ،به دليل احتما
سقو حاكميتها در پي بروز كنش سياسي ،با مقاومتهاي رسمي مواجه ميشود و در
1
. Awakening
2
. Paulo Freire
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واقع ،مسئوالن ابزار ايجاد تغيير را فراهم نميكنند و اختالفات ناشي از اين وضعيت
منجر به اعما محدوديت و سركو

حقوق دموكراتيک ميشود ( Berrigan, 1981:

.)41
به اين اعتبار ،بسياري از صاحبنظران معتقد هستند كه بهتر است به جاي
رويكرد سياسي سازي مستقيم ،رويكردي مبتني بر آموزش در پيش گرفته شود كه هدف
آن نه ايجاد نزاع و اختالف ،بلكه فراهمسازي ابزار الزم براي پيشبرد توسعه باشد.

 -ارتباطا

و «توسعه از نوعي ديگر»

از درون نقد دو پارادايم پيشين توسعه ،پارادايم سومي شكل گرفت كه «پارادايم توسعه
از نوعي ديگر» خوانده شده است .اين پارادايم نه فقط بر توسعة مادي بلكه بر توسعه
ارزشها و فرهنگها نيز تأكيد دارد .در جايي كه مداخلة ارتباطات توسعه مطرح باشد،
اين پارادايم بر رسانههاي كوچكي تأكيد ميكند كه در قالب شبكهها فعاليت ميكنند .در
اين پارادايم توجه به «ارتباطات عامه» 1نيز مورد توجه است .بر اساس اين پارادايم،
مشاركت عامه مردم امكان انتخا

و گزينش مناسبترين فعاليتهاي توسعهاي را براي

هر جامعهاي افزايش ميدهد.
به اين ترتيب ،عرصه ارتباطات توسعه عرصة گسترده و متنوعي به شمار ميآيد
كه عوامل شكلدهنده تحو آن نيز بسيار متنوع است و در نتيجه ،مد هاي مرتبط با آن
نيز همانند ايدئولوژيها و جهتگيريهاي منسو

به آن متفاوت است .اما با وجود

تمام تفاوتها ،امروز اين مسئله محوري بديهي تلقي ميشود كه مشاركت عامه در
فرآيند توسعه ضروري است و ارتباطات نقش مهمي براي كنشگري مخاطبان در توسعه
ايفا ميكند.

1
. Popular Communication
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حا بيش از چهار دهه تجربه ارتباطات توسعه اين درس را در پي داشته است كه
ع موم شهروندان بايد در توسعه نقش داشته باشند .به اين معنا كه آنان بايد بتوانند
نيازهاي خود را بيان كنند و ابزار ارتباطي بايد براي انتقا خواستهها و بيان آنهابه كار
برده شود .بر اين اساس ،بايد ارتباطات افقي در جامعه شكل بگيرد و عامه مردم قادر
باشند مشكالتشان را مستقيماً بيان كنند و از امكانات جديد آگاه شوند و دانش و
ديدگاه خود را در فرآيند ارتباطي وارد سازند .كنشگري مخاطبان بر اساس پارادايم سوم
توسعه ،جوامع دستخوش تغيير است.

 -ارتباطا

مشاركتي

بسياري از صاحبنظرانِ توسعه «ارتباطات مشاركتي» را برآمده از پارادايم «توسعه از
نوع ديگر» مي دانند .بر اين اساس ،اغلب كاربرد ارتباطات به منزله وسيلهاي براي
توانمندسازي مغفو

مانده است .اما ارتباطات توسعه با طرح مفهوم «ارتباطات

مشاركتي» نسبتِ ميان ارتباطات و توسعه را در اجتماعات گوناگون روشنتر ساخته
است .در واقع ،بر اين اساس ،اين نتيجه بدست آمده كه هيچ پروژة توسعهاي بدون
مشاركت مردم به هدف خود كه همان تغيير اجتماعي است نائل نخواهد شد
(.)Gumucio-Dagron, 2003
بنا به نظر داگرون ،ارتباطات مشاركتي پديدهاي است كه به لحاظ فرهنگي از تنوع
فراواني برخوردار است و از كنتر نهادي نيز ميگريزد .داگرون معتقد است كه
ارتباطات مشاركتي مقولهاي شكننده و اغلب متناقض است كه با مد هاي آماده تكثير،
تعارض دارد و همانند اجتماعاتي كه آن را به كار ميگيرند ،پرشور و زنده است.
اجتماعات ميتوانند از ارتباطات مشاركتي به منزلة ابزاري براي گفتوگو و حل مسائل
خود بهره گيرند (.)Gumucio-Dagron, 2003
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به اين ترتيب ،وقتي از اصطالح «ارتباطات مشاركتي» استفاده ميشود ،بايد به
استفاده از ارتباطات براي تسهيل مشاركت اجتماع در فعاليتهاي توسعهاي اشاره كرد
كه به صورت زير قابل تعريف است:
«ارتباطات مشاركتي» يا «ارتباطات توسعه مشاركتي» فعاليتي برنامهريزي شده
است كه از يک سو ،مبتني بر فرآيندهاي مشاركتي و از سوي ديگر ،متكي بر رسانهها و
ارتباطات ميان فردي است و گفتوگو ميان كنشگران گوناگون را در جهت حل يک
مسئله يا مسائل مشترک مربو

به توسعه ،تسهيل ميكند و هدف آن سامان دادن

مجموعهاي از كنشهاي شهروندان براي حل مشكل يا تحقق اهداف توسعه است
(.)Besset, 2004: 7
در اين نوع ارتباطات ،هنگامي كه هدف مشتركي در سط اجتماع مد نظر است،
به جاي تالش براي متقاعدسازي و اطالعرساني يکسويه به شهروندان براي تغيير
رفتار آنها ،بر تباد اطالعات ميان نقشآفرينان و كنشگران گوناگون -اعم از گروههاي
فعا اجتماعي ،مسئوالن محلي و منطقهاي ،نهادهاي غيردولتي ،دولت و ساير نهادها-
تأكيد ميشود تا از آن ميان براي حل مسئلة مشترک ،راههاي جديدي پيدا شود .به اين
ترتيب ،فعاليت توسعهاي به شناسايي نيازها و در نتيجه مشاركت ،افزايش دانش و
امكانات و توانمنديهاي شهروندان جامعه ميانجامد.
به طور خالصه ،بررسي ارتباطات مشاركتي ثابت ميكند كه گفتوگو اساس
پيشبرد توسعه است و ارتباطات مشاركتي به شكل دادن اين گفتوگو كمک ميكند،
زيرا فرض بر اين است كه مشاركت فعا و آگاهانه ذينفعان ،عامل اصلي موفقيت
فعاليتهاي توسعهاي است و بدون تغيير در ذينفعان ،توسعه ميسر نميشود
(.)Gumucio-Dagron, 2003
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 -2نمايش ،ابزاري ارتباطي با رويكرد مشاركتي
نمايشي كه هدف آن توسعه است شيوهاي ارتباطي است كه از بطن آموزش غيررسمي
به وجود آمده است و عبارت است از :فرايند يادگيري در ميان مخاطبان ،كه هدف آن
بهبود بخشيدن به ظرفيت حل مشكالت اجتماعات به گونه اي پايدار است.
اين نوع نمايش توصيفگر مجموعهاي از فعاليتهاي تئاتري و روشهاي
مشاركتي براي برانگيختن مشاركت و دخالت اعضاي حاشيهاي جوامع ،در فرايند
گفتو گو ست و هدف آن ارتقاء آگاهي در مورد مسائل اجتماعي و سياسي ،ايجاد
يكپارچگي اجتماعي و ترغيب مشاركت ،آگاه سازي و تقويت سازماندهي گروهها و
اجتماعات و دادن صدا به گروههاي خاموش جامعه است.
در كاربرد نمايش هم دست اندر كاران تئاتر و هم كارگزاران توسعه خواستار آن
هستند كه مخاطب هدفشان خط فكري خاصي كه به تغيير پايدار رفتارش ميانجامد را
بپذيرد و در آن فرايند خلق نمايش به لحاظ آموزشي به اندازه محصو نهايي يعني خود
اجراي نمايش ،ارزشمند است.
اين ابزار با تمايل بشر به يافتن پاسخ پرسشها ،حل مشكالت يا بهبود شرايط
مرتبط است .مردم با اتكا به دانش و باورهاي پيشين خود چيزهاي تازه ميآموزند .همه
افراد داراي تجاربي هستند كه حاصل زبان ،فرهنگ ،ارزشها و تجربههاي حاصل از
آموختههاي پيشين ميباشند .يادگيري زماني رخ ميدهد كه يادگيرنده براي فراتر رفتن
از حدود دانستههاي پيشين خود تالش ميكند و دانستهها را به اشتراک ميگذارد.
بر اين اساس ،جوامع بومي ميتوانند بر اساس سنن و آيينهاي مذهبي ،موسيقي،
رقص ،طنز و سرگرمي و نظاير آنها ،جلوههاي تازهاي از اين گونه ارتباطات را
بيافرينند .نمونههاي استفاده از نمايش براي بهبود وضعيت اجتماعي ،تقويت هويت
فرهنگي و آموزش و در مفهوم كلي ،به عنوان ابزار ارتباطي براي توسعه ،عبارت است
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از :تئاتر الفراگوا 1در هندوراس ،تئاتر ترونو 2در الپاز بوليوي ،و «تئاتر كريگما» 3كه
براي تقويت هويت فرهنگيو بازآفريني آن در ميان تهيدستان بوگوتايي -كه عمدتاً
مهاجرن بودند -به كار رفته بود و اكنون خود به مثابه نوعي رسانه در ارتباطات توسعه
مطرح است و در سا  ، 1978انجمن كريگما از آن به صورت تئاتر خياباني براي
آشناسازي جمعيت محلي با ارزشهاي انساني و فرهنگي استفاده كرد .در آسيا و حوزة
پاسيفيک نيز از نمايش بري بازآفريني سنت و تقويت حافظة تاريخي استفاده شده
است .گروه تئار ناالمدانا 4در محالت فقير چناي 5در هندوستان با اجراي نمايشهاي
اجتماعي عمدتاً در پي افزايش آگاهي هاي اجتماعي و بهداشتي جمعيت است .در نپا
نيز تئاتر خياباني آروهان 6از سنتهاي محلي و محتواهاي نو براي ترويج گفتوگو و
بحث دربارة حق رأي و دموكراسي ،مسائل زيست محيطي و بهداشت عمومي و نيز
ساير مشكالت بهداشتي استفاده كرده است .گروه تئاتر وان اسما

بگ 7نيز در

وانواتوي 8جزاير سليمان دربارة مسائل گوناگون ،از جمله محيط زيست ،ايدز و
بهداشت ،حق رأي و حقوق كودكان نمايش اجرا ميكند .در نيجريه نيز گروههاي
نمايش محلي كنشگران رسانهاي كارآمدي براي پشتيباني از برنامههاي بهداشت،
ايمنسازي و پيشگيري بودهاند)Gumucio-Dagron, 2003( .

 تئاتر براي توسعه :فرايند شكلگيري و سير تحولچنانكه اشاره شد ،با طرح گفتمان «توسعه از نوعي ديگر» و برجستهتر شدن نقش هنر
و بازآفريني صورتهاي هنر بومي در توسعه ،گونههاي خاصي از هنر نمايش به مثابه
1
. Teatro LaFragua
2
. Teatro Trono
3
. Teatro Kerigma
4
. Nalamdana
5
. Chennai
6
. Arohan
7
. Wan Smalbag
8
. Vanuato
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رسانه اهميت يافتند .نسبيتگرايي فرهنگي پستمدرن نيز اين زمينهها را كه طي
دهههاي  1970و  1980شكل گرفته بودند ،تقويت كرد ،زيرا اساس اين رويكرد
فرهنگي نيز مبتني بر اين نظر بود كه واقعيت اليههاي گوناگوني دارد و در اشكا
گوناگوني تجلي مييابد؛ و به اين اعتبار ،بايد پذيرفت كه تمام فرهنگها به يک اندازه
به تفسير واقعيت كمک كردهاند و هر يک از فرهنگها را تنها ميتوان بر اساس شرايط
خود آن فرهنگ درک و تفسير كرد )Epskamp, 2006( .از اين منظر ،ديگر نميتوان
تمام فرهنگها را ،كه شيوههاي گوناگون مشاهدة جهان تلقي ميشوند ،به يک صورت
واحد بازشناخت.
در حوزه هنر ،پست مدرنيسم به از ميان رفتن مرز ميان هنر فرماليستي و هنر
عامهپسند كمک كرد .به گفته اپسكمپ ،1بنا به نظر كاپلند ،2تفكر پستمدرن به
شكلگيري برخوردهايي انعطافپذيرتر با فرهنگ عامه و دسترسي بيشتر به آن منجر
شد و اين تغيير رويكرد گسترده در آغاز قرن بيستويكم تأثير قابل توجهي بر تحو
علوم اجتماعي و هنر گذاشت (.)Epskamp, 2006
در چارچو

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

گرفت كه به «تئاتر براي توسعه »3يا به اختصار "تيافدي" معروف است .از "تئاتر
براي توسعه"در سط جهان در زمينه فعاليتهاي توسعهاي استفاده گستردهاي ميشود.
اين كاربرد به ويژه از زمان استقال كشورهاي آفريقايي رواج بيشتري يافته است ،به
طوري كه مي توان تاريخ كاربرد اين مفهوم را كمي بيشتر از چهار دهه دانست" .تئاتر
براي توسعه" ابتدا در قالب آموزش غيررسمي و ارتباطات حمايتي براي توسعه شكل
گرفت ولي بعدها شمو بيشتري در ارتباطات توسعه يافت.

1
. Epskamp
2
. Kopland
3
. Theatre for Development
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طي دهة  ،1960پائولو فريره روش هـاي آموزشـي مشـاركتي ابـداعي خـود را در
آموزش و سوادآموزي بزرگساالن در برزيل به كـار بـرد .ايـن ايـدههـا انگيـزهاي بـراي
هموطن او ،آگوستو بوا  ،شد تا از دهه  1970به بعد قالبهاي كـاربردي نمـايش را در
اين راه مورد آزمون قرار دهد .بوا در اين زمينه سعي كرد مشاركت فعـا مخاطبـان را
در آگاهسازي و حل مشكالت در سط اجتماع به كار گيرد .به اين سبب ،پژوهشهـا و
آثار او تا به امروز در طراحي و اجراي تئاتر براي توسعه نقش عمدهاي ايفا كردهاند.
تحت تأثير انديشه و تجار

بوا  ،امروزه از «تئاتر براي توسعه» به عنـوان ابـزاري

براي ارتباطات توسعه و به منظور ايجاد تغيير در جامعه ،استفاده ميشود.
از دهة  ،1970رسانههاي محلي (بهويژه هنرهاي نمايشي) به منزلة ابزاري ارتباطي
براي توسعه مورد استفاده قرار گرفتهاند .اين كاربرد با آن دسته از راهبردهاي توسعه
اجتماعي كه به پروژههاي توسعهاي «كوچک» و «مستقل» متمركز بودند تناسب داشت.
استدال اين بود كه رسانههاي محلي ،رسانههايي در دسترساند ،كاربردشان هزينه
چنداني ندارد و براي اجتماعات محلي شناخته شدهتر هستند و به دستاندركاران
توسعه امكان ايجاد تصويري روشن و دقيق را ميدهند .به اين ترتيب« ،تئاتر براي
توسعه» يا به منزلة روشي براي هدايت و متقاعدسازي از طريق نمايش و يا به صورت
آموزش مشاركتي در قالب كارگاههاي تئاتر براي توسعه مورد استفاده قرار گرفت.
البته در ابتدا« ،تئاتر براي توسعه» شكلي از تئاتر عامهپسند به شمار ميآمد كه در
خدمت آگاهسازي و اطالعرساني به اجتماعات روستايي و شهري بود ،اما امروزه «تئاتر
براي توسعه» راهبردي آموزشي تلقي مي شود كه در آن از تئاتر براي ترغيب اجتماع به
بيان دغدغهها ،داليل مشكالت و راهحلهاي ممكن استفاده ميشود ،هرچند تمام انواع
تئاتر با موضوع توسعه به گونهاي ارتبا دارند.
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به اين ترتيب ،گونههاي متفاوتي از «تئاتر براي توسعه» حتي در اروپاي غربي ،به
عنوان «تئاتر عامهپسند« ،»1تئاتر مرد 2يا حتي «تئاتر كنشگر»» 3طرح شده است.
اصطالحات ديگري كه امروزه براي پروژههاي «تئاتر براي توسعه» به كار ميرود
«تئاتر در آموزش »4يا «تئاتر اجتماع 5است .تمام اين حوزهها به گونهاي همپوشاني
دارند .اين كه كدام يک از اين نامها براي پروژهاي خاص مناسبتر است به تعريفهاي
«توسعه»« ،آموزش» يا «اجتماع» بستگي دارد« .تئاتر براي توسعه» اغلب در ارتباطاتِ
حاميِ توسعه 6و يا در آموزش بزرگساالن 7به كار ميرود .تئاتر در آموزش اساساً به
كاربرد تئاتر در مدارس رسمي يا خارج از مدارس داللت دارد.
بنا به گفتة جكسن 8كاربرد تئاتر براي آموزش در اواسط دهة  1960در بريتانيا
آغاز شد و به سرعت گسترش يافت زيرا فعاالن تئاتر در صدد گسترش برنامههاي
كمکرساني خود بودند و روشهاي گوناگوني را براي گفتوگو با جوامعشان به
وجود آورده بودند .تئاتر براي آموزش به كاربرد تئاتر براي اهداف مشخص آموزشي
مبتني است اهدافي كه با برنامه هاي درسي مدارس پيوند دارند و اغلب در متن نهادهاي
آموزشي ،يعني در مدارس ،دانشكدهها و باشگاههاي جوانان و گاهي اوقات حوزهها و
مكانهاي تاريخي مطرح ميشوند (.)Jackson, 1997: 49-50
«تئاتر اجتماعي» به آن دسته از فعاليتهاي ابداعي تئاتري گفته ميشود كه
اجتماع ،خود آن را اغلب بر اساس شكلهاي محلي تئاتر بومي يا هنرهاي نمايشي
اجتماعي مربوطه طراحي ميكند و بسط ميدهد .همه انواع تئاتر ياد شده ماهيت
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مشاركتي دارند .مؤسسة رويا تراپيكا اينستيتوت 1در آمستردام بر همين اساس عنوان
مفهومي مشترک «تئاتر براي توسعه» را برگزيد كه همة اشكا تئاتري ،حتي «تئاتر براي
توسعه» در زيرمجموعه آن قرار ميگيرند .البته اين كار فوايد خاص خود را دارد زيرا
در آن از مشكالت اصطالحشناختي و مسائل مربو به رويكردهاي گوناگون اجتنا
ميشود .از سوي ديگر ،استفاده از عناويني چون «تئاتر و توسعه» عمق تاريخي تحو
«تئاتر براي توسعه» را توصيف ميكند و اين حوزه را به قالبهاي نمايشي و تئاتري به
كار رفته در متن توسعه ،حتي كارهاي ادبي تازه يا نمايشهاي متداو  ،بسط ميدهد
(.)Epskamp, 2006
ذكر اين نكته نيز الزم است كه اساساً كنشگري اجتماعي در تئاتر صور گوناگوني
به خود ميگيرد كه حيطه اي وسيع ،از تئاتر سياسي برشت و تئاتر مشاركتي بوا تا
پديدههايي چون پرفورمانس 2را شامل مي شود .از اين رو ،تئاتر كنشگر هم در مواردي
از شيوه هاي تعاملي براي پيشبرد اهداف خود در زمينه مسائل نژادي ،جنسيتي ،مهاجرت
و ساير موضوعات استفاده ميكند (.)McDonagh, 2002
بوا كه همواره در پي مشاهدة مشاركت فعا مخاطبان در رويدادهاي تئاتري
بود ،مفهوم «پداگوژي دراماتورژي انتقادي »3را در دهههاي  1970و  1980به وجود
آورد كه از زيباييشناسي برشتي الهام ميگرفت و تئاتر عامه يا تئاتر اجتماعي خوانده
شد .اين نوع تئاتر به ويژه سرچشمه گرفته از ميرا

فكري برتولت برشت-1956( 4

 )1898بود كه به سنت تاريخ شفاهياي تعلق داشت كه خود متعلق به اجتماعي خارج
از عرصة تأثير فرهنگي آتالنتيک شمالي بود (.)Epskamp, 2006

1
. Royal Tropical Institute
2
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3
. Critical Dramaturgical Pedagogy
4
. Bertolt Brecht
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از نظر بوا در رويكرد تئاتري پيشنهادياش اهميت نتيجه كمتر از فرآيند بود .او
بر اساس روش آموزش انتقادي پائولوفريره ،تكنيکهاي تئاتري پيشرويي را به وجود
آورد كه در آنها تئاتر وسيله اي براي تجربه كردن مداخله اجتماعي و جايگاهي براي
افزايش آگاهي و حل مشكل بود .به اين سبب در كتا

نخست خود يعني «تئاتر براي

ستمديدگان» 1،تعليمات فريره را با مهارتها و تكنيکاي تئاترياي كه برشت به وجود
آورده بود تركيب كردكه حاصل آن آفرينش مجموعه بزرگي از راهبردها و بازيهاي
دراماتيک است.
تكنيکهاي ابداعي او عبارتاند از« :دراماتورژي همزمان» 2،كه مجموعهاي از
تئاتر اجتماعي و پروپاگانداي مشاركتي است؛ «تئاتر شورايي» 3كه در آن از مخاطبان
دعوت ميشود تا مستقيماً در نمايش مشاركت كنند ،آن را تغيير دهند ،وارد بحث شوند
و عموماً مشكل مطرح شده در نمايش را حل كنند« .تئاتر شورايي» ،به منزلة فرآيندي
تحليلي ،محدوديتها و امكانات كنش را كشف ميكند و در عين حا تناقضها و
ساختارهاي پنهان واقعيت روزمره را آشكار ميسازد .تحليل نه تنها از طريق بحث
شكل ميگيرد بلكه فرآيند دراماتيزه كردن نيز خود در اين كار دخيل است و بد به
كانون تجربة آموختن ميشود (.)Epskamp, 2006
البته نقدهاي متعددي بر رويكرد تئاتري بوا وارد شده است ،يكي از اين
انتقادات غيرقابلمقايسه بودن ماهيت واقعيت با نمايشهايي از اين دست و ديگري
بازتوليد نگاه توسعهايِ از باال به پايين به واسطه حضور مروجان است .اين نكات
ميتوانند موضوعي براي بررسي بيشتر باشند.
از نظر بسياري از منتقدان غربي ،در پايان قرن بيستم ديگر ايدههاي برشت و بوا
در غر

كارايي الزم را ندارند ،اما هنوز ايدههاي آنها در كشورهاي در حا توسعه و

1
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2
. Simultaneous Dramaturgy
3
. Forum Theatre
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در برنامه هاي درسي تئاتر ،به ويژه در آن دسته از مراكز آموزشي كه كارشان تعليم
معلمان متخصص تئاتر مردم و تئاتر اجتماعي است جاي دارند.

« -3تئاتر براي توسعه به مثابه رسانه»
اين كه تئاتر به منزله ابزاري در تحقيقات و تغييرات اجتماعي به شمار ميآيد به دليل
تشابه عميق آن با جامعه است .هنگامي كه دربارة ساختارهاي اجتماعي ،به عنوان بخش
مكمل آن ساختار ،يا گونهاي از تعامل و تغييراجتماعي تحقيق شود ،اين تشابه و
نزديكي آشكار ميشود.
از آن جا كه آدا

و رسوم اجتماعي مبتني بر يک رشته اعما منطقي هستند،

عنصر تئاتري در آنها برجستهتر است .تنها زماني كه اين آدا

و رسوم رو به زوا

ميروند ،جنبة تئاتريشان محو ميشود .تئاتري بودن مراسمي همچون دفاع از پاياننامه،
جلسة پارلماني ،استماع دادرسي ،ميتينگهاي صنفي و حتي تجمعات دانشگاهي كامالً
محسوس است .همين واقعيت را ميتوان به تظاهرات ،ميتينگهاي عمومي ،مراسم
ازدواج يا تشييع جنازه ،آيينهاي مذهبي ،رقصهاي آييني ،دادگاهها و امثا

آن

نيز تعميم داد .حتي يک مهماني ساده ،يا گردهمايي دوستانه شامل مجموعهاي از
مراسم آشكار يا تلويحي است و از اين رو بعضي از عناصر تئاتري را داراست (اكبرلو،
.)1389
با وجود اين ،خصيصة تئاتري زندگي اجتماعي ،بنياديتر و فراگيرتر از سازمانها،
رويهها ،اعما  ،نمادها و حتي الگوهاي هنجاري است كه در چارچو

اجتماع عمل

ميكنند.
اهميت نقشهاي اجتماعي در فرآيندهاي عمل نظام به عنوان يک كل ،از اين
واقعيت سرچشمه ميگيرد كه هر جامعهاي بر صحنههاي متشكل از كنشها استوار
است .در هر نظام اجتماعي ،هر ساختار اجتماعي ،گروه اجتماعي يا شكل تعامل نوعي
جهتگيري تلقي ميشود و البته شدت اين جهتگيريها متفاوت است .افراد و گروهها
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در آغاز بنا به نقشي كه بازي ميكنند در چنين اعمالي مشاركت ميجويند .تئاتر دقيقاً از
همين طريق با ايفاي نقش ارتبا دارد .نقشهايي كه بازيگران يک نمايش ايفا ميكنند
از جهاتي با نقشهاي اجتماعياي كه ايفاي آنها به جنبههاي گوناگون نظام اجتماعي
شكل ميدهد ،تفاوت دارد.
بديهي است كه تئاتر يک موقعيت و گردهمايي اجتماعي است ولي تئاتر به نوبة
خود ،چارچو

اجتماعي مشخصي را شكل ميدهد كه بازيگران ،بخشهاي مكمل آن

هستند .ما به تئاتر ميرويم تا موقعيتهاي اجتماعيِ خاصي را كه سركو
ميان رفتهاند از نو تجربه كنيم و خود را از اين نابوديها و سركو

شده و يا از

رها سازيم .شايد به

تئاتر ميرويم از اين رو كه احساسات شديدي را كه سابقاً برانگيزاننده ما بودهاند از نو
زنده كنيم .به زبان ديگر ،تئاتر ،وقتي از مسائل اجتماعي مايه گرفته باشد ،ديدگاهي
بديع در اختيارمان ميگذارد.
به اين ترتيب ،در وهلة نخست ،وجود تئاتر بدون گروهي از بازيگران غيرممكن
است .گروهي محدود ،اما فعا  ،زنده ،منجسم و درگير با كشمكشها ،رقبا ،دسيسهها و
دشمنان .اين ويژگيها را هم در گروههاي آماتور و هم حرفهاي ميتوان يافت ،گر چه
در بين حرفهايها نمايانتر است.
همينطور نمايشي كه بازيگران اجرا ميكنند حاصل كنش شخصيتهايي است كه
بايد جان بگيرند و اين موضوع بدون وجود برخي چارچو هاي اجتماعي براي گروه
عملي نيست .بازيگران در اين گروهها بايد با هم برخورد كنند ،متحد شوند ،پيمان
ببندند ،از هم جدا شوند و بايكديگر در كشمكش باشند.
گروه همسرايان در تراژديهاي كالسيک نيز نشاندهنده عامل سومي است كه در
هر اجرايي وجود دارد .اين گروهها تا حد زيادي تجسم عيني جامعه هستند و طبقات،
گروهها ،محيطهاي اجتماعي و يا شكلهايي از كنش متقابل كه در نمايش نشان داده
ميشوند در آن جاي گرفتهاند .تئاتر مدرن گروه همسرايان را كنار گذاشته است،
ساختار اجتماعي به عنوان يک كل در تمام نمايشها وجود دارد و روابط متفاوتي را
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ميتوان در هر نمايش و هر اجرا ديد ،اما در نهايت و در هر اجرا تماشاگراني حضور
دارند كه مركب از اجتماعاتي با سليقهها ،خواستها و خاستگاههاي اجتماعي غالباً
متفاوت هستند .اين تماشاگران ممكن است به نوبة خود گروههايي را تشكيل دهند و يا
تشكيل ندهند ،ولي گاهي اوقات اين روابط به نوعي ميتوانند مشاركت تماشاگران را
فراهم سازند (اكبرلو.)15 :1389 ،
از ديگر ويژگيهاي تئاتر كه آن را به ابزاري مناسب براي برقراري ارتبا  ،به ويژه
در عرصه توسعه بد ميكند ميتوان به استقال آن از مهارت سواد و سخنوري اشاره
كرد .اين ويژگي امكان برقراري ارتبا و انتقا دانش را به طور همزمان به گروههاي
اجتماعي متفاوت فراهم ميسازد.
از سوي ديگر ،شايد بتوان تئاتر را از مفرحترين روشها براي به اشتراک گذاشـتن
اطالعات دانست .هم كودكان و هم بزرگساالن وقتي به موضوع عالقهمنـد باشـند بهتـر
ميآموزند.
تئاتر تنها از كلمات استفاده نميكند بلكه مـيتوانـد بـه طـور مـؤثر بـا اسـتفاده از
پانتوميم ،حركات و تصوير ارتبا برقرار كند .اين ويژگي توانايي منحصر بهفردي بـراي
برقراري ارتبا با مخاطبان ايجاد ميكند.
البته اين ابزار ارتباطي نقا ضعف و قوت گوناگوني دارد كه بررسـي هـر يـک از
آنها داراي اهميت اسـت .بـه طـور خالصـه ،مـيتـوان گفـت كـه تـوانِ پنهـان بـراي
سرگرمسازي ،امتياز تئاتر در برابر ساير رسانههـا و روشهـاي ارتبـاطي اسـت .بـر ايـن
اساس ميتوان فوايد استفاده از صورت قالب تئاتري را به مثابه رسانه در حـوزه توسـعه
شامل موارد زير دانست:
 -1تئاتر ميتواند خود را از نظر فرهنگي با شرايط تطابق دهد و بسته به موقعيـت
قابل تغيير است؛
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 -2تئاتر ميتواند ابزاري براي شنيدن صداي بخشهـاي سـاكت اجتمـاع باشـد و
امكان آن را فراهم كند كه گروه همتايان ،و نه كارگزاران سازمانهـاي توسـعه ،بـه بيـان
مسائل بپردازند؛
 -3تئاتر وسيلهاي عمومي و غيرتهاجمي براي انتقا اطالعات است؛
 -4تئاتر ميتواند موجب آن شود كه اجتماع مربوطه مالكيت راهبردهايي را كه بـه
طور جمعي خلق كرده است از آن خود سازد؛
 -5تئاتر ميتواند همچون تسهيلكنندهاي براي ايجاد تغييرات عمل كند؛
 -6از آنجا كه تئاتر سيار است ،ميتوان آن را در نقا گوناگون اجرا كرد؛
 -7تئاتر قابل ضبط كردن است و از اين رو ميتوان آن را به صورت گستردهتـري
منتشر ساخت؛
 -8تئاتر از نظر هزينه مقرونبهصرفه است ،چرا كه يک نمايش براي تعداد زيـادي
از مردم اجرا ميشود؛
 -9كساني كه فعاليتهاي ميداني انجام ميدهند مـيتواننـد از روشهـاي تئـاتري
براي تسهيل گفتوگو و تضمين مالكيت فعاليت فرهنگي و تغييرات بهرهبرداري كنند؛
 -10در تئاتر ميتوان نمايشها را بر اساس شرايط محلي تنظـيم كـرد ،بـه ويـژه،
وقتي كه همراه با برگزاري كارگاه باشد؛
 -11براي تقويت پيام تئاتر ميتـوان همـراه بـا رسـانههـاي ديگـر (بـراي نمونـه،
بروشورها و نوشتهها و راديو) از آن استفاده كرد.
البته اپسكمپ براي «تئاتر براي توسعه» ضعفهايي برمـيشـمرد كـه از آن جملـه
ميتوان به موارد زير اشاره كرد:
 -1اگر مجريان «تئاتر براي توسعه» از بيـرون از اجتمـاع مـوردنظـر آمـده باشـند،
هزينه توسعه و اجراي آن زياد ميشود؛ چرا كه نوشتن متن نمـايش و هزينـه بـازيگران
باالست؛
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 -2زمان الزم براي اجراي آن باعث ميشود كه پيامهايي كه مستلزم انتشار فـوري
هستند به كندي منتشر شوند؛
 -3كارايي نمايش ممكن است به تواناييهاي تهيهكننده و بازيگران بستگي داشـته
باشد .البته اين موضوع در سط اجتماع محلي ،كه حضور همتايان در نمايش تأثير متني
خاص خود را دارد ،صادق نيست (.)Epskamp, 2006
البته همان طور كه پيشتر نيز گفته شد ،نقدهاي نظـري جـدي و مهمـي بـه ايـن
مقوله وارد است كه بايد درباره آنها بررسيهاي دقيقتري صورت گيرد.

 -4تئاتر به مثابه رسانه در ايران
طي تاريخ ايران ،نمايش از امكان خوبي براي رشد برخوردار نشد .بهرام بيضايي دليل
رشد نيافتن نمايش در ايران را ناشي از عوامل زير ميداند:
 .1تسلط دو دين بر ايران كه هر دو به تئاتر نظر خوشي نداشتند؛
 .2حكومتهاي استبدادي كه با نمايش به دليل نقاد بودن آن ميانهاي نداشتند؛
 .3تحو نيافتن سامان كلي جامعه از روا روستانشيني و كوچنشيني به
شهرنشيني و رشد اندک طبقه متوسط كه ميتوانست مخاطب نمايش باشد؛
 .4پست بودن و عامي بودن هنر نمايش از نظر اديبان و دانشمندان و وارد نشدن
نمايش به هنر رسمي؛
 .5نفوذ نيافتن نمايش به طبقات پايين به دليل جلوگيري حكومتها از امكان
بروز صري تمايالت مردم و از اين رو عدم استقبا تودهها از نمايش؛
 .6عدم توانايي مالي براي حمايت توده از نمايش و در نتيجه عدم رشد كافي آن؛
 .7قطع شدن مدام تاريخ ايران بر اثر يورشها و بيثباتي ناشي از آن كه فرصت
تكامل و تحو نمايش را از ميان ميبرد (بيضايي.)1383 ،
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اينها علت عدم رشد نمايش در ايران بود .ما تنها ميدانيم كه بر همين اساس
نمايش هرگز از سط عوام باالتر نرفت و در زمرة مظاهر فرهنگي جاي نگرفت .به
همين دليل است كه نمايشها ثبت نشدهاند و در مورد آنها آگاهي چنداني موجود
نيست.

 نمايش در ايران باستانميل بشر به نمايش شايد به پيش از تاريخ و دورانـي بـازگردد كـه طايفـه يـا قبيلـه دور
آتشي گرد ميآمدند و در مراسم و رقصهاي جمعي مشاركت ميكردنـد .سـفالينههـاي
باقيمانده حاكي از وجود چنين جمعهايي در ايران نيز هست و نشانههاي اين نمايشها
بر سفالينههاي ايران قديم ،متعلق به نيمه او هزاره دوم پيش از ميالد ،ديـده مـيشـود.
بعدها ،برخي از شنوندگان خود بـه راوي بـد شـدند و شـايد بـا حركـات نمايشـي و
تكنيک هاي بياني در جلب تماشاگران بيشتر كوشش كردند تا آن كه سـرانجام روزگـار
كاتبان فرا رسيد و اجتماعاتِ پيش از تاريخ ويژگيهاي خود را به نمايشگري دورههـاي
تاريخي وام دادند (بيضايي.)1383 ،
بعدها گويا ايرانيان در لشكركشي هاي خود عدهاي بازيگر هم براي سرگرم كردن
سربازان و هم براي افزايش روحيه آنها را نيز همراه ميبردند.
گمان ميرود كه در دوران اسالمي شدن ايران نيز جشنهايي وجود داشـته كـه از
نمايش الهام گرفته بودند ولي سرچشمه آنها نمايان نيست .بازي «ميرنوروزي» از جمله
اين موارد است كه بعضي سرچشمه آن را عهد ساسانيان مي دانند و برخي ديگـر دوران
هخامنشيان و اغلب معتقدند كه به هر حا متعلق بـه دورة پـيش از اسـالم اسـت .ايـن
بازي بعد از اسالم شكلي مذهبي به خود گرفت و بعضي ديگر نيز كه كامالً با باورهـاي
ديني اسالمي مغايرت داشتند ،جز در نواحي بسيار دورافتاده ،از رونق افتادند.
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اما نمايش در ايران به سطوح باالي جامعه و در ميان بزرگان و اديبان نفوذ نكرد و
تقريباً به كل در اختيار عوام بود .به گفتة بهرام بيضايي ،شايد عامه مردم لزوم آن را
بيشتر درک ميكردند ،اما بزرگان به اين مقوله بياعتنا بودند و از اين رو كسي براي ثبت
آثار عامه مردم كوشش نكرد و به دليل ماهيت بداهه اين آثار ،شكل مكتوبي از آنها
باقي نمانده است (بيضايي.)1383 ،
شايان ذكر است در دوراني كه نمايشهايي همچون نقالي ،پردهخواني،
خيمهشببازي و معركهگيري رواج داشت ،بخشي از آموزههاي اجتماعي و حتي
اعتقادي از طريق گفت وشنود بين نمايشگران با تماشاگران رخ ميداد .مثالً در
خيمهشببازي ،گفتوگوي بين مرشد و عروسکها واجد نكات تربيتي براي
كودكان تماشاگر بود .يا در معركهگيريها مرشد و بچه مرشد ،با يكديگر پرسش و
پاسخ كرده و در هر بخش ،نتيجهگيري اخالقي در قالب جمالت قصار بيان ميشد
(اميني.)99 :1388 ،
شكل هاي نمايش هاي مستقل پس از اسالم در ايـران شـامل نقـالي ،نمـايشهـاي
عروسكي ،تعزيه و نمايشهاي شاديآور بود.

 نمايش مدرن در ايرانويژگي دگرگونساز مشروطه چنان بود كه بر تمام مظاهر فرهنگي و اجتماعي از جمله
تئاتر اثر گذاشت .سا هاي  1285تا  1304دوران پرآشو

حيات معاصر ايران بود و در

همين دوران بود كه حضور نهاد فرهنگي تئاتر جلوهگر شد .سفرنامههاي به جا مانده از
اوايل قرن نوزدهم حاكي از آن است كه سفرا و نخبگان ايراني در اين دوران با تئاتر به
منزلة يكي از مظاهر تجدد آشنا شدند (سپهران.)12 :1388 ،
شايد بتوان ميرزا آقاخان تبريزي را اولين نويسندهاي دانست كه پا از نمايشهاي
سنتي فراتر گذاشت و در ايران دست به نگارش نمايشنامههايي به سبک اروپايي زد.
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آثار او از نظر ساختاري با سنت نمايشنامهنويسي ايراني كه در آن زمان منحصر به شيوة
آخوندزاده بود ،تفاوت كيفي داشت .بدين معنا كه او به سبب عدم آشنايي با اصو
نمايشنامهنويسي و همچنين به واسطة آنكه آثار خود را نه براي اجرا در تماشاخانه،
بلكه با هدف كاربرد در زمينههاي اجتماعي ادبي مينوشت ،از قيد و بندهاي
نمايشنامهنويسي رها بود .ناگفته نماند كه تجار

نمايشي ميرزا آقا ،از نظر عيني،

منحصر به مشاهدة «تعزيه» و يا «تقليد» در مكانهايي مانند تكية دولت ميشد و به
لحاظ نظري ،محدود به خواندن تمثيالت آخوندزاده بود (ملکپور.)1363 ،
ديـدگاه نمايشي ميـرزا آقا ،دستكم بـا ديـدگاه آخوندزاده ،كـه تجربة
نمايشنامهنـويسي در آن زمـان منحصر بـه او بـود ،تفاوت كلـي داشت .بر خالف
آخـونـدزاده كه بر «عملكرداخالقي» نمايش اصرار ميورزيد،

ميرزا آقا به

«عملكرداجتماعي» آثار خود اعتقاد داشت (ملکپور.)1363 ،
او از «نمايش در نمايش» و نيز بازيگري عامه مردم در آثارش بهره ميبرد .تبريزي
در حقيقت با اين كار دست به مرزشكني زد و شايد اين حركت او را نخستين حركت
در تئاتر غيرسنتي دانست كه تماشاگر را به فرايند توليد نمايش وارد ميسازد .او
سركو

شدگان را به صحنه آورد تا با استفاده از نوعي بداهه پردازي درد جامعه را

بيان كنند .اين چنين بود كه تئاتر او وجهي توسعه بخش يافت .او سوژههايي را به
صحنه مي آورد كه هر چند تا بدان هنگام وجود داشتند ،اما ناپيدا بودند و صدايي از آنها
به گوش نميرسيد( .سپهران )1388 ،اين دقيقاً همان رخدادي است كه در فرايند
تيافدي به وقوع ميپيوندد.

 -5جمعبندي و نتيجهگيري
آنچه گفته شد شمهاي از ويژگيهاي نمايش در مقام ابزاري ارتباطي براي توسعه بود.
مرحله نخستين هر فعاليت توسعهاي ،ارتباطات است و اين ارتبا

در تمام فرايند
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فعاليت نمايش به طور پايدار وجود دارد .در واقع بدون برقراري تعامل اجتماعي
اساسي بين كارگزاران توسعه و مردم از طريق پيامهاي ارتباطي ،نميتوان به شيوهاي
معنادار به توسعه پرداخت .تجربه برنامههاي توسعه در دهههاي پيشين نشان داده است
كه در بسياري از موارد ارتباطات به شيوه عمودي ،باال به پايين و غيرمشاركتي برقرار
ميشده .به عبارت ديگر ،برنامهريزاني كه از بيرون از اجتماع مورد نظر به اين مهم
ميپرداختند تصميم ميگرفتند كه چه چيز براي نوسازي آن اجتماع خو

است و

پروژههايي را بدون در نظر گرفتن نيازهاي ذينفعان آن ،به جامعه تحميل ميكردند .اين
پروژهها معموالً به هدف مورد نظر خود نميرسند زيرا مردم براي مشاركت در
فرايندهايي كه احساس كنند جزئي از آن نيستند؛ انگيزه ندارند .انتقادات از الگوي
نوسازي منجر به شكلگيري الگوي وابستگي شد كه موانع توسعه را بيش از هر چيز
ناشي از عوامل خارجي ميداند ،نه داخلي و از اين رو ،اين نقد بر آن وارد است كه بر
اختالفات در سط

بينالمللي تأكيد ميكند اما اختالفات موجود در سطوح ملّي و

محلي را چندان مد نظر قرار نميدهد و معتقدند كه رسانههاي جمعي نميتوانند به
منزلة عامل تغيير عمل كنند زيرا حامل پيامهاي غربي و ايدئولوژي سرمايهداري و
محافظهكاري هستند.
نكته نهايي اين است كه براي كامل شدن و اثرگذار بودن ارتبا  ،بايد آن را به
شيوهاي برقرار كرد كه دوطرفه ،تعاملي و مشاركتي باشد و براي شكلگيري اين نوع
ارتباطات ،الزم است كه ارتبا

ميان خودِ اعضاي اجتماع مورد نظر شكل بگيرد و

مخاطبان خود نيز كنشگر و نقشآفرين باشند .در مجموع ،از آنجا كه نمايش پديدهاي
آشنا و بسيار پذيرفتني براي جوامع بومي است« ،تئاتر براي توسعه» را ميتوان مدلي
دانست كه نه تنها به تجميع اطالعات مرتبط با اين مبحث ياري ميرساند بلكه
شهروندان را نيز به كنشگر ارتباطي تبديل ميكند .تئاتر براي توسعه اگرچه مفهومي
چندان جديد نيست اما كاركردهاي جديد دارد ،زيرا ميتواند از مرز زبان و موانع
فرهنگي عبور كند و ابزار ارتباطي بسيار قدرتمندي براي توسعه در جوامع دستخوش
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تغيير باشد .اين مد ارتباطي را ميتوان با توجه به پيشينه هنرهاي نمايشي و ارتباطات
آييني در ايران و نقش مؤثر تئاتر و نمايش و ارتباطات سنتي و رسانههاي كوچک در
تحوالت پردامنه اجتماعي مانند انقال

مشروطه و انقال

اسالمي ،در برنامههاي

توسعه نيز به كار بست .پيشينه نمايش در ايران و توان فرهنگي و اجتماعي ما نيز
ميتواند زمينهاي مناسب براي كاربرد اين پديده به مثابه ابزاري براي توسعه باشد .قطعاً
محدوديتهايي نيز در اين عرصه وجود دارد كه شناسايي آنها مستلزم تحقيقي جامع
است .به هرحا  ،نظر به تواناييها وكم هزينه بودن ،اين پديده ارتباطي را ميتوان و بايد
درعرصه توسعه در ايران به كار بست.
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