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  چکیده

ــیک  ــۀ کالس ــرد. او از بال ــاد ک ــدرن ی ــص م ــذاران رق ــی از پایه گ ــوان یک ــوان به عن ــام می  ت ــا گراه از مارت

فاصلــه گرفــت، رقــص مــدرن را بــه عنــوان انقالبــی علیــه آن صورت بنــدی کــرد و همچنیــن بــا 

ــه  ــیوه  اش را ب ــام ش ــش گذاشــت. گراه ــه نمای ــانی را ب ــرکات، عواطــف ژرف انس ــن از ح ــی نوی ــق زبان خل

ــا کمــک  ــن ب ــد و همچنی ــوه ده ــر و نمایشــی  تر جل ــدگان را بیانگ ــدن رقصن ــه ب ــرد ک ــه ای طراحــی ک گون

ــات،  ــش را از حــرکات حیوان ــر بصــری زد. او ایده های ــق تصاوی ــه خل ــارات شــاعرانه دســت ب ــن از عب گرفت

ــی  ــات بســیار در حــوزۀ موســیقی، فلســفه، روانشناســی و اســطوره های یونان ــه شــرق، مطالع ســفرهایش ب

ــر انســان راهــی بگشــاید. پیــش از  ــه ضمی ــود کــه از مســیر رقــص ب ــی آن ب ــت. گراهــام در پ وام می گرف

ــام از  ــا اله ــه ب ــود ک ــرده ب ــزی ک ــون را طرح  ری ــدۀ طاع ــو ای ــن آرت ــام، آنتون ــای گراه ــکل گیری ایده ه ش

ــی  ــدادی آن ــه روی ــی ب ــوم خودانگیختگ ــرد. مفه ــنهاد می ک ــی را پیش ــدواژۀ خودانگیختگ ــی، کلی ــص بال رق

ــه هــر چیــز واکنــش نشــان می دهــد  ــی ب ــه صــورت آن در اجــرا اشــاره دارد. یعنــی بازیگــر در لحظــه و ب

ــی  ــودن و آن ــن در لحظــه ب ــو ریشــۀ ای ــداد اســت. آرت ــا روی ــی او ب ــی اولیــن رویاروی ــه شــکلی کــه گوی ب

واکنــش نشــان دادن را در ضمیــر ناخــودآگاه انســان جســتجو می  کــرد و در صــدد آن بــود تــا بــا 

ــا خــود حقیقــی  اش مواجــه  ــد و مخاطــب را ب ــه ناخــودآگاه او دسترســی یاب ــه حــواس تماشــاگر ب حملــه ب

ــک  ــری را ی ــو بازیگ ــد آرت ــر می رس ــه نظ ــد. ب ــرش برس ــوب نظ ــیِس مطل ــه کاتارس ــد ب ــا بتوان ــد ت کن

این مقاله مستخرج از پایان نامۀ کارشناسی ارشد نگارندۀ اول، تحت همین عنوان است.. 1
کارشناسی ارشد بازیگری، پردیس فارابی، دانشگاه هنر، تهران.. 2
استادیار، دانشکدۀ سینما و تئاتر، دانشگاه هنر، تهران.. 3
  کارشناس ارشد کارگردانی،  دانشکده هنر و معماری، دانشگاه آزاد، واحد تهران مرکزی، تهران، ایران. پست الکترونیک: . 4

ــا تمرکــز  ــو و ب ــدگاه آرت ــا بررســی دی ــن پژوهــش ب ــزی قلمــداد کرده اســت. در ای ســاحت شــهودی و غری

و  تکنیک  هــا  ویژگی  هــا،  گراهــام،  رقــص  زمینه  هــای شــکل گیری  بــه  او،  مفهــوم خودانگیختگــی  بــر 

ــای  ــان ایده  ه ــه می ــد ک ــان می  دهن ــر نش ــش حاض ــج پژوه ــت. نتای ــده اس ــه ش ــص او پرداخت ــات رق الهام

رقــص مــدرن و مســئله خودانگیختگــی بازیگــر، شــباهت هایی وجــود دارد. در همیــن راســتا اثــری 

ــر  ــم. به نظ ــی کرده ای ــو بررس ــی آرت ــدۀ خودانگیختگ ــر ای ــز ب ــا تمرک ــوگواری را ب ــام س ــا ن ــام ب از گراه

می رســد می تــوان چنیــن گفــت کــه اجراهــای گراهــام خودانگیختــه و آنــی هســتند و او در تــالش 

ــه ضمیــر  ــه مخاطــب  انتقــال داده و از طریــق غلیــان احساســات ب ــدن، مفاهیــم را ب ــان ب ــا زب ــا ب اســت ت

ناخــودآگاه آن  هــا راه یابــد.  روش ایــن پژوهــش توصیفــی - تحلیلــی و شــیوۀ جمــع  آوری داده  هــا 

ــت.   ــه  ای اس کتابخان

  کلیدواژه ها

 مارتا گراهام، رقص مدرن، آنتونن آرتو، خودانگیختگی.

E-mail:fardadsafa@yahoo.com
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  مقدمه

از  یکــی  عنــوان  بــه  می تــوان  را  گراهــام  مارتــا 

تاثیرگذارتریــن رقصنــدگان رقــص مــدرن در قــرن 

بیســتم خوانــد. او در 11 مــه 1984 در النی پنســیلوانیا 

متولــد شــد. بــه او لقــب مــادر رقــص مــدرن را دادنــد. 

او از اصطــالح رقــص مــدرن بیــزار بــود و همــواره 

ــتفاده  ــر اس ــص معاص ــالح رق ــی داد از اصط ــح م ترجی

شــود زیــرا معتقــد بــود مفهــوم مــدرن مــدام در حــال 

ــت  ــزی  ثاب ــه چی ــوان آن را ب ــت و نمی ت ــر اس تغیی

اطــالق کــرد. او بــر ایــن بــاور بــود کــه در تمایــز رقــص 

ــی  ــار آدم ــه، حرکــت عنصــر اساســی رفت ــدرن و بال م

ــه  ــی مای ــت احساس ــک حال ــد و از ی ــکل می ده را ش

می  گیــرد. رقــص مــدرن در تــالش اســت تــا از طریــق 

ــد  ــان آن عاجزن ــه کلمــات از بی حــرکات آن چــه را ک

ــوری  ــت قابل تص ــر حرک ــد ه ــد. او می  گوی ــال ده انتق

ــه  ــر آنک ــروط ب ــود مش ــد ب ــوب خواه ــص مطل در رق

ــت.  ــوع آن اس ــه موض ــد ک ــراه باش ــه  ای هم ــا اندیش ب

ــا  ــاد ب ــدرن در تض ــص م ــم رق ــه می  دانی ــور ک همانط

ــول  ــد و اص ــت و آن قواع ــه( اس ــیک )بال ــص کالس رق

ــت  ــب برداش ــت و اغل ــرا نیس ــیک را پذی ــص کالس رق

ــگاه دارد. رقــص مــدرن در تــالش  دیگــری از رقــص ن

ــوی  ــد. از س ــی کن ــودش را معرف ــد خ ــا قواع ــت ت اس

دیگــر می تــوان از آنتونــن آرتــو به  عنــوان یکــی از 

کارگردانــان مهــم قــرن بیســتم در فرانســه یــاد کــرد. 

دیــدگاه آرتــو در حــوزۀ بازیگــری، دیــدگاه منحصــر بــه 

ــون« و  ــون »طاع ــی چ ــا مفاهیم ــه ب ــت ک ــردی اس ف

ــل  ــن در فص ــود. او همچنی ــف می ش ــقاوت« تعری »ش

ــر و همــزادش  ــاب تئات ــی در کت ــر بال ــه تئات ــوط ب مرب

مفهــوم دیگــری را مطــرح می کنــد کــه در ارتبــاط بــا 

ــرد.  ــکل می گی ــزی ش ــی در اندون ــدگان بال کار رقصن

آرتــو بــرای شــرح کار ایــن رقصنــدگان در کنــار 

تعاریــف دیگــر از واژه یــا مفهــوم خودانگیختگــی 

ــی  ــه نوع ــون ب ــوم طاع ــه مفه ــد. البت ــتفاده می کن اس

ــر  ــی در بازیگ ــئله خودانگیختگ ــه مس ــاره ب ــر اش دیگ

ــی  ــک ناخودآگاه ــوم ی ــه مفه ــی ب دارد. خودانگیختگ

و در لحظــه بــودن بــرای اجــرای حــرکات اســت. 

ــا  ــار و ی ــان دارد رفت ــی بازیگــر در لحظــه و در زم گوی

حرکتــی را بــه نمایــش می گــذارد. آرتــو بــر ایــن بــاور 

اســت کــه خودانگیختگــی حرکــت یــا عملــی از پیــش 

ــر  ــم بازیگ ــه می دانی ــر چ ــت. اگ ــده نیس ــن ش تعیی

ــه  ای در  ــه برنام ــار خــود روی صحن ــرای رفت همــواره ب

ــی در واقــع  ــو از رقــص بال نظــر دارد. ایــن تفســیر آرت

ــذارد. در  ــش می  گ ــه نمای ــی را ب ــوم خودانگیختگ مفه

ایــن پژوهــش هــدف بــر آن اســت کــه مارتــا گراهــام 

بــه عنــوان یــک رقصنــده مــدرن بــا نگاهــی عمیق تــر 

معرفــی شــود و نیــز الگویــی بــرای خوانــش و تحلیــل 

رفتــار او در رقــص پیشــنهاد شــود. نگارنــدگان در 

ــو  ــد مفهــوم خودانگیختگــی آرت ایــن پژوهــش معتقدن

می توانــد الگویــی بــرای خوانــش رقــص مارتــا گراهــام 

باشــد. 

  مفهوم خودانگیختگی1در دیدگاه آرتو
ــی  ــی فیزیک ــر مکان ــه تئات ــد اســت صحن ــو معتق »آرت

ــود را دارا  ــوس خ ــان ملم ــد زب ــوس اســت و بای و ملم

ــان  ــوص بی ــه مخص ــوس ک ــان ملم ــن زب ــد و ای باش

ــت  ــی ماهی حــّواس و مســتقل از کالم اســت در صورت

ــکاری را  ــرد کــه اف ــه خــود می گی ــری را ب واقعــی تئات

ــوظ  ــان ملف ــب زب ــان آن اســت در قال ــه درصــدد بی ک
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ــو، 1383، 56(. ــر رود« )آرت ــد و از آن فرات نگنجان

ــزی  ــدۀ مرک ــه در آن ای ــه داد ک ــی را ارائ ــو طرح آرت

ــده  ــود. »ای ــات« ب ــوری کلم ــه دیکتات ــان علی »طغی

زبــان  شکســتن  درهــم  مــورد  در  آرتــو  معــروف 

ــر  ــه از نظ ــد ک ــان می ده ــی نش ــس زندگ ــرای لم ب

ــرو  ــد از قلم ــر بای ــت بش ــق وضعی ــرای درک عمی او ب

ــان و واژگان گــذر کــرد« )میتــر، شــومیت،  دســتور زب

ــد از  ــا بتوان ــود ت ــر آن ب ــووا، 1395، 79(. او ب شفتس

ــبی  ــری مناس ــان تصوی ــک زب ــا ی ــت  ها و حالت  ه ژس

ــر  ــه ضمی ــدن، مســتقیم ب ــق ب ــا از طری ــد ت ــه ده ارائ

ــود  ــاور ب ــن ب ــر ای ــد و ب ــلط یاب ــی تس ــودآگاه آدم ناخ

ــا  ــان می توانســت از طلســم و ی ــه جــای زب کــه اگــر ب

هیروگلیف هــای2 متحــرک اســتفاده کنــد می توانســت 

قابلیت  هــای بی  پایــان تئاتــر را بــرای رســیدن بــه 

ــو در  ــن آرت ــد. آنتون ــت بخش ــی عینی ــائل متعال مس

پــی دســتیابی بــه زبانــی بصــری و تحــت تاثیــر تئاتــر 

ــد.  ــان می کن ــی« را بی ــد واژۀ »خودانگیختگ ــی کلی بال

ــم  ــد واژۀ او را مله ــن کلی ــه ای ــه نباشــد ک شــاید بیراه

از مکتــب رومانتیسیســم   هــم دانســت؛ چیــزی کــه در 

ــد  ــهودی رخ می  ده ــی ش ــودآگاه و فضای ــترۀ ناخ گس

بــدون هیــچ طــرح و یــا برنامــۀ قبلــی. ارســطو در مــورد 

ــد: ــان می  کن ــه بی ــی اینگون ــوم خودانگیختگ مفه

ــا از  ــند و ی ــار باش ــه از روی اجب ــی ک ــال هنگام »اعم

ــده  ــر ارادی نامی ــوند، غی ــی ش ــخاص ناش ــت اش غفل

می شــوند. عملــی کــه بــا غفلــت انجــام شــود از 

نظــر ارســطو بــه هیــچ وجــه اختیــاری نیســت. عمــل 

اســت کــه علتــش در  )sotueluob( آن  اجبــاری 

بیــرون از عامــل وجــود دارد و عامــل، مشــارکتی در آن 

عمــل ندارنــد و صرفــاً منفعــل اســت. در هــر صــورت، 

ــه منشــأ  ــه هســتند ک ــی خودانگیخت ــال در صورت اعم

فعالیــت اعضــای بــدن، بــه کارگیــری عملــی باشــد کــه 

در عامــل اســت. وقتــی منشــأ یــک عمــل در خــودش 

ــام  ــه کاری را انج ــی خــودش اســت ک ــد در توانای باش

دهــد یــا انجــام ندهــد، امــا در هــر صــورت حتــی اگــر 

ــه وســیله عقــل  ایــن اصــل عمــل در عامــل باشــد و ب

ــت  ــی اس ــه ذات ــت ک ــوان گف ــود، نمی ت ــت نش هدای

ــه  ــت. الزم ب ــی( اس ــی )اتفاق ــل عرض ــه عم و در نتیج

ــا اختیــاری  ذکــر اســت کــه ارســطو خودانگیختــه را ب

ــودکان و  ــر او ک ــه از نظ ــرا ک ــد، چ ــان نمی دانن یکس

ــت،  ــه اس ــان خودانگیخت ــدی عملش ــا ح ــات ت حیوان

ــل و  ــق تمای ــا مطاب ــون آنه ــت. چ ــاری نیس ــا اختی ام

ــه  ــی از کلم ــد. خودانگیختگ ــل می کنن ــان عم شهوتش

التیــن )saitienatnops( گرفتــه شــده کــه بــه عمــل 

آزاد یــا خودانگیختــه اشــاره دارد و معــادل یونانــی 

آن )noisuoke( اســت. ایــن کلمــه نخســتین بــار 

ــی  ــار دموکریتــوس آمــده اســت: جای در قطعــات از آث

کــه خودانگیختگــی بــه صــورت اعمــال ســاده ای کــه از 

تأمــل )تفکــر( حاصــل نشــده  اند، تعریــف شــده اســت. 

افالطــون در کراتیلــوس، خودانگیختــه را زمینه ای برای 

انگیزشــی کــه مطابــق بــا اراده باشــد، تعریــف می  کنــد. 

ــه  ــی ک ــروی حیات ــورت نی ــه ص ــت آن را ب در سوفیس

هســتی مــی بخشــد، مطــرح می کنــد. در مفهــوم التین 

ــن  ــی خودآیی ــه یونان ــا کلم ــن ب ــه همچنی خودانگیخت

ــت.  ــه اس ــه کار رفت ــا ب ــک معن ــه ی )sotamotua( ب

ــی و  ــش ذات ــه جنب ــزی ک ــای چی ــه معن ــن، ب خودآیی

درونــی دارد، در حالــی کــه  )soisuoke(عملــی اســت 

ــرد«  ــرض می  گی ــش ف ــل را پی ــک عام ــه ی ــه مداخل ک

)معیــن، 1395، 3(. »طبــق همیــن گفته  هــا اگــر 
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  مقدمه

از  یکــی  عنــوان  بــه  می تــوان  را  گراهــام  مارتــا 

تاثیرگذارتریــن رقصنــدگان رقــص مــدرن در قــرن 

بیســتم خوانــد. او در 11 مــه 1984 در النی پنســیلوانیا 

متولــد شــد. بــه او لقــب مــادر رقــص مــدرن را دادنــد. 

او از اصطــالح رقــص مــدرن بیــزار بــود و همــواره 

ــتفاده  ــر اس ــص معاص ــالح رق ــی داد از اصط ــح م ترجی

شــود زیــرا معتقــد بــود مفهــوم مــدرن مــدام در حــال 

ــت  ــزی  ثاب ــه چی ــوان آن را ب ــت و نمی ت ــر اس تغیی

اطــالق کــرد. او بــر ایــن بــاور بــود کــه در تمایــز رقــص 

ــی  ــار آدم ــه، حرکــت عنصــر اساســی رفت ــدرن و بال م

ــه  ــی مای ــت احساس ــک حال ــد و از ی ــکل می ده را ش

می  گیــرد. رقــص مــدرن در تــالش اســت تــا از طریــق 

ــد  ــان آن عاجزن ــه کلمــات از بی حــرکات آن چــه را ک

ــوری  ــت قابل تص ــر حرک ــد ه ــد. او می  گوی ــال ده انتق

ــه  ــر آنک ــروط ب ــود مش ــد ب ــوب خواه ــص مطل در رق

ــت.  ــوع آن اس ــه موض ــد ک ــراه باش ــه  ای هم ــا اندیش ب

ــا  ــاد ب ــدرن در تض ــص م ــم رق ــه می  دانی ــور ک همانط

ــول  ــد و اص ــت و آن قواع ــه( اس ــیک )بال ــص کالس رق

ــت  ــب برداش ــت و اغل ــرا نیس ــیک را پذی ــص کالس رق

ــگاه دارد. رقــص مــدرن در تــالش  دیگــری از رقــص ن

ــوی  ــد. از س ــی کن ــودش را معرف ــد خ ــا قواع ــت ت اس

دیگــر می تــوان از آنتونــن آرتــو به  عنــوان یکــی از 

کارگردانــان مهــم قــرن بیســتم در فرانســه یــاد کــرد. 

دیــدگاه آرتــو در حــوزۀ بازیگــری، دیــدگاه منحصــر بــه 

ــون« و  ــون »طاع ــی چ ــا مفاهیم ــه ب ــت ک ــردی اس ف

ــل  ــن در فص ــود. او همچنی ــف می ش ــقاوت« تعری »ش

ــر و همــزادش  ــاب تئات ــی در کت ــر بال ــه تئات ــوط ب مرب

مفهــوم دیگــری را مطــرح می کنــد کــه در ارتبــاط بــا 

ــرد.  ــکل می گی ــزی ش ــی در اندون ــدگان بال کار رقصن

آرتــو بــرای شــرح کار ایــن رقصنــدگان در کنــار 

تعاریــف دیگــر از واژه یــا مفهــوم خودانگیختگــی 

ــی  ــه نوع ــون ب ــوم طاع ــه مفه ــد. البت ــتفاده می کن اس

ــر  ــی در بازیگ ــئله خودانگیختگ ــه مس ــاره ب ــر اش دیگ

ــی  ــک ناخودآگاه ــوم ی ــه مفه ــی ب دارد. خودانگیختگ

و در لحظــه بــودن بــرای اجــرای حــرکات اســت. 

ــا  ــار و ی ــان دارد رفت ــی بازیگــر در لحظــه و در زم گوی

حرکتــی را بــه نمایــش می گــذارد. آرتــو بــر ایــن بــاور 

اســت کــه خودانگیختگــی حرکــت یــا عملــی از پیــش 

ــر  ــم بازیگ ــه می دانی ــر چ ــت. اگ ــده نیس ــن ش تعیی

ــه  ای در  ــه برنام ــار خــود روی صحن ــرای رفت همــواره ب

ــی در واقــع  ــو از رقــص بال نظــر دارد. ایــن تفســیر آرت

ــذارد. در  ــش می  گ ــه نمای ــی را ب ــوم خودانگیختگ مفه

ایــن پژوهــش هــدف بــر آن اســت کــه مارتــا گراهــام 

بــه عنــوان یــک رقصنــده مــدرن بــا نگاهــی عمیق تــر 

معرفــی شــود و نیــز الگویــی بــرای خوانــش و تحلیــل 

رفتــار او در رقــص پیشــنهاد شــود. نگارنــدگان در 

ــو  ــد مفهــوم خودانگیختگــی آرت ایــن پژوهــش معتقدن

می توانــد الگویــی بــرای خوانــش رقــص مارتــا گراهــام 

باشــد. 

  مفهوم خودانگیختگی1در دیدگاه آرتو
ــی  ــی فیزیک ــر مکان ــه تئات ــد اســت صحن ــو معتق »آرت

ــود را دارا  ــوس خ ــان ملم ــد زب ــوس اســت و بای و ملم

ــان  ــوص بی ــه مخص ــوس ک ــان ملم ــن زب ــد و ای باش

ــت  ــی ماهی حــّواس و مســتقل از کالم اســت در صورت

ــکاری را  ــرد کــه اف ــه خــود می گی ــری را ب واقعــی تئات

ــوظ  ــان ملف ــب زب ــان آن اســت در قال ــه درصــدد بی ک
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ــو، 1383، 56(. ــر رود« )آرت ــد و از آن فرات نگنجان

ــزی  ــدۀ مرک ــه در آن ای ــه داد ک ــی را ارائ ــو طرح آرت

ــده  ــود. »ای ــات« ب ــوری کلم ــه دیکتات ــان علی »طغی

زبــان  شکســتن  درهــم  مــورد  در  آرتــو  معــروف 

ــر  ــه از نظ ــد ک ــان می ده ــی نش ــس زندگ ــرای لم ب

ــرو  ــد از قلم ــر بای ــت بش ــق وضعی ــرای درک عمی او ب

ــان و واژگان گــذر کــرد« )میتــر، شــومیت،  دســتور زب

ــد از  ــا بتوان ــود ت ــر آن ب ــووا، 1395، 79(. او ب شفتس

ــبی  ــری مناس ــان تصوی ــک زب ــا ی ــت  ها و حالت  ه ژس

ــر  ــه ضمی ــدن، مســتقیم ب ــق ب ــا از طری ــد ت ــه ده ارائ

ــود  ــاور ب ــن ب ــر ای ــد و ب ــلط یاب ــی تس ــودآگاه آدم ناخ

ــا  ــان می توانســت از طلســم و ی ــه جــای زب کــه اگــر ب

هیروگلیف هــای2 متحــرک اســتفاده کنــد می توانســت 

قابلیت  هــای بی  پایــان تئاتــر را بــرای رســیدن بــه 

ــو در  ــن آرت ــد. آنتون ــت بخش ــی عینی ــائل متعال مس

پــی دســتیابی بــه زبانــی بصــری و تحــت تاثیــر تئاتــر 

ــد.  ــان می کن ــی« را بی ــد واژۀ »خودانگیختگ ــی کلی بال

ــم  ــد واژۀ او را مله ــن کلی ــه ای ــه نباشــد ک شــاید بیراه

از مکتــب رومانتیسیســم   هــم دانســت؛ چیــزی کــه در 

ــد  ــهودی رخ می  ده ــی ش ــودآگاه و فضای ــترۀ ناخ گس

بــدون هیــچ طــرح و یــا برنامــۀ قبلــی. ارســطو در مــورد 

ــد: ــان می  کن ــه بی ــی اینگون ــوم خودانگیختگ مفه

ــا از  ــند و ی ــار باش ــه از روی اجب ــی ک ــال هنگام »اعم

ــده  ــر ارادی نامی ــوند، غی ــی ش ــخاص ناش ــت اش غفل

می شــوند. عملــی کــه بــا غفلــت انجــام شــود از 

نظــر ارســطو بــه هیــچ وجــه اختیــاری نیســت. عمــل 

اســت کــه علتــش در  )sotueluob( آن  اجبــاری 

بیــرون از عامــل وجــود دارد و عامــل، مشــارکتی در آن 

عمــل ندارنــد و صرفــاً منفعــل اســت. در هــر صــورت، 

ــه منشــأ  ــه هســتند ک ــی خودانگیخت ــال در صورت اعم

فعالیــت اعضــای بــدن، بــه کارگیــری عملــی باشــد کــه 

در عامــل اســت. وقتــی منشــأ یــک عمــل در خــودش 

ــام  ــه کاری را انج ــی خــودش اســت ک ــد در توانای باش

دهــد یــا انجــام ندهــد، امــا در هــر صــورت حتــی اگــر 

ــه وســیله عقــل  ایــن اصــل عمــل در عامــل باشــد و ب

ــت  ــی اس ــه ذات ــت ک ــوان گف ــود، نمی ت ــت نش هدای

ــه  ــت. الزم ب ــی( اس ــی )اتفاق ــل عرض ــه عم و در نتیج

ــا اختیــاری  ذکــر اســت کــه ارســطو خودانگیختــه را ب

ــودکان و  ــر او ک ــه از نظ ــرا ک ــد، چ ــان نمی دانن یکس

ــت،  ــه اس ــان خودانگیخت ــدی عملش ــا ح ــات ت حیوان

ــل و  ــق تمای ــا مطاب ــون آنه ــت. چ ــاری نیس ــا اختی ام

ــه  ــی از کلم ــد. خودانگیختگ ــل می کنن ــان عم شهوتش

التیــن )saitienatnops( گرفتــه شــده کــه بــه عمــل 

آزاد یــا خودانگیختــه اشــاره دارد و معــادل یونانــی 

آن )noisuoke( اســت. ایــن کلمــه نخســتین بــار 

ــی  ــار دموکریتــوس آمــده اســت: جای در قطعــات از آث

کــه خودانگیختگــی بــه صــورت اعمــال ســاده ای کــه از 

تأمــل )تفکــر( حاصــل نشــده  اند، تعریــف شــده اســت. 

افالطــون در کراتیلــوس، خودانگیختــه را زمینه ای برای 

انگیزشــی کــه مطابــق بــا اراده باشــد، تعریــف می  کنــد. 

ــه  ــی ک ــروی حیات ــورت نی ــه ص ــت آن را ب در سوفیس

هســتی مــی بخشــد، مطــرح می کنــد. در مفهــوم التین 

ــن  ــی خودآیی ــه یونان ــا کلم ــن ب ــه همچنی خودانگیخت

ــت.  ــه اس ــه کار رفت ــا ب ــک معن ــه ی )sotamotua( ب

ــی و  ــش ذات ــه جنب ــزی ک ــای چی ــه معن ــن، ب خودآیی

درونــی دارد، در حالــی کــه  )soisuoke(عملــی اســت 

ــرد«  ــرض می  گی ــش ف ــل را پی ــک عام ــه ی ــه مداخل ک

)معیــن، 1395، 3(. »طبــق همیــن گفته  هــا اگــر 
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ــی  ــته و خودانگیختگ ــی، وابس ــه خودانگیختگ آزادی ب

ــتوار  ــل )lnega( اس ــی عام ــاالت درون ــی ح ــر مبان ب

ــدن  ــر ش ــا بدت ــدن ی ــر ش ــرای بهت ــل ب ــد، عام باش

مطابــق حالــت هــای درونــی عمــل می کنــد« )معیــن، 

 .)4  ،1395

ــون  ــوان طاع ــا عن ــده ای ب ــن ای ــو همچنی ــن آرت  آنتون

ــودآگاه  ــون خ ــت طاع ــه نخس ــد. در وهل ــرح می کن مط

انســان را مــورد حملــه قــرار مــی دهــد و او را تــا مــرز 

ــاور  ــن ب ــر ای ــرد.  او ب ــش می ب ــیدایی پی ــون و ش جن

ــاگر  ــون تماش ــگاره طاع ــد ان ــر همانن ــه تئات ــت ک اس

ــی  ــر آن م ــد و او را ب ــی کن ــودش م ــار خ ــم دچ را ه

ــرون  ــه بی ــش را ب ــن وجــود خوی ــا چــر ک و تعف دارد ت

بریــزد. طبــق نظریــات آرتــو او بازیگــر را بــه مثابــه فــرد 

ــت و  ــاری اس ــل بیم ــه ناق ــد ک ــی بین ــون  زده  ای م طاع

ــه ارث می گــذارد  ــرای تماشــاگرانش ب ــراث را ب ــن می ای

تماشــاگران پــس از دریافــت ایــن بیمــاری در پروســه  ی 

ــت  ــه در نهای ــد ک ــرار می گیرن ــم، ق ــوب و بی  نظ پرآش

امــر از ایــن ورطــه، درمــان شــده خــارج می شــوند. آرتــو 

ــرای شــفای یــک بیمــار او را  ــود کــه ب ــاور ب ــن ب ــر ای ب

وامی دارنــد تــا رفتــار ظاهــری حالتــی را بــه خــود بگیرد 

ــا، 1389، 61(.  ــم. )کی ــه او بازگردانی ــم ب ــه می خواهی ک

آتشــی کــه طاعــون برپــا می کنــد کامــاًل خودانگیختــه 

ــی  ــی و نوع ــاب درون ــک تسویه حس ــه ی ــت و به مثاب اس

پاکســازی بــه حســاب می آیــد. بــه نظــر می رســد 

ــری  ــون آن تصاوی ــون طاع ــم همچ ــی ه خودانگیختگ

ــت  ــودآگاه ماس ــر ناخ ــا ضمی ــال و ی ــن خی ــه در بط ک

ــی  ــه صورت ــد ب ــرو رفته  ان ــواب ف ــه خ ــت ب و سال هاس

خودجــوش بــا تکیــه بــر حرکــت بدنــی بــه صــورت آنــی 

بــه منصــه ظهــور می  رســاند و خودانگیختگــی همچــون 

طاعــون نقاب  هــا را پــس می زنــد تــا واقعیــت درونــی را 

افشــا کنــد تــا تطهیــر شــوند.

ــر  ــنت تئات ــای س ــوب ه ــد و چارچ ــی قواع ــو تمام آرت

غربــی را بــه کلــی مــردود می دانســت. بــرای او مفهــوم 

ــود و او  ــر شــرق ب ــان تئات ــر هم ــه در تئات ــه فاضل مدین

تئاتــر بالــی را توصیــه کــرد. تئاتــری کــه سراســر، آمیــزۀ 

زیبایــی از رقــص، موســیقی، پانتومیــم، اصــوات و تقلیــد 

از عوامــل طبیعــی اســت. حاصــل ایــن عناصــر رســیدن 

بــه یــک آرامــش روحــی بــود و ایــن همــان چیــزی بــود 

ــی  ــیله مراســم آیین ــه وس ــه انســان  های نخســتین ب ک

بــدان دســت پیــدا می  کردنــد. او بــر ایــن بــاور بــود کــه 

انســان مــدرن امــروزی بــرای رســیدن بــه آن آرامــش از 

طریــق تئاتــر نیازمنــد رجعــت بــه مراســم آیینــی اســت 

ــر  ــر شــرق می دانســت. تئات و مهــد ایــن مراســم را تئات

ــی سراســر بدعــت و مضمــون آن مبهــم، انتزاعــی و  بال

ــه در  ــگفت انگیز ک ــای ش ــی صحنه ه ــت. فراوان ــام اس ع

اثــر کاربــرد نوینــی از اصــوات و حــرکات، نوعــی اندیشــه 

ــان  ــک زب ــد و ی ــا می کن ــن الق ــه ذه ــی ب مابعدالطبیع

ــت.  ــرده اس ــزی ک ــانه ها طرح  ری ــۀ نش ــر پای ــدی ب جدی

)آرتــو، 1383، 88(. ایــن صداهــای زیــر و بــم، آواهایــی 

کــه از حلق هــا بــه بیــرون ســرک می  کشــند، لرزش هــا، 

ــر کــف  ــوازن ب ــا ت زوزه هــا و صــدای پاشــنه  هایی کــه ب

ــود  ــاص خ ــگ خ ــا ضرباهن ــوند ب ــه می ش ــن کوفت زمی

ــر  ــه ضمی ــرای ورود ب ــی ب ــال راه ــا دنب ــی این  ه تمام

حســاب  انقباض  هــای  ایــن  آدمی  انــد.  ناخــودآگاه 

ــت  ــا دارای حال ــه گوی ــگردها ک ــن ش ــی ای ــده تمام ش

روانشــناختی خودانگیخته انــد بــر پایــه نوعــی معمــاری 

معنــوی اســتوارند. تئاتــر بالــی تمــام حواس  هــا را 

ــو، 1383، 89(.  پاســخگو اســت. )آرت
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  تأثیرگذاری رومانتیسیسم بر آرتو
مکتــب  تأثیــر  تحــت  آرتــو  می  رســد  نظــر  بــه 

ــر  ــم در اواخ ــت. رومانتیسیس ــوده اس ــم ب رومانتیسیس

ــر شــد. رومانتیسیســم،  ــا ظاه ــم، در اروپ ــرن هجده ق

جنبشــی در مقابــل کالسیســیم بــود. آنــان احساســات 

ــه شــاعرانگی هــر  ــر از عقــل می  دانســتند و ب را ارجح  ت

چــه تمام تــر خیــال پــردازی می کردنــد. رومانتیسیســم 

ــد و  برخــالف کالسیســیم کــه اکثــراً ایده  آلیســت بودن

ــدان  ــد، هنرمن ــا می  پرداختن ــان زیبایی ه ــه بی ــط ب فق

رومانتیــک بــر آن بودنــد، تــا عــالوه بــر بیــان زیبایی در 

کنــار آن زشــتی ها را هــم بــه تصویــر بکشــند. مکتــب 

ــن  ــر ای ــد و ب ــج را لذت  بخــش می  دان رومانتیسیســم رن

بــاور اســت کــه چیــزی بــدون رنــج آفریــده نمی شــود، 

امــا رویــا هــم کــه خودجوش  تریــن آفرینش هــای 

ماســت، پیــش از اینکــه بهشــت باشــد رنــج اســت. زیــرا 

زندگــی از مــرگ تغذیــه می  شــود. )سیدحســینی، 

1394، 201(.  می  تــوان این  گونــه اســتنباط کــرد کــه 

هنرمنــدان مکتــب رومانتیسیســم تحــت تاثیــر مفهــوم 

ــن مکتــب،  ــر ای ــز تحــت تاثی ــو نی ــج هســتند و آرت رن

بــر ایــن بــاور بــود کــه هنرپیشــه بایــد ماننــد مســیح، 

ــد.  ــدان دســت یاب ــق ریاضــت ب زجــر بکشــد و از طری

ــرد.  ــدان رومانتیــک نشــأت می  گی ــده از هنرمن ــن ای ای

ــال  ــوم ح ــات موه ــن و احساس ــه های دور از ذه اندیش

رومانتیسیســم، مظهــر اصالــت کمــال و خودانگیختگــی 

ــال روح  ــه اعم ــا ک ــری راهگش ــده هن ــود. پدی ــده ب ش

بشــری را می  کاویــد و عرصه  هایــی را کــه منطــق 

ــی و  ــق صمیم ــه طری ــی نداشــت ب ــدان راه ــل ب و عق

سرراســت تجربــه می کــرد. )هیــث، بورهــام، 1383، 7(. 

در مفهــوم رنــج در قامــوس مســیحیت این  گونــه بایــد 

گفــت: انســان بــا رنــج خویــش اطاعــت و تســلیم را یــاد 

ــد  ــان می رس ــه ایم ــلیم ب ــت و تس ــا اطاع ــرد، ب می گی

و بــا ایمــان در ابدیــت پــای مــی نهــد. اطاعــت از رنــج 

جــدا نیســت، ایمــان بــی اطاعــت حاصــل نمی شــود و 

ابدیــت جــدای از ایمــان نیســت. تســلیم بــا رنــج معنــا 

ــود و  ــان می ش ــلیم ایم ــان در تس ــد؛ ایم ــدا می کن پی

ابدیــت در ایمــان ابدیت می شــود. )نصرتــی، 1385، 7(. 

بــرای آرتــو رومانتیسســیم چیــزی نهفته در ناخــودآگاه 

ــری از هســتی انســانی  آدمــی اســت کــه جنبــۀ مهم  ت

ــه  ــر تجرب ــه اگ ــود ک ــاور ب ــن ب ــر ای ــردارد. او ب را در ب

مناســب تئاتــری در اختیــار انســان قــرار داشــت خــود 

را از دســت وحشــیگری  ها نجــات مــی  داد. او بــه دنبــال 

ــود و ســیر اندیشــه را از درون  ــی ب ــالب درون ــک انق ی

ــوان  ــیر می ت ــن تفاس ــا ای ــت. ب ــرون می  دانس ــه بی ب

ــد و  اســتنباط کــرد کــه رومانتیسیســم خــارج از قواع

ــه شــدت شــهودی اســت. ــای کالســیک، ب قانون  ه

و  آثــار  زندگــی،  گراهــام،   مارتــا 
ایده هایــش

و  اکتشــاف  یــک  عنــوان  بــه  را  رقــص  مارتــا 

و  می دانســت  زندگــی  بزرگداشــت  در  جشــنی 

ــاد  ــات3 ی ــه گان آکروب ــام اله ــا ن ــدگان ب از رقصن

و  شــیوه  او   .)11  ,1998  ,Freedman( می کــرد. 

ــۀ  ــت و دراندیش ــودش را داش ــاص خ ــای خ تکنیک  ه

ــم  اش  ــال مفاهی ــرای انتق ــدن ب ــن ب ــت گرفت ــه خدم ب

ــزار تعریــف می شــود.  ــرای او اب ــود. از ایــن رو بــدن ب ب

او یــک زبــان انقالبــی و جدیــد خلــق کــرد و اســتعداد 

ــراری ارتبــاط بیــن حــرکات و  ــرای برق فوق العــاده ای ب

ــق 181 رقــص اســت  احساســات داشــت. گراهــام خال
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ــی  ــته و خودانگیختگ ــی، وابس ــه خودانگیختگ آزادی ب

ــتوار  ــل )lnega( اس ــی عام ــاالت درون ــی ح ــر مبان ب

ــدن  ــر ش ــا بدت ــدن ی ــر ش ــرای بهت ــل ب ــد، عام باش

مطابــق حالــت هــای درونــی عمــل می کنــد« )معیــن، 

 .)4  ،1395

ــون  ــوان طاع ــا عن ــده ای ب ــن ای ــو همچنی ــن آرت  آنتون

ــودآگاه  ــون خ ــت طاع ــه نخس ــد. در وهل ــرح می کن مط

انســان را مــورد حملــه قــرار مــی دهــد و او را تــا مــرز 

ــاور  ــن ب ــر ای ــرد.  او ب ــش می ب ــیدایی پی ــون و ش جن

ــاگر  ــون تماش ــگاره طاع ــد ان ــر همانن ــه تئات ــت ک اس

ــی  ــر آن م ــد و او را ب ــی کن ــودش م ــار خ ــم دچ را ه

ــرون  ــه بی ــش را ب ــن وجــود خوی ــا چــر ک و تعف دارد ت

بریــزد. طبــق نظریــات آرتــو او بازیگــر را بــه مثابــه فــرد 

ــت و  ــاری اس ــل بیم ــه ناق ــد ک ــی بین ــون  زده  ای م طاع

ــه ارث می گــذارد  ــرای تماشــاگرانش ب ــراث را ب ــن می ای

تماشــاگران پــس از دریافــت ایــن بیمــاری در پروســه  ی 

ــت  ــه در نهای ــد ک ــرار می گیرن ــم، ق ــوب و بی  نظ پرآش

امــر از ایــن ورطــه، درمــان شــده خــارج می شــوند. آرتــو 

ــرای شــفای یــک بیمــار او را  ــود کــه ب ــاور ب ــن ب ــر ای ب

وامی دارنــد تــا رفتــار ظاهــری حالتــی را بــه خــود بگیرد 

ــا، 1389، 61(.  ــم. )کی ــه او بازگردانی ــم ب ــه می خواهی ک

آتشــی کــه طاعــون برپــا می کنــد کامــاًل خودانگیختــه 

ــی  ــی و نوع ــاب درون ــک تسویه حس ــه ی ــت و به مثاب اس

پاکســازی بــه حســاب می آیــد. بــه نظــر می رســد 

ــری  ــون آن تصاوی ــون طاع ــم همچ ــی ه خودانگیختگ

ــت  ــودآگاه ماس ــر ناخ ــا ضمی ــال و ی ــن خی ــه در بط ک

ــی  ــه صورت ــد ب ــرو رفته  ان ــواب ف ــه خ ــت ب و سال هاس

خودجــوش بــا تکیــه بــر حرکــت بدنــی بــه صــورت آنــی 

بــه منصــه ظهــور می  رســاند و خودانگیختگــی همچــون 

طاعــون نقاب  هــا را پــس می زنــد تــا واقعیــت درونــی را 

افشــا کنــد تــا تطهیــر شــوند.

ــر  ــنت تئات ــای س ــوب ه ــد و چارچ ــی قواع ــو تمام آرت

غربــی را بــه کلــی مــردود می دانســت. بــرای او مفهــوم 

ــود و او  ــر شــرق ب ــان تئات ــر هم ــه در تئات ــه فاضل مدین

تئاتــر بالــی را توصیــه کــرد. تئاتــری کــه سراســر، آمیــزۀ 

زیبایــی از رقــص، موســیقی، پانتومیــم، اصــوات و تقلیــد 

از عوامــل طبیعــی اســت. حاصــل ایــن عناصــر رســیدن 

بــه یــک آرامــش روحــی بــود و ایــن همــان چیــزی بــود 

ــی  ــیله مراســم آیین ــه وس ــه انســان  های نخســتین ب ک

بــدان دســت پیــدا می  کردنــد. او بــر ایــن بــاور بــود کــه 

انســان مــدرن امــروزی بــرای رســیدن بــه آن آرامــش از 

طریــق تئاتــر نیازمنــد رجعــت بــه مراســم آیینــی اســت 

ــر  ــر شــرق می دانســت. تئات و مهــد ایــن مراســم را تئات

ــی سراســر بدعــت و مضمــون آن مبهــم، انتزاعــی و  بال

ــه در  ــگفت انگیز ک ــای ش ــی صحنه ه ــت. فراوان ــام اس ع

اثــر کاربــرد نوینــی از اصــوات و حــرکات، نوعــی اندیشــه 

ــان  ــک زب ــد و ی ــا می کن ــن الق ــه ذه ــی ب مابعدالطبیع

ــت.  ــرده اس ــزی ک ــانه ها طرح  ری ــۀ نش ــر پای ــدی ب جدی

)آرتــو، 1383، 88(. ایــن صداهــای زیــر و بــم، آواهایــی 

کــه از حلق هــا بــه بیــرون ســرک می  کشــند، لرزش هــا، 

ــر کــف  ــوازن ب ــا ت زوزه هــا و صــدای پاشــنه  هایی کــه ب

ــود  ــاص خ ــگ خ ــا ضرباهن ــوند ب ــه می ش ــن کوفت زمی

ــر  ــه ضمی ــرای ورود ب ــی ب ــال راه ــا دنب ــی این  ه تمام

حســاب  انقباض  هــای  ایــن  آدمی  انــد.  ناخــودآگاه 

ــت  ــا دارای حال ــه گوی ــگردها ک ــن ش ــی ای ــده تمام ش

روانشــناختی خودانگیخته انــد بــر پایــه نوعــی معمــاری 

معنــوی اســتوارند. تئاتــر بالــی تمــام حواس  هــا را 

ــو، 1383، 89(.  پاســخگو اســت. )آرت
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  تأثیرگذاری رومانتیسیسم بر آرتو
مکتــب  تأثیــر  تحــت  آرتــو  می  رســد  نظــر  بــه 

ــر  ــم در اواخ ــت. رومانتیسیس ــوده اس ــم ب رومانتیسیس

ــر شــد. رومانتیسیســم،  ــا ظاه ــم، در اروپ ــرن هجده ق

جنبشــی در مقابــل کالسیســیم بــود. آنــان احساســات 

ــه شــاعرانگی هــر  ــر از عقــل می  دانســتند و ب را ارجح  ت

چــه تمام تــر خیــال پــردازی می کردنــد. رومانتیسیســم 

ــد و  برخــالف کالسیســیم کــه اکثــراً ایده  آلیســت بودن

ــدان  ــد، هنرمن ــا می  پرداختن ــان زیبایی ه ــه بی ــط ب فق

رومانتیــک بــر آن بودنــد، تــا عــالوه بــر بیــان زیبایی در 

کنــار آن زشــتی ها را هــم بــه تصویــر بکشــند. مکتــب 

ــن  ــر ای ــد و ب ــج را لذت  بخــش می  دان رومانتیسیســم رن

بــاور اســت کــه چیــزی بــدون رنــج آفریــده نمی شــود، 

امــا رویــا هــم کــه خودجوش  تریــن آفرینش هــای 

ماســت، پیــش از اینکــه بهشــت باشــد رنــج اســت. زیــرا 

زندگــی از مــرگ تغذیــه می  شــود. )سیدحســینی، 

1394، 201(.  می  تــوان این  گونــه اســتنباط کــرد کــه 

هنرمنــدان مکتــب رومانتیسیســم تحــت تاثیــر مفهــوم 

ــن مکتــب،  ــر ای ــز تحــت تاثی ــو نی ــج هســتند و آرت رن

بــر ایــن بــاور بــود کــه هنرپیشــه بایــد ماننــد مســیح، 

ــد.  ــدان دســت یاب ــق ریاضــت ب زجــر بکشــد و از طری

ــرد.  ــدان رومانتیــک نشــأت می  گی ــده از هنرمن ــن ای ای

ــال  ــوم ح ــات موه ــن و احساس ــه های دور از ذه اندیش

رومانتیسیســم، مظهــر اصالــت کمــال و خودانگیختگــی 

ــال روح  ــه اعم ــا ک ــری راهگش ــده هن ــود. پدی ــده ب ش

بشــری را می  کاویــد و عرصه  هایــی را کــه منطــق 

ــی و  ــق صمیم ــه طری ــی نداشــت ب ــدان راه ــل ب و عق

سرراســت تجربــه می کــرد. )هیــث، بورهــام، 1383، 7(. 

در مفهــوم رنــج در قامــوس مســیحیت این  گونــه بایــد 

گفــت: انســان بــا رنــج خویــش اطاعــت و تســلیم را یــاد 

ــد  ــان می رس ــه ایم ــلیم ب ــت و تس ــا اطاع ــرد، ب می گی

و بــا ایمــان در ابدیــت پــای مــی نهــد. اطاعــت از رنــج 

جــدا نیســت، ایمــان بــی اطاعــت حاصــل نمی شــود و 

ابدیــت جــدای از ایمــان نیســت. تســلیم بــا رنــج معنــا 

ــود و  ــان می ش ــلیم ایم ــان در تس ــد؛ ایم ــدا می کن پی

ابدیــت در ایمــان ابدیت می شــود. )نصرتــی، 1385، 7(. 

بــرای آرتــو رومانتیسســیم چیــزی نهفته در ناخــودآگاه 

ــری از هســتی انســانی  آدمــی اســت کــه جنبــۀ مهم  ت

ــه  ــر تجرب ــه اگ ــود ک ــاور ب ــن ب ــر ای ــردارد. او ب را در ب

مناســب تئاتــری در اختیــار انســان قــرار داشــت خــود 

را از دســت وحشــیگری  ها نجــات مــی  داد. او بــه دنبــال 

ــود و ســیر اندیشــه را از درون  ــی ب ــالب درون ــک انق ی

ــوان  ــیر می ت ــن تفاس ــا ای ــت. ب ــرون می  دانس ــه بی ب

ــد و  اســتنباط کــرد کــه رومانتیسیســم خــارج از قواع

ــه شــدت شــهودی اســت. ــای کالســیک، ب قانون  ه

و  آثــار  زندگــی،  گراهــام،   مارتــا 
ایده هایــش

و  اکتشــاف  یــک  عنــوان  بــه  را  رقــص  مارتــا 

و  می دانســت  زندگــی  بزرگداشــت  در  جشــنی 

ــاد  ــات3 ی ــه گان آکروب ــام اله ــا ن ــدگان ب از رقصن

و  شــیوه  او   .)11  ,1998  ,Freedman( می کــرد. 

ــۀ  ــت و دراندیش ــودش را داش ــاص خ ــای خ تکنیک  ه

ــم  اش  ــال مفاهی ــرای انتق ــدن ب ــن ب ــت گرفت ــه خدم ب

ــزار تعریــف می شــود.  ــرای او اب ــود. از ایــن رو بــدن ب ب

او یــک زبــان انقالبــی و جدیــد خلــق کــرد و اســتعداد 

ــراری ارتبــاط بیــن حــرکات و  ــرای برق فوق العــاده ای ب

ــق 181 رقــص اســت  احساســات داشــت. گراهــام خال
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و بیــش از 70 ســال رقصیــد و آمــوزش داد. ســرانجام 

در 1 آوریــل 1991 در حالــی کــه چنــد هفتــه از تولــد 

79 ســالگی اش می  گذشــت در نیویــورک جهــان را 

بــدرود گفــت. واســیلی کاندیســکی4  نقــاش مــدرن بــا 

ــا  ــات مارت ــرای الهام ــی ب ــع خوب ــی اش منب ــار انتزاع آث

بــود. گراهــام یکــی از پیشــگامان در پوشــیدن پیراهــن 

ــور  ــو پیکاســو5  و ایگ ــا پابل ــب ب ــا اغل ــود. مارت ــه ب زنان

ــی  ــه نقاش ــود در زمین ــان خ ــکی6 ، همتای استراوینس

 ,1998 ,Freedman( .ــود ــی ش ــه م ــیقی، مقایس و موس

ــی  ــرواز در پ ــد پ ــک زن بلن ــوان ی ــا به عن 142(. مارت

ــاعت های  ــود. او س ــص ب ــدی از رق ــوع جدی ــف ن کش

زیــادی را در بــاغ وحــش مرکــزی نیویــورک روی یــک 

نیمکــت مقابــل شــیری کــه در قفــس بــود می نشســت و 

بــه ســرعت حرکــت حیــوان توجــه می کــرد. مارتــا در ایــن 

بــاره می گویــد مــن آنجــا یــاد گرفتــم کــه چگونــه قــدم 

بــردارم، اجتناب ناپذیــر بــودن بازگشــت و تغییــرات بــدن را 

از شــیر آموختــم. )Freedman, 1998, 11(. مارتا مجذوب 

ــام  ــان اله ــرکات آن ــود و از ح ــده ب ــات ش ــت حیوان حرک

ــام  ــی  زد. اله ــت م ــه خالقی ــت ب ــا دس ــت و بعده می گرف

گرفتــن گراهــام از شــرق در ســال 1984 تــا 1991 در یک 

بســتر گســترده فرهنگــی از آگاهــی روز افــزون امریــکا 

ــه چشــم  ــرن بیســتم ب ــل ق ــا اوای ــود کــه ت از شــرق ب

ــرق  ــفه ش ــبک و فلس ــه س ــا ب ــه مارت ــورد. عالق می خ

ــی  ــی طراح ــای او و زیبایی  شناس ــعه تکنیک  ه در توس

حرکاتــش بســیار تاثیرگــذار بــود. کارل یونــگ بــر مارتا 

تاثیــر عمیــق گذاشــت. دوره اســطوره ای گراهــام از دهه 

ــق  ــی از طری ــه روانشناس ــق در زمین ــا تحقی 1940 ب

ــکاوی یونگــی و حقیقــت هــای غنــی تفســیرهای  روان

روانکاوانــه یونــگ از اندیشــه غربــی، چینــی و هندی در 

ــر  ــطوره ها و هن ــا، اس ــی آرکی تایپ ه ــورد نمادگرای م

مذهبــی آغــاز شــد. یونــگ بینــش خــود را از ادبیــات 

 )48 ,1999 ,Helpern(.ــود ــت آورده ب ــه دس ــرق ب ش

مارتــا بــر همیــن مبنــا دســت بــه بازتولیــد افســانه های 

ــن دوره  ــی زد. بســیاری از اجراهــای او قبــل از ای یونان

گواهــی بــر ایــن بــود کــه رقص هــای او بــه یــک معنــا 

ــه  ــا، ب ــه ســمت بیــرون انجــام گرفتنــد ام مســتقیماً ب

ــا و  ــف آرکی تایپ  ه ــا کش ــا ب ــه مارت ــد ک ــر می رس نظ

اســطوره  های یونانــی و متــون فلســفی بــه تحوالتی دســت 

 ,Helpern( .ــود ــر می ش ــگاه او درونی  ت ــد و ن ــدا می کن پی

1999, 58( بــه طــور منظــم بــه جنــوب غربــی امریــکا و 

مکزیــک ســفر می کــرد؛ جایــی کــه تحــت تاثیــر مراســم و 

آداب و رســوم و جشــن های قبیلــه ای قــرار می گرفــت. بــه 

تدریــج ایده هایــی کــه در دفترچــه یادداشــت او پــر شــده 

ــای او  ــا و نقش ه ــردن الگوه ــاش ک ــه ف ــروع ب ــد ش بودن

کردنــد. بــا ایــن وجــود شــواهد قانع کننــده ای وجــود دارد 

مبنــی بــر اینکــه بســیاری از رقص هــای گراهــام بــه جــای 

یــک حرکــت ســاده از یــک انگیــزه روایــی الهــام گرفته اند. 

     )17 ,2003 ,Bernstein(

  رقص مدرن7

ــر رقــص کالســیک و رومانتیــک  رقــص مــدرن در براب

شــکل گرفــت. رقــص کالســیک از مجموعــه  ای از 

ــکیل  ــنتی9  تش ــاری8  و س ــکال اختی ــا و اش صورت  ه

ــه زیبایی  شناســی  ــک علی ــص رومانتی ــده اســت. رق ش

بی احســاس ایــن سیســتم بــه نفــع بیــان آزاد تجربیات، 

ــه  ــی ک ــرد و از آنجای ــورش ک ــخصی ش ــات ش احساس

ایــن دو مکتــب همچنــان بــه فعالیت هــای خــود ادامــه 

ــرح  ــدرن مط ــص م ــا رق ــه آنه ــراض ب ــد در اعت می ده

شــده اســت. رقــص کالســیک مجموعــه واژگانــی 

مربــوط بــه حرکــت دارد کــه بــرای اجــرای کامــل آن 

بایســتی بــه شــیوه تجویــزی10  اجــرا شــود. ویژگی های 

ــدی  ــا ح ــا ت ــت آن و ی ــده حرک ــن ش ــش تعیی از پی

ــت.  ــی اس ــاختگی و مصنوع ــیار س ــای آن بس حالت ه

ــی  ــتانداردهای طراح ــا اس ــا ب ــه آنه ــت ک ــی اس الزام

ــدن و  ــای ب ــن حالت ه ــر گرفت ــدون در نظ ــا ب در فض

ــری  ــب و براب ــانی تناس ــات انس ــه تجربی ــه ب ــی توج ب
ــی11  ــوم انتزاع ــن مفه ــا کامل تری ــند آنه ــته باش داش

رومانتیــک  رقــص   .)3  ,1989  ,Martin( هســتند. 

شــامل ژســت  های پانتومیــم، قدم هــا و حالت  هــای 

ــی اســت و پزهــای آن برگرفتــه  ــه کنون بســیاری از بال

یونانــی اســت و  از موزاییک  هــا و کاشــی  کاری  های 

ــص  ــود رق ــاً خ ــود. اساس ــامل می ش ــر شــرقی را ش هن

کالســیک12  تحــت تاثیــر انقــالب رومانتیــک از طریــق 

نوآوری هــا و خالقیت هــای فوکیــن13 در بالــه ســلطنتی 

رقــص   )5 ,1989 ,Martin( قــرار گرفــت.  روســیه 

ــش  ــای جنب ــر آرمان  ه ــت تاثی ــل تح ــدرن در عم م

ــع  ــه تصن ــت و علی ــرار گرف ــا ق ــت رومانتیک ه و حرک

ــام  ــع تم ــرد. در واق ــان ک ــیک عصی ــه کالس ــص بال رق

ــش کشــید و  ــه چال ــه کالســیک را ب ــص بال ــد رق قواع

ــا  ــود ام ــی ب ــای درون ــان انگیزه ه ــی آن بی ــدف اصل ه

ــت  ــروری می دانس ــان ض ــرای بی ــا را ب ــه فرم  ه ــاز ب نی

ــذات  ــرم را بال ــناختی ف ــی ش ــع ارزش زیبای و در واق

ــان تشــخیص داد و  ــن بی ــزام ای ــوان ال ــه عن و مجــزا ب

ــزی  ــر چی ــدف ه ــن ه ــه ای ــق بخشــیدن ب ــرای تحق ب

ــت و  ــار گذاش ــه کن ــود ب ــده ب ــام ش ــال انج ــه قب را ک

ــو شــروع کــرد. ایــن آغــاز کشــف جوهــره  ــاره از ن دوب

اصلــی رقــص یعنــی حرکــت بــود. بــا ایــن کشــف بــرای 

ــار و  ــام عی ــر مســتقل، تم ــک هن ــص ی ــار رق ــن ب اولی

ــدا در  ــد )Martin,1989,6( در ابت ــی ش ــق معرف مطل

ــه  ــود ک ــن ب ــر ای ــام تالششــان ب ــص کالســیک تم رق

حــرکات عضالنــی را پنهــان کننــد تــا اینگونــه بــه نظــر 

ــل  ــی عم ــروی خارج ــک نی ــتور ی ــه دس ــه ب ــد ک رس

ــد. در  ــذف می کن ــاد را ح ــه تض ــی ک ــد؛ نیروی می کنن

گســترش رومانتیسیســم اندیشــه  های احساســی مرکــز 

توجــه قــرار گرفتــه بودنــد. ایــن مفهــوم تــا حــد زیــادی 

ــا نوعــی از تمرکــز  ــا حتــی ب ــه وســیله موســیقی و ی ب

 .)6 ,1989 ,Martin( شــدید ذهنــی بیــان می شــود

ــول  ــه در ط ــر اســت ک ــه نظ ــک نقط ــدرن ی ــص م رق

ــه هیــچ وجــه  ســالیان تکامــل یافتــه و ایــن تکامــل ب

ــه( در  ــدگان بال ــا )رقصن ــی اینه ــزوی نیســت. تمام من

صــدد ایــن هســتند تــا ثابــت کننــد حرکــت و جنبــش 

ــوی  ــت. از س ــته اس ــی نداش ــت خاص ــک اهمی رومانتی

ــیک را  ــص کالس ــکی رق ــخت گیری  ها و خش ــر س دیگ

ــت  ــی اس ــن مبنای ــد؛ ای ــوم می کنن ــاط محک ــه انحط ب

ــت.  ــرده اس ــزی ک ــدرن را پایه  ری ــص م ــده رق ــه ای ک

)Martin,1989, 18(. جایــی کــه رقــص کالســیک بــه 

حرکت  هــای مکانیــزه و ماشــینی تبدیــل می گــردد 

هیــچ خالقیتــی صــورت نمی پذیــرد. انقــالب رومانتیــک 

موقعیتــی را ایجــاد کــرد تــا رقص هــای فــارغ از 

حــرکات دیکته شــده و مکانیــزه طرح  ریــزی شــوند. 

ــق  ــه نظــر می  رســد کــه رقــص مــدرن خل ــه ب این  گون

شــد تــا نشــان دهــد ایــن شــکل جدیــد چــه چیزهایــی 

ــای  ــه چیزه ــز چ ــر داده و نی ــرده، تغیی ــه ک را تجرب

مبتذلــی را از میــان برداشــته و رونــد شــکل گیری هنــر 

ــرده اســت.  ــی ک ــه زیبایی  شناســی متفاوت را وابســته ب

ــه  ــه بال ــکنی علی ــک ساختار ش ــدرن ی ــدگان م رقصن



48

زیبا
ی 

ها
هنر

ت 
لعا

طا
م

99
ن 

تـا
مس

ز

49

ش
ـــ

ــ
وه

پژ
ش

ــ
ــ

بخ

و بیــش از 70 ســال رقصیــد و آمــوزش داد. ســرانجام 

در 1 آوریــل 1991 در حالــی کــه چنــد هفتــه از تولــد 

79 ســالگی اش می  گذشــت در نیویــورک جهــان را 

بــدرود گفــت. واســیلی کاندیســکی4  نقــاش مــدرن بــا 

ــا  ــات مارت ــرای الهام ــی ب ــع خوب ــی اش منب ــار انتزاع آث

بــود. گراهــام یکــی از پیشــگامان در پوشــیدن پیراهــن 

ــور  ــو پیکاســو5  و ایگ ــا پابل ــب ب ــا اغل ــود. مارت ــه ب زنان

ــی  ــه نقاش ــود در زمین ــان خ ــکی6 ، همتای استراوینس

 ,1998 ,Freedman( .ــود ــی ش ــه م ــیقی، مقایس و موس

ــی  ــرواز در پ ــد پ ــک زن بلن ــوان ی ــا به عن 142(. مارت

ــاعت های  ــود. او س ــص ب ــدی از رق ــوع جدی ــف ن کش

زیــادی را در بــاغ وحــش مرکــزی نیویــورک روی یــک 

نیمکــت مقابــل شــیری کــه در قفــس بــود می نشســت و 

بــه ســرعت حرکــت حیــوان توجــه می کــرد. مارتــا در ایــن 

بــاره می گویــد مــن آنجــا یــاد گرفتــم کــه چگونــه قــدم 

بــردارم، اجتناب ناپذیــر بــودن بازگشــت و تغییــرات بــدن را 

از شــیر آموختــم. )Freedman, 1998, 11(. مارتا مجذوب 

ــام  ــان اله ــرکات آن ــود و از ح ــده ب ــات ش ــت حیوان حرک

ــام  ــی  زد. اله ــت م ــه خالقی ــت ب ــا دس ــت و بعده می گرف

گرفتــن گراهــام از شــرق در ســال 1984 تــا 1991 در یک 

بســتر گســترده فرهنگــی از آگاهــی روز افــزون امریــکا 

ــه چشــم  ــرن بیســتم ب ــل ق ــا اوای ــود کــه ت از شــرق ب

ــرق  ــفه ش ــبک و فلس ــه س ــا ب ــه مارت ــورد. عالق می خ

ــی  ــی طراح ــای او و زیبایی  شناس ــعه تکنیک  ه در توس

حرکاتــش بســیار تاثیرگــذار بــود. کارل یونــگ بــر مارتا 

تاثیــر عمیــق گذاشــت. دوره اســطوره ای گراهــام از دهه 

ــق  ــی از طری ــه روانشناس ــق در زمین ــا تحقی 1940 ب

ــکاوی یونگــی و حقیقــت هــای غنــی تفســیرهای  روان

روانکاوانــه یونــگ از اندیشــه غربــی، چینــی و هندی در 

ــر  ــطوره ها و هن ــا، اس ــی آرکی تایپ ه ــورد نمادگرای م

مذهبــی آغــاز شــد. یونــگ بینــش خــود را از ادبیــات 

 )48 ,1999 ,Helpern(.ــود ــت آورده ب ــه دس ــرق ب ش

مارتــا بــر همیــن مبنــا دســت بــه بازتولیــد افســانه های 

ــن دوره  ــی زد. بســیاری از اجراهــای او قبــل از ای یونان

گواهــی بــر ایــن بــود کــه رقص هــای او بــه یــک معنــا 

ــه  ــا، ب ــه ســمت بیــرون انجــام گرفتنــد ام مســتقیماً ب

ــا و  ــف آرکی تایپ  ه ــا کش ــا ب ــه مارت ــد ک ــر می رس نظ

اســطوره  های یونانــی و متــون فلســفی بــه تحوالتی دســت 

 ,Helpern( .ــود ــر می ش ــگاه او درونی  ت ــد و ن ــدا می کن پی

1999, 58( بــه طــور منظــم بــه جنــوب غربــی امریــکا و 

مکزیــک ســفر می کــرد؛ جایــی کــه تحــت تاثیــر مراســم و 

آداب و رســوم و جشــن های قبیلــه ای قــرار می گرفــت. بــه 

تدریــج ایده هایــی کــه در دفترچــه یادداشــت او پــر شــده 

ــای او  ــا و نقش ه ــردن الگوه ــاش ک ــه ف ــروع ب ــد ش بودن

کردنــد. بــا ایــن وجــود شــواهد قانع کننــده ای وجــود دارد 

مبنــی بــر اینکــه بســیاری از رقص هــای گراهــام بــه جــای 

یــک حرکــت ســاده از یــک انگیــزه روایــی الهــام گرفته اند. 

     )17 ,2003 ,Bernstein(

  رقص مدرن7

ــر رقــص کالســیک و رومانتیــک  رقــص مــدرن در براب

شــکل گرفــت. رقــص کالســیک از مجموعــه  ای از 

ــکیل  ــنتی9  تش ــاری8  و س ــکال اختی ــا و اش صورت  ه

ــه زیبایی  شناســی  ــک علی ــص رومانتی ــده اســت. رق ش

بی احســاس ایــن سیســتم بــه نفــع بیــان آزاد تجربیات، 

ــه  ــی ک ــرد و از آنجای ــورش ک ــخصی ش ــات ش احساس

ایــن دو مکتــب همچنــان بــه فعالیت هــای خــود ادامــه 

ــرح  ــدرن مط ــص م ــا رق ــه آنه ــراض ب ــد در اعت می ده

شــده اســت. رقــص کالســیک مجموعــه واژگانــی 

مربــوط بــه حرکــت دارد کــه بــرای اجــرای کