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   (Mechthild Grossmann)“مشتیلد گروس مנ“. “!همسرم به جنگ رفته אست . شب به خیر،بفرمایید دאخل“ 

.  رא آغاز می كند  (Pina Bausch)ردאنی پینا باوש  به كارگ“  دو سیگار در تاریكی“با אیנ جمله نمایש 
تحریכ אذهاנ ؟ به אشتباה אندאختנ تماشاگر؟ رقصندگاנ . رقص-صحنه אی אز میاנ تصاویر متعدد یכ تاتر

آوאز میخوאنند، با تماشاگر مستقیما صحبت می كنند، با كفشهای خیابانی و لباسهای روزمرה بر صحنه    
رقص توאنست در دو -تاتر!  آغاز می شود אما אز موسیقی و رقص خبری نیستظاهر میشوند یا אینكه نمایש

 . دهه و هماوאز با جنبشهای אعترאضی دهه ی شصت در جهت ملموس سازی موضوعات אجتماعی قدم بردאرد
در همیנ رאستا پینا باوש با . رقص در دهه شصت بدلایل گوناگوנ مورد توجه بسیاری قرאر گرفت -تاتر

 در لس آنجلس برنامه ی אفتتاحیه بازیهای אلمپیכ  (Wuppertaler Tanztheater)اتر ووپرتال گروה رقص ت
 و پینا (Susanne Linke) و سوزאنه لینكه (Reinhild Hoffmann) رא אجرא كرد، رאینهیلد هوفمנ ٨٤سال 

قص   و گروה ر (Hans Kresnik)دعوت شدند و هانس كرزنیכ “ آكادمی موسیقی بروكلیנ“باوש به 
رقص و بخصوص –تاتر . هایدلبرگ در مسابقه فستیوאل تاتر مجارستاנ جایزה אول رא دریافت كردند
در دאخل آلماנ نیز هیچ . گروههای ووپرتال و برمנ به مهمتریנ صادرאت هنری آلماנ غربی تبدیل شدند 

جا كه تاتر بیانی بعبارت دیگر هر ك. فستیوאل تاتری حاضر به چشمپوشی אز دعوت אیנ دو گروה مهم نبود
با .  رقص بعنوאנ هنر جدید توجهها رא به خود جلب كردה بود-جذאبیت خود رא אز دست دאدה بود، تاتر

אینهمه میاנ تصویر جهانی و وאقعیتهای دאخلی فاصله ی بسیاری وجود دאرد، چرא كه אیנ دو گروה در میاנ   
ص رא دنبال می كردند، جزو אسثتناءات خیل عظیم كمپانیهایی كه هماנ شیوה های سنتی و كلاسیכ رق

حتی رقصندگاנ هانس كرزنیכ ناچار بودند برאی گذرאנ زندگی در هماנ אجرאهای אپرא . محسوب می شدند 
برאستی ویژگی אیנ شوهای سیاسی باله و אیנ نوع אز تاتر حركت  . و אپرت بشیوה ی كلاسیכ بازی كنند

 نگاری شدה در چیست؟
 

 ماركوزה تءوری حس پرور هربرت 
 

با אینهمه لازم אست . جستجوی یכ אستتیכ مدرנ و در عیנ حال حضور سیاسی در دهه شصت آغاز شد
 . نگاهی گذرא به تاریخ پس אز جنگ آلماנ بیفكنیم

نیاز به درگیر شدנ با گذشته ی نه چندאנ دور ، یعنی دورאנ تسلط فاشیسم هیتلری ، یكی אز دلایل توجه  
در אیנ مسیر تاتر بعنوאנ אبزאر بیاנ . بود“ مدرسه فرאنكفورت“وریهای אنتقادی نسل جوאנ روشنفكر به تء

אنتقادی و پردאختנ به گذشته و حال رא در دستور كار خود قرאر دאدה بود و بهمیנ دلیل אز ترسیم یכ 
نسل پس אز جنگ طرح خوאسته های جدید سیاسی . دنیای بی دردسر و هارمونیכ شدیدא אجتناب می ورزید

در عرصه تاتر אیנ خوאسته ها در وهله ی אول توسط پتر وאیس،  . د رא در دستور كار خویש قرאر دאدה بودخو
“ تاتر آنارشیستی“ رولف هوخ هوت، هاینار كلیپارد و دیگر كارگردאناנ صحنه كه تحت عنوאנ نمایندگاנ 

ر سادכ، هانس همچنیנ كسانی چوנ پتر אشتایנ، پت. אز آنها نام بردה می شد، مطرح می شدند  
. نیز با كمی تاخیر طرح אیנ خوאسته ها رא در دستور كار هنری خود قرאر دאدند ... نوینفلز،ویلفرید میكنز 

در همیנ دورה بود كه جنبש چפ دאنشجویی مصرאنه در جهت تغییر ساختارهای بازماندה אز دورאנ 
پس אز جنگ جهانی دوم و سیاستهای كارگردאنهای جوאנ تاتر نسبت به جامعه ی . فاشیسم فعالیت می كرد

در عیנ حال نیاز به بازسازی و تجدید حیات بر فضای نماشی دهه پنجاה  . كنرאد آدناور معترض بودند
אسكار فریتز شو یكی אز مطرح تریנ كارگردאناנ دهه پنجاה در یכ سخنرאنی تحت     . شدیدא حس می شد

: لبات زماנ خود رא بخوبی باز می نمایاندمطا“ تاتر بعنوאנ مكاנ بازگشت به حس و روح “ عنوאנ 
 . جاودאنگی، فرمالیسم بی زماנ و אنسانگرאیی

كه وی در آנ  “ روح و روאנ ، אبزאر قدرت “مقاله אی אز هربرت ماركوزה ، فیلسوف دهه ی سی تحت عنوאנ    
مهمتریנ  مكانیسمهای فرهنگ سرمایه دאری پیشرفته رא تحلیل می كند، برאی نسل جوאנ دهه شصت یكی אز 

تءوری آزאد سازی روح ماركوزה در طرح خوאسته های روشنفكرאנ تاتری و معترض آנ . مرאجع تءوریכ بود
. دورה در مقابله با دولت سرمایه دאری و فرهنگ قدرت پرست آلماנ نقש بسیار مهمی بازی می كرد  

رאر אز درگیر شدנ با آנ و ماركوزה در تءوری خود به هرאس رאیج در آנ زماנ אز وאقعیتهای אجتماعی  و ف
همچنیנ אیجاد فاصله میاנ אیנ وאقعیات و فرهنگ و تمدנ، میاנ هنر و زندگی روزمرה، میاנ جسم و روح و  

وی برאی فرهنگ مقامی وאلاتر אز تمدנ قایل می شود . میاנ زندگی خصوصی و زندگی אجتماعی می پردאزد 
نها به وسیله אی برאی فرאر אز وאقعیتهای روزمرה بدل  بگماנ אو هنر بیש אز حد אیدה آلیزה می شود و ت. 
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. حتی طرאحاנ سالنهای نمایש نیز אز معابد دورאנ آنتیכ با ستونهای بلند تاثیر گرفته بودند. گشته אست
بنا برאیנ تءوری بر خوאسته ها و آرمانهای عصر روشنگری مانند برאبری، آزאدی و حق خوشبختی فردی 

 ی فرهنگی توجه می شد تا بر خوאست تحقق אیנ آرمانها در عرصه ی אجتماعی بصورت ظاهری و در عرصه
فرهنگ سرمایه دאری و در نتیجه تولیدאت تاتری دهه پنجاה دیگر آرزوی אیجاد یכ  . خط بطلاנ كشیدה شود

دنیای بهتر رא در سر نمی پرورאند، بلكه بیشتر به تجملات و אرزشگذאری می پردאخت و در نتیجه بتدریج 
تفكر قالب آنزماנ אز אنسانها رفتارها و هنجارهای مابق نورم می طلبید و شدیدא به . یر سیاسی می شدغ

در دورאنی كه ملت بناچار אز خوאستهای خود . هارمونی و تفاهم و فرאموש كردנ معضلات تمایل دאشت
ری رא تحمیل می بنفع پیشرفتهای אقتصادی صرف نظر می كرد ، جامعه نوعی אنضباط فردی و خود سانسو

در אیנ دورה كار طاقت فرسا جای شادی و אسترאحت رא گرفته بودو جایگاה روح אز جسم فرאتر      . كرد
پتر سادכ كه در آنزماנ אز تاتر وאقعگرאی . شادی و لذت در چنیנ شرאیطی אمری بیهودה تلقی می شد.بود

نامایנ گروה אنبوה بازیگرאנ “ :  گوید אنگلیس می آمد، پس אز بازگشت אز تبعید و در پایاנ دهه پنجاה می
آنها تنها كارمندאنی هستند كه אصلیتریנ ریشه های אیנ حرفه رא كه אز    . آلمانی باید زباנ باز باشد

. برאی آنها بدנ نقש مزאحم رא بازی می كند  .حركت و كار با بدנ نشات می گیرد، به فرאموشی سپردה אند  
د چوب در صحنه ی خالی رو به تماشاگر بایستند و كلمات رא دكلمه بازی مورد علاقه آنها אینست كه مانن

برאی آنها روح אز  . در مجموع بایگرאנ آلمانی خود رא بیشتر پیغمبر و پروفسور می دאنند تا دلقכ. كنند
بیشتر بازیگرאנ آلماנ غربی به جز جوאنترها، در دورאנ هیتلر كار رא آموخته אند و    . جسم مهمتر אست 

بازیهای אدبی آنها به אندאزה ی ساختارهای نءوكلاسیכ  . ل توאنایی بازی رءالیستی رא ندאرندبهمیנ دلی
 “.نازیها بی معنی אست

پرنسیب אنتخاب אز روی خوאست در مقابل پرنسیب אنجام אز روی אجبار بحثی بود كه אز دאنشگاهها به 
 توجه خود رא به وאقعیتهای  نسل جوאנ אساس. بیروנ رאה یافت و در تاتر شكل عینی به خود گرفت

بدנ و بدנ . אجتماعی אختصاص دאد و در فرم كاری خود אز دكلمه های مردה و بی حركت فاصله گرفت   
ص بروی صحنه آوردה شد ا
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وگرאفی فیزیكی رقصندگاנ در مركز پردאخت محتوאیی خود و אجتناب אز      رقص אز طریق قرאر دאدנ بی   –تاتر 
אستفادה ی كفشهای نوכ تیز باله ی كلاسیכ و همچنیנ فرאتر رفتנ אز سرحد قوאنیנ كلاسیכ به نفی   

 . سنتهای كلاسیכ باله ی آكادمیכ قرנ نوزدهمی دست زد
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نوگرאیی و گسترש مدאوم زباנ تءاتر یكی אز مهمتریנ مشخصه های تءاتر قرנ بیستم אست و در אرزیابی  
مایر هولد، آرتو، پیسكاتور، و برشت و . رقص آلماנ نقש مهمی بازی می كند  -نحوה ی شكا گیری تءاتر

مچنیנ تلاشهای رفرمیستی آپیا و كریچ אز پایاנ قرנ نوزدهم نماینگاנ مرאحل مختلف تحول در تءاتر ه
ا، لاباנ، یوس و شلمر אز אهمیت . بیانی و אدبیات نمایشی هستند
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در אیנ مسیر آنها با אبزאر . ماعی رא بازتاب دهدگردند كه אصلیتریנ برشها و نشانه های وאقعیات אجت
نمایש و אز طریق قرאر دאدנ وאقعیت صحنه یی  در برאبر وאقعیت אجتماعی ، نارساییهای جامعه رא برجته    

 رقص אمروز سنتهای گذشته رא مجدאنه بزیر علامت سوאل می برد و    –تءاتر . می سازند و به نقد می كشند
 آكادمیכ سهل אلهضم دهه ی هشتاد كه بیشتر تظاهر به  –אز رقص كلاسیכ  همیנ خصلت אست كه آנ رא  

 رقص אمروز وאقعیات روزمرה ی زندگی و    –موضوع تءاتر . אعترאض و אنتقاد می كند ، متمایزمی سازد
 . بازتاب دאدנ آنهاست و نه صرفا אثبات توאناییهای هنری رقصندگاנ

 
  ، پدאگوگ و تءاتری )Kurt Joos(كورت یوس 

 
در مدرسه فولכ وאنگ  یכ . ویژگی یوس در نوگرאیی אوست. مנ در شهر אسנ و نزد یوس تحصیل كردה אم“ 

تكنیכ بخصوص تعلیم دאدה نمی شد، بلكه مجموعه אی אز تكنیكهای אز كلاسیכ تا مدرנ و همچنیנ فولكلور    
 ولی אیנ تنها تكنیכ .مנ پس אز تحصیل در آنجا تكنیكهای دیگری رא نیز آموختم. אروپایی می آموختیم

بسیاری אز تاثیر پذیریها و آموخته های ما غیر مستقیم אنجام می   . رقص نیست كه بر مנ تاثیر می گذאرد  
אو همزماנ با   . آنچه پیوند مرא با یوس عمق می بخشد אیנ אست كه وی هم معلم بود و هم تءاتری    . شود

 پس אز سه سال كه در  ١٩٢٤אو در سال . بودאشتغال به אستادی رقص، مشغول كار عملی در تءاتر نیز 
گروה رقص אستادש رودلف فوנ لاباנ بعنوאנ رقصندה و كارگردאנ فعالیت كرد، אز אیנ گروה جدא شد و 

 مدرسه ١٩٢٨وی سپس به אسנ رفت و در آنجا در سال . گرאف در تءاتر مونستر אستخدאم شد.بعنوאנ كورء
 همرאה با چند تנ אز همكارאنש گروה باله ی یوس رא ١٩٣٠ سال در. ی رقص فولכ وאنگ رא پایه گذאر كرد

كورءوگرאفیهای یوس . تشكیل دאد كه در دאخل و خارج آلماנ ، رقص مدرנ אیנ كشور رא نمایندگی می كرد 
 پس אز بقدرت رسیدנ ١٩٣٣وی در سال . بدلیل نوگرאیی و فرمهای بدیع بسیار مورد توجه قرאر گرفت

در سالهای كه אو در آلماנ نبود، چند تנ אز شاگردאنש آلبرت كنوست و . آلماנ شد هیتلر ناچار به ترכ 
ترودה پوهل مسءولیנ سرپرستی مدرسه فولכ وאنگ رא بعهدה گرفتندو با حفظ چارچوبهای تعلیمی یوس تا 

 .  كه وی به آلماנ بازگشت ، فعالیت كردند٤٩سال 
 هر حركتی رא بفهمیم و אینكه حركت معنای بسیار لاباנ به ما آموخت كه“ : یوس در جایی می گوید 

ما در جوאنی تشنه ی تجربه و حركت بودیم و در אیנ رאה باله ی كلاسیכ . وسیعتری אز معنای رאیج دאرد
אو چشماנ و אستخوאنهای ما رא . بتنهایی برאیماנ كافی نبود، چرא كه بسیار تכ بعدی بنظرماנ می رسید

 “.قه ی جدید هنری آشنا كرد و ما توאنستیم بر مبنای آנ كار كنیمباز كرد و ما رא با یכ منط
אو . بود“ تءاتر“ هدف یوس تجدید حیات رقص با نشانه های مدرנ و برسمیت شناساندנ آנ بعنوאנ 

توאنست فرمهای صحنه یی و نو آوریهای אستتیכ رشته های خویشاوند אز جمله فیلم و سینمای אكسپر   
אلبته یوس אولیנ كسی نبود .  بار ساختנ رقص صحنه یی موردאستفادה قرאر دهدسیونیستی رא در جهت پر

لاباנ אمكانات אیנ . كه دست به אیנ تلاש زد، بلكه אستاد אو لاباנ پیש אز وی אیנ رאה رא آغاز كردה 
نوאנ سه بعدی بودנ نمایש ، حضور رقصندה بع:  رقص אینچنیנ فرموله كرد–فرمهای تءاتری رא برאی تءاتر 

 .شخصیت خلاق و فرد و همچنیנ زباנ بدנ بعنوאנ حامل محتوא

بود

אو به زباנ تءاتر فكر می كردو אندیشیدנ بزباנ تءاتر یعنی تاكید بر  . یوس یכ تءاتری به تمام معنا بود 
به همیנ جهت دید هنری אو . موضوع كار یوس جستجوی یכ جهاנ אنسانگرא بود. ضرورت وجود אصل אندیشه

אو توאنست در زباנ حركت به نوعی مستقیم گویی و در عیנ حال سادگی دست .  گستردה بودبسیار باز و
אستفادה אز حركات روزمرה در   . پیدא كند، بدوנ אینكه مرهای خود رא א شكلهای ناتورאلیستی در هم ریزد

 باقی صحنه كار جدیدی نیست، אما אستفادה אز حركات روزمرה در آثار یوس هرگز حركت رא در حد شكل
یوس هیچ حركتی رא بدوנ منظور و . نمی گذאرد ، بلكه אرتباط آנ رא با وقایع אجتماعی برجسته می سازد

אیנ نوع كار אز رقصندה نه تنها حركت بدنی ، بلكه آگاهی بیدנ אصل رא می طلبد كه     . معنا بكار نمی گیرد
ز طریق حافظه و حس אرتباطی با  هر حركت جدیدی می بایست دوبارה و چند بارה در موقعیتهای مختلف א

تصاویری كه یوس می سازد و دوبارה אز بیנ می برد، شكلهای  . ریتم آנ حركت ساخته و پردאخته شود
جمعی كه در صحنه می سازد و باز אز بیנ می برد و تركیب مرאحل حركتی بر روی صحنه بیشتر به  

כ یوس بیشتر شبیه به אندیشیدנ بزباנ كار دینامی. ساختارهای موسیقی و یا رهبری אركستر می ماند
אز אیנ نظر كارهای  . خود אو در אینجا هم كورءوگرאف אست، هم آهنگساز و هم رهبر אركستر. موسیقی אست

 روאیی بوجود آورد كه   – رقص رءالیستی –یوس نوعی אز تءاتر . پینا باوש با آثار یوس قابل مقایسه אست
ات وאقعه بسیار به אنساנ אمروزی نزدیكتر אز آثار آبسترה كسانی  بدلیل دقت فوق אلعادה در توضیح جزیی

آنها زندה אند، قابل لمس . در بدנ אنسانهای یوس خوנ جاری ست. אست... چوנ ماری ویگمנ، دورה هویر 
 . אند
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 )Folkwang Tanzstudio(“ فولכ وאنگ “ مركز رقص 
 

تریנ كوءوگرאفها، بلكه به قصد گسترש אستودیوی رقص فولכ وאنگ نه با هدف تشكیل تجمعی אز به
هدف یوس אیجاد אمكانی برאی رقصندگاנ جوאנ بود تا . אمكانات كار برאی رقصندگاנ تعلیم دیدה تشكیل شد

در مسیر حرفه یی شدנ ، بجای تנ دאدנ به شركت در تولیدאت خالی אز خلاقیت אپرאیی یا بعبارت دیگر 
 یا دو ساله ی تخصصی بگذرאنند و بدینطریق شانس خود رא  بجای كارمند شدנ بتوאنند یכ دورה ی یכ

אیנ پروژה توسط אیالت نورد رאیנ وستفالנ  . برאی شركت در پروژה های بزرگ تءاتری אفزאیש دهند
(Nordrhein Westfallen)یوس كه تا سال .  و همچنیנ بورسهای تحصیلی و قرאردאدهای كاری تامیנ می شد

 نفرה אز رقصندگاנ حرفه یی جوאנ  ١٠ تا ٨ ماند ، موفق شد یכ گروה كوچכ   مسءول אیנ אستودیو باقی٦٨
 אله ی فولכ وאنگ بود و پس אز آנ به אستودیوی رقص فولכ وאنگ ٦٨نام אیנ گروה تا سال . تشكیل دهد
رقصندگاנ אیנ گروה تحت مشاورה ی مشاوریנ تربیتی قرאر دאشتند و هدفشاנ تحقیق و كمכ به . مشهور شد

آنها אز אمكانات كاملا حرفه یی و همچنیנ אمكاנ אجرא در    .  سبكهای جدید و متفاوت در باله بودאیجاد
אجرאی چندیנ نمایש .یوس توאنست بهتریנ كورءوگرאفهای جهاנ رא به אسנ بیاورد. خارج אز مدرسه دאشتند

אینگونه بود كه . درخشاנ تحت نظر لوكاس هاوینگ و كمپانی خوزה لیموנ نمونه אی نتایج אیנ تلاشهاست
در دهه ی . رقصندگانی چوנ پینا باوש، ژאנ سبروנ، دیتر كلوزو هانس پوפ در אیנ אستودیو تربیت شدند

هفتاد אستودیوی فولכ وאنگ אز אهدאف אولیه ی خود فرאتر رفت و تبدیل به مركزی אز رقصندگاנ مدرנ با  
پینا باوש، سوزאنه لینكه، رאینهیلد  . تحصیلات عالی شد كه در مرאكز باله ی كلاسیכ جایی ندאشتند 

هوفمנ و دیگرאנ پس אز پایاנ تحصیلات یا در همانجا ماندند و یا پس אز بازگشت אز سفر آمریكا یا مدتی  
אز سوی دیگر تعدאدی رقصندה ی خارجی بخصوص آمریكایی . كار تءاترهای شهر دوبارה بدאنجا بازگشتند

 . نیز به آنها پیوستند
 

 نقש رقصندگاנ جدید : اנ אست با تمام אشتباهات و ضعفهایש موضوع ما אنس 
 

 تءوریهای درאماتیכ جدید یכ وظیفه ی همگانی و یكساנ برאی تمام بازیگرאנ قایل نیست، אما تعریف هنر   
) شخصیت(طبق אیנ تعاریف نو بازیگر دیگر نمایشگر كارאكتر .بازیگری رא در آفاقی دیگر جستجو می كند

 نیست، بلكه یكی אز אعضا ی گروה אست و جدیت و میزאנ كوشש אو تعییנ (Star)“ ستارה“وی دیگر . نیست
نقطه ی قوت אو نه در تכ جهتی بودנ هنرש بلكه در باز بودנ و  . كنندה تر אز میزאנ אستعدאد אوست 

دה אو بهماנ نسبت كه باید بازیگر باشد، رقصندה و خوאنن. آمادگی برאی هر گونه تجربه و تخصص نو אست
یعنی تءاتر אست كه كارگردאנ אز אو אستفادה می كند  “ ماشیנ אرتباط عمومی“אو یكی אز كلیدهای یכ . אست

 . تا آهنگ مورد نظر در جهت یכ אركستر همگانی رא تولید كند
  –در تءاتر . אیנ تعرف كه آندرה ویرت אز نقש بازیگر می دهد ، در مورد رقصندگاנ نیز عینا صدق می كند

 رقصندگاנ دیگر شخصیتهای אجتماعی مشخص رא نمایندگی نمی كنند، بكه می توאنندبا אستفادה رقص نیز
رقصندה אز طریق אفزودנ بر توאناییهای خود در . אز خلاقیت فردی خوש به یكی אز אركاנ אصلی تبدیل شوند

 كاری می توאند زمینه های دیگر مانند خوאنندگی و بازیگری و همچنیנ אز طریق آموختנ شیوה های مختلف 
بهمیנ جهت אنتخاب رقصندה برאی تولیدאت نمایشی אمروز . به אفقهای جدیدی در حرفه ی خود دست یابد

در حالیكه معیار אنتخاب رقصندگاנ كلاسیכ قد و وزנ و جنس موی . با معیارهای متفاوتی אنجام می شود
، عامل تعییנ كنندה در زندگ  رقص אمروز گوناگونی شكل ظاهری رقصندگاנ –سر آنهاست، در تءاتر 
אیנ تنوع و پذیرفته شدנ در فردیت ה رقصندگاנ كمכ می كند تا تمام توאنایی و  . بخشیدנ به نمایש אست

رها سازی رقصندה و تبدیل אو به یכ فرد مستقل با تحلیل ویژה ی    . به كار برند. خلاقیت خود رא كشف كنند
ای تكنفرה رعات نمی شود ، بلكه در مورد رقصندگانی كه خود بر خلاف رقص كلاسیכ تنها در مورد رقصه

 .در گروה می رقصند نیز رعایت می شود 
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 )٣( رقص –به سوی تءاتر 
 هنر تركیبی و جدאسازی عناصر

 )٢٠٠٠ ، كلנ ، ٨چاפ شدה در كتاب نمایש (
 

 سوزאنه شلیشر : نویسندה 
 نیلوفر بیضایی: برگردאנ 

 
 

در ساخت دكور صحنه كه پس אز دورה ی تمریנ بازیگرאנ ، بر אساس نیازهای    ) Caspar Neher(شیوה ی نهر  
صحنه אنجام می گرفت ، به صحنه ساز אیנ אمكاנ رא می دאد كه אز بازی بازیگرאנ אیدה بگیرد و متقابلا بر       

 ساز یכ نویسندה ی متנ אیנ אمكاנ رא دאشت كه در همكاری مدאوم با بازیگر و صحنه. آנ تاثیر بگذאرد 
بطور همزماנ نقاشها و آهنگسازאנ نیز . رאبطه ی متقابل تاثیر گذאر و در عیנ حال تاثیر پذیر אیجاد كند 

אیנ אمكاנ رא می یافتند كه بطور مستقل و אز طریق هنر تخصصی خود در جریاנ ساخته شدנ אثر دخالت  
برتولت (“ .ه تماشاگر عرضه می شد  بعبارت دیگر אثر هنری در كلیتש אز طریق عناصر جدאگانه ب : كنند  
گذشتנ אز مرزها و محدودה ها و אینكه كلیه ی شاخه های هنری خود رא در אختیار پربار نمودנ یכ  ) برشت 

رقص و بر پایه  نظر برشت تنها אز طریق جدאسازی عناصر و אیحاد אمكاנ تحقق  -אثر قرאر دهند ، در تاتر
 . مستقل آنها ممكנ می شود 

رقص رא تشكیل می دهد ، بمعنی אیجاد אرتباط میاנ عناصر   -نتاژ كه אساس ساختماנ تاتر تكنیכ مو
אز אیנ طریق ، تقطیعاتی در אثر אیجاد می شود كه باعث   . جدאگانه אست ، بدوנ אز بیנ بردנ تناقضهایشاנ 

ی جوید ، باز   مونتاژ ، كه אز אستقلال عناصر هنری هر אثر بهرה م. پدیدאر شدנ كیفیت אستتیכ می شوند 
بودנ نمایש كه אز شرطهای אصلی אستفادה אز אیנ تكنیכ אست ، كارאكتر ناكامل بودנ אثر ، چند پهلو بودנ  
نمایש كه אمكانات گوناگونی رא در درכ אثر در אختیار تماشاگر می گذאرد ، با אیدה ی ریچارد وאگنر كه  

با אینهمه وאژה هایی چوנ . یار فاصله دאرد تعبیر אروپایی אز معنای مجموعه  אثر هنری می باشد ، بس
مجموعه ی אثر هنری ، مولتی مدیا ، אثر هنری بعنوאנ نتیجه ی برخورد شاخه های گوناگوנ هنری ، تاتر 

رقص مرتب مطرح می شوند ، بدیנ دلیل كه خصلت فرא     -توتال ، وאژה هایی هستند كه در مبحث تاتر  
رقص ، دیگر نه بتنهایی باله אست ، نه فقط   -وع هنری تاترאثر مجم. محدودה  آנ رא برجسته سازد 

با אینهمه אیנ شكل تولید אثر با یכ جهت خاص تعبیر زیبایی . بازیگریست یا رقص ، و نه موسیقی و زباנ 
بهمیנ دلیل نمی توאנ آנ رא بعنوאנ یכ نقطه نظر بی طرف  با . پیوندی تنگاتنگ دאرد  شناسانه ونظری

 .ر در تاتر אمروز عمومیت بخشیدیכ فرمول همه گی
در طرح אثر هنری بعنوאנ مجموعه אی אز شاخه های مجزאی هنری ، آنچه بسیار جالب و جذאب אست و אز 

 شدנ אیנ هویت برאی هنر אست كه بر طبق آנ در یכ אثر هنری  یلمی گیرد ، قا سنت ریچارد وאگنر نشات
هنر  می بایست هنر و وאقعیت ، آرماנ و عینیت ، به یכ א  و یכ   و  یخگیرگ س 



نه אز وאقعیات אجتماعی و אمروز و دیروز אیנ وאقعیات ، بلكه אز طریق אیدה ی بازگشت به אصل خویש ، אز 
در אیנ طرح ، אسطورה و آییנ ، . تفكر غربی وאم گرفته אستאسطورה ها و אز حیطه های فرهنگی بیگانه با 

 . אلگو های تجربه ی مشترכ و مستقیم جهاנ می باشند 
رقص ، אز אیدה ی אولیه ی برشت مبنی بر تغییر پذیر بودנ جهاנ حركت می -بر خلاف אیנ طرح ، در تاتر

ود ، بلكه אز طریق پردאختנ به تاریخ   در אیנ אیدה ، خصلت تغییر و تكویנ تاریخ و تمدנ نفی نمی ش. كند 
خود ، وسیله אی می شود برאی بیاנ حالات   درگیر شدנ با אبزאر خود ، بدנ. بدנ بدאנ پردאخته می شود 

رقص بدلیل خصلت رهایی جویانه و فردگرאیانه ی خود ،در  -تاتر. خویש و نه אیدה آلیزה كردנ جهاנ 
 رقص אمروز با אستفادה -تاتر . אثر وאحد هنری قرאر می گیرد  مقابل مطلق گرאیی هنری موجود در אیدה ی 

 . אز خلاقیت تכ تכ אفرאد ، אز تماشاگر نیز قدرت خلاقه می طلبد
كه אز طریق نگاה مطلق گرאیانه به هنر در پی אیجاد حس جمعی  ) تركیبی(وری אثر وאحد هنریءبر خلاف ت

رقص אمروز تماشاگر حق و آزאدی كامل در  -ر تاترאست و אز پردאختנ به تضادها و تناقضات گریزאנ ، د
  . جستجوی نگاה شخصی خود دאرد

باز بر خلاف אیدה ی אثر وאحد هنری كه هدفש جمعی كردנ هنر و یا حل شدנ آנ در زندگی אست  ، تاتر   و
ه ی   در אینجا وقایع صحنه אی  و وאقعیت ، مرتب در یכ رאبط. رقص زندگی رא مبنای هنر قرאر می دهد  -

אز אیנ طریق אمكاנ جستجوی وאقعیت نهفته در پس نمایש رא به تماشاگر   . تنگاتنگ و متقابل قرאر دאرند 
 برشت كه زندگی روزمرה و صحنه های خیابانی رא אلگوی تاتر אپیכ خود قرאر دאد ،  انندم .دאدה می شود

برאی  .ع مشخص قرאر می دهد رقص אمروز ، موضوع كار خود رא  تجربیات وאقعی و روزمرה و وقای    -تاتر
معیار ما می : ورگ تابوری אز هر تعریفی گویاتر باشد كه ءتعریف تاتر پسا برشتی ، شاید אیנ جملات گ

تعریفی كه رزאموند گیلمور אز كار خود در    “ .بایست אنساנ در زندگی وאقعی باشد و نه در ذهنیت هنری  
אحساس ) با هر تعریفی كه אز آנ دאریم(ر هنر ما پیש אز آنكه در برאب: رقص بدست می دهد -تاتر
 “.ولیم ءل אنسانی  مسءولیت كنیم ، در برאبر אنساנ و مساءمس

 
 تاتر تجربه 

 
مנ شكلی אز تاتر رא پیشنهاد می كنم كه در آנ تصاویر پرقدرت و بدنی ، تماشاگر رא كه در طوفانی אز      

دنیای  ، اتری كه با אستفادה אز روאنشناسی  ت.  كند הقدرتهای ماورאء אنسانی محصور אست ، هیپنوتیز
تاتری كه همچوנ رقص درאویש ، در ما حالت خلسه אیجاد كند و با هدف قرאر دאدנ  .  عجایب رא نشاנ دهد

 درماנ برخی قومها كه ما آנ رא با علاقه  -אرگانیسم های مشخص אنسانی ، تاثیری مانند موسیقی روאנ
با وجود אینكه  )آنتوנ آرتو(“ . به خلق آנ نیستیم ، بر ما بگذאرد   تمام گوש می دهیم ، ولی خود قادر

رقص در نگاה אول به  تاتر تجربه  شباهت دאرد ، אیندو אز دو سنت متفاوت بوجود آمدה אند  -ویژگْیهای تاتر
 به بعد بر پایه ی   ١٩٤٥  به آנ دسته אز نمایشها گفته می شود كه אز سال   یوאژה ی  تاتر تجرب . 
آرتو نظر خود رא كه به  . وریسیנ تاتر فرאنسوی بوجود آمدند  ءای آنتوנ آرتو نمایشنامه نویس و توریهءت

تاتر بعنوאנ وقوع تجربه ی مستقیم و بی وאسطه می نگرد ، در دو مانیفست خود تحت عنوאנ تاتر خشونت   
بعد تاثیرאت بسیار  ب١٩٤٥نظرאت وی  تاتر אروپا و آمریكا ، אز سال . تشریح نمودה אست ) ٣٣/١٩٣٢(

אز تاتر پوچی یونسكو گرفته تا تاتر فقیر گروتفسكی و  تاتر غیر دولتی و تاتر . مهمی گذאشته אست 
تجربی ، אز دهه ی پنجاה به אینطرف تبدیل به جریانهای ضد هنر و ضد تجارت شدند و مبنای كار خود رא 

 . رאر دאدند  درمانی آمریكای شمالی و אستفادה אز فلسفه ی شرق ق-روאנ 
آنكس كه نیروی جادویی و سحرآمیز نشانه ها رא فرאموש كردה ، می توאند با آنها אز   “ :آرتو می نویسد 

 “ .طریق تاتر آشنا شود
وری آرتو مشتركا אستفادה ی تجربی אز زباנ بدנ و همچنیנ حركت אز یكسو و אستفادה  ءتاتر پسابرشت و ت

 .در صدאی بازیگر رא مبنای كار خود قرאر می دهد   אز אمكانات ناشناخته ی تارهای صوتی 
در אیנ تاتر ، زباנ و حركت . آرتو و برشت ، هردو אز تاتر آسیایی و هنر بازیگری شرق تاثیر پذیرفته אند 

با אینهمه . همانا وאقعیت صحنه אی هستند كه بازیگرאנ ، خوאنندگاנ و رقصندگاנ آנ رאتحقق می بخشند 
وری بازی بیرونی در تاتر ءت  .بیرونی برشت با طرح زباנ بدנ آرتو متفاوت אستصحنه אی بازی  تاثیر

رفتارهای صحنه אی ، نمایש هنجارهای אجتماعی برאساس تجربه ی . برشت ، برאی بازیگر وسیله אست 
  .مشترכ بازیگر و تماشاگر אست

كه رقص یكی אز   (مایشی بازگشت به فرمهای אولیه ی ن  بر خلاف برشت ، آرتو معتقد אست كه אز طریق
אیנ بازگشت به ریشه  . ،می توאנ ریشه های زباנ بدנ אنساנ رא بازیافت  ) پیشینه دאرتریנ אیנ فرمهاست

ها و آغاز وهمچنیנ بازگشت تاتر به شكلهای جادویی و آیینی אولیه ، به گماנ آرتو می توאند אصل یگانگی 
 . ه אست ، دوبارה زندה كند روح و جسم رא كه در دورאנ پیש אز تمدנ وجود دאشت

 سیاسی و همچنیנ -تجربه ی بیگانگی روزאفزوנ אنساנ با جهاנ پیرאموנ خود و تاثیرאت אجتماعی  
אقتصادی در تقویت אیנ بیگانگی كه אز دهه ی دوم قرנ بیستم به אوج خود رسید ، تاتر رא به سوی سنت   

 7 



. وری پیروی می كند ، سوق دאد   ءتو كه אز אیנ ت  تصویری אولیه אש ، یعنی אثر وאحد هنری و بسوی تاتر آر 
هدف . حتی بسیاری אز گروههای تاتر تجربی كه رهایی طلب و سیاسی بودند ، نیز به אیנ سنت بازگشتند  

آنها بر خصلت آیینی تاتر و بازگشت به آییנ های دسته جمعی ، تاكید   . آنها تاتری كردנ زندگی بود  
 فاقد نگاה تاریخی אست ، در آثار   ، كه برگزیدند ، یعنی אثر تركیبی هنریאما אز آنجا كه شكلی  . دאشتند 

 . آنها نیز نگاה تاریخی جای خود رא אز دست دאد
رقص پسابرشتی پیש شرطها و جایگاה خود رא در برخورد با وאقعیات אجتماعی אز نقاطی بر می      -تاتر

 هویت و بكارگیری آנ در برخورد با وאقعیات אمروز جستجوی. گیرد كه با دیدگاה تاتر تجربه متفاوت אست 
حركت نگارهای אمروز به تجربه های منفی زماנ خود ، با دیدگاה تحلیلگر و   . ، جایگاה غیرعقلانی ندאرد 

جهاנ رא تغییر دה ، چرא كه بدیנ    �(وری برشت �با پردאخت به علل آنها می پردאزند  و אز אیנ نظر אز ت  
 .می كنند ، پیروی ) “تغییر نیاز دאرد

رقص אمروز ، آנ رא در مقابل אیدה ی هارمونیزה كردנ و هماهنگسازی       -تنوع گاה متناقض در شكلهای تاتر
אثر وאحد هنری یا بعبارت دیگر هنر تركیبی ، در אیנ تاتر تبدیل به جدאسازی . جهاנ و هنر قرאر می گیرد 

 . عناصر شدה אست 
א مطرح كرد ، بر אساس تكنیכ مونتاژ و درאماتورژی تصویری    אیנ جدאسازی عناصر كه برشت אول بار آנ ر 

אز طریق فرم دאدנ به بی نظمی ، نظم بدوנ فرم ، بكاری گیری ضدیנ و قرאر دאدנ آنها در       . بنا شدה אست 
كنار یكدیگر ، تاتر رقص ، بر خلاف אیدה ی אثر وאحد هنری كه در جایی بیروנ אز خود אثر بدنبال هارمونی 

با قرאر دאدנ אجزאء گاה متناقض در كنار یكدیگر و تاثیر گذאری و تاثیر پذیری آنها بر یكدیگر ، می گردد ، 
 . אز طریق مونتاژ و غیرה ، آנ رא در خود אثر می سازد و می پردאزد 

 
  زباנ تصویر- زباנ -تصویر 

 
ر ، كه نمایشنامه های ، هاینر مول“ ... در ذهנ جای می گیرد وتصویر ماندنی אست . אصل ، تصویر אست “ 

كابوس زدה و אدبی אש ، هم אز برشت و هم אز آرتو تاثیر پذیرفته אست ، و حتی شاید بتوאנ گفت كه تلاש  
آیا زباנ تصویر ویا زباנ بدנ . می كند אیندو رא به یكدیگر نزدیכ كند ، بدنبال یכ  زباנ بدوנ كلام  אست   

 ؟ ، نشانه هایی אز אیנ زباנ بدوנ كلام هستند 
אیנ نگاה زباנ و אدبیات رא رد می كند و تاتر دو دهه ی אخیر رא بسوی بكارگیری تصویر : אصل تصویر אست“

چرא  كه تصویر،  فضای بیشتری برאی אستفادה אز تخیل و همچنیנ جستجوی معانی   ، رهنموנ می سازد
قنه ی خوאست خود به زباנ تصویر برאی خود حق حاكمیت وح .چندگانه در یכ אثر هنری אیجاد می كند

  . ل نیست ، بلكه زبانی تسخیر ناشدنی אستیتماشاگر قا
خویש رא دنبال كنند  و در אیנ رאה אز یכ متנ אدبی ، تصاویر   میل تاتریها به אینكه تصورאت و رویاهای

یا  مستقل אز متנ و در عیנ حال روאیی بسازند ، بسیاری אز نمایشها رא برאی تماشاگر تبدیل به یכ سفر  
رאה رفتנ در رویا نمود ، بدوנ אینكه אیנ تماشاگر فاصله ی لازمه برאی نگاה אنتقادی به متנ و بازی رא אز      

 . دست بدهد 
زباנ تصویر אما אزسوی دیگر אبزאری رא كه تا حدودی אمكاנ كشفهای جدید در نمایש رא אز تماشاگر می      

حساب شدה با سمبل ها و نشانه های گیرند ، אز قبیل ساختماנ سازی صحنه אی معانی ، بازی 
 رقص و هم در تاتر بیانی ، باید مرتب بدنبال -اتر ءهم در ت. روאنشناسانه ، دوبارה در تاتر زندה كرد 
 .                                         אیجاد یכ تعادل میاנ هدف و تصویر بود 

رقص - در تاتر رאبرت ویلسوנ و یا در تاترאصرאر و پافشاری بر אستتیכ تصویری خویש ، آنگونه كه 
 . رאینهیلد هوفمנ دیدה می شود ، ما رא در پذیرفتנ אیנ تصاویر و تصویری بودנ زباנ ، به شכ می אندאزد  

به تماشاگر عرضه می   ) روאیی(رقص تصاویر حسی و تخیل پرور با אستفادה אز روشهای تاتر אپیכ  -در تاتر
  .  ، وאقع بیנ بودנ ، رهایی طلبی و باز بودנ آנ در مقابل جهاנ بیروנ אستمشخصات אیנ نوع تاتر. شوند 
بعبارت دیگر در אیנ نوع تاتر ، . میاנ تفكر و حس یכ אرتباط אیجاد می كند  ، رقص پسابرشت -تاتر

אندیشه ساختماנ فكری حس رא می پذیرد و هرنوع خودخوאهی و خود مطلق بینی رא אز طبق باز نگاה كردנ    
 ، אندیشه אی-مونتاژ و روש حركتی برشت ، تعییנ كنندה ی مرאحل هنری . جهاנ ، در هم می شكند به 

אندیشه و حس ، وאژה و تصویر ، אنتقال אندیشه אز . زیبایی شناسانه ی אیנ روש هستند  تحلیلگرאیانه و
تاكید אو بر אینكه  رقص و  -میرאث كورت یوس برאی تاتر. تاتر אمروز هستند  -طریق تصویر ، אبزאر رقص

هیچ حركتی صرفا بدلیل زیبایی אنجام نمی شود ، بلكه هر حركت می بایست دאرאی معنا ، محتوی و   
نزدیכ كردנ تماشاگر به نقطه ی אصلی ، در آثار . رقص صدق می كند  -كاربرد باشد ،  هنوز در مورد تاتر

 با زباנ بدנ و אیجاد چندبارה ی אمكاנ پینا باوש אز طریق قابل فهم ساختנ مفاهیم ، نشاנ دאدנ آنها
رقص אز طریق نزدیכ كردנ   -تصاویر در تاتر. بازبینی حقیقت نهفته در پس אیנ مفاهیم אنجام می شود   

 . حركات فكری به نقطه ی אصلی ، אمكاנ אستفادה אز قدرت در تخیل رא برאی تماشاگر אیجاد می كنند 
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م رویاهایماנ رא در جریاנ نوشتנ یכ متנ دخالت دهیم ، و אیנ به گماנ مנ كار אصلی אیנ אست كه بتوאنی 
ما هیچگاה نمی توאنیم بطور دقیق و در عیנ حال كامل ، אیנ رویاها رא بهماנ ترتیبی كه   . غیرممكנ אست

هاینر مولر تنها كسی نیست كه رویاها و كابوسها برאیש مهمتریנ منبع خلق .  می خوאهیم ، بنویسیم 
  . ه تصاویر وאقعی در مقابل آنها قرא می گیرندتصاویری אست ك

هانس كروزنیכ نیز  در حركت نگاریهایש ، تصاویر كابوس زدה אی رא אیجاد می كنند كه نتیجه ی مستقیم 
تصاویر رویایی كروزنیכ ، كاملتر אز وאقعیت نیستند ، بلكه  . وאقعیاتی אست كه تبدیل به كابوس شدה אند 

אز آנ هستند ، در אیנ تصاویر زماנ و مكاנ در كنار یكدیگر قرאر ندאرند و به یكبارה    متمركزتر و پتیچیدה تر 
 . אنبوهی אز تصاویر ، تماشاگر رא غافلگیر می كند 

در تاتر پینا باوש ، تصاویر چوנ خاری در چشم هستند ، بدنها نویسندگاנ متنی  هستند كه حاضر نیست 
های باله ی كلاسیכ رها می سازد و “  אیנ تاتر خود رא אز بایدهمگانی شود و אز معنا یכ زندאנ بسازد ،

...  אست ، می אیستد یلدر مقابل حق تملكی كه باله ی كلاسیכ نسبت به رقصندה و حركاتש برאی خود قا
אینכ یכ زباנ جدید در ... אشتایנ “  تا אورستی)Peter Zadek(تزאدכ “ پس אز تاتر بدوנ متנ ، אز هاملت

 )هاینر مولر(“ .آمدה אست ، نمونه ی دیگری אز تاتر آزאدی  تاتر بوجود 
هاینر مولر ، متنهای كم دیالوگ می نویسد ، جدلهای بریدה بریدה ، دیالوگرאمهای نمایشی ، متנ مونتاژ  

  . و در پایاנ تنها به نوشتנ دستور كارگردאنی אكتفا می كند... شدה ، نقل قول 
كار می كند ، אز برشهای تصویری אستفادה می كند كه در آنها وאقعیت رقص  كم حركت  -پینا باوש ، تاتر

باوש و (هردو . بزیر علامت سوאل بردה می شود و دوبارה بعنوאנ برאدה های زندگی خود رא می نمایاند 
، نویسندה ی رقص و نویسندה ی كلام ، در نقطه ی پایانی رشد אبزאر كار خود قرאر دאرند و تحت فشار  ) مولر
، همیנ مولر رא مجبور به نوشتנ متنی بنام  دאستانی دربارה ی چگونگی دیدנ ) مولر(“ ربیات دست אولتج

 . نمود “ نقطه ی سفید در چشم
: تصاویر پینا باوש  پروسه ی تحت فشار قرאر دאشتנ אنساנ رא در آخریנ مرحله ی خود نشاנ می دهد  

 “ .دה אستزباנ بدנ אز אو دریغ شدה ،  بدנ به سكوت مجبور ش
رقص هانس كروزنیכ ، אنساנ بر علیه אیנ אجبار به سكوت وبر علیه بیروנ رאندה شدנ אز تاریخ  -در تاتر

 . ، بر علیه تاریخ پنهاנ شدה ی بدנ خویש و بر ضد تاریخ אز بیנ برندה ی حس در بدנ ،  قیام می كند 
ویا پلات ، پی یر پاولو پازولینی یا برאی شخصیتهای دאستانهای كروزنیכ ، مانند  فریتز تسورנ ، سیل 

 .ویتسכ ، پایاנ تحمل ستم ، تنها אز طریق مرگ ، بیماری و یا خودكشی ممكנ می شود   
زباנ بسته بودנ بدנ ، در آثار אو تنها خود  . رאینهیلد هوفمנ ، بكلی منكر وجود نقطه ی پایانی می شوند  

كه ...  آنها پیچیدה شدה ، אستفادה אز لباسهای بیشكل  رא در אستفادה אز پارچه های چندیנ متری كه بدנ در
تاتر پینا باوש و مولر . تنها در موאرد معدودی موفق به אنتقال منظورש می شود ، خود رא نشاנ می دهد 

  . در مقابل تجارتی شدנ حرفه شاנ ، در مقابل عدم صدאقت رאیج برאی فروש אیנ حرفه می אیستند
 ظ كند ؟ فهجوم אهدאف تجارتی به تاتر ح می توאند خود رא אزگزندرقص تا كی  -برאستی تاتر

  : رزموند گیلمور می گوید
 -معنای אمروزی تاتر. رقص ، آنطور كه ما می شناسیمש ، بسیار تحت تاثیر پینا باوש قرאر دאرد  -اترءت

 با موضوعات ویعنی كسانی كه . رقص ، نسل بعدی אست و ما بوروكرאتهای پس אز אنقلاب خوאهیم بود 
مهم   . تنها دلیل وאقعی نسل آیندה ، جستجوی شهرت خوאهد بود . وریهاشاנ همه چیز رא خرאب می كنند   ءت

 “  .شناخته شدנ אست و مهمتر אینكه دیگر كسی مجبور به فكر كردנ نخوאهد بود
 

 پایاנ                                    
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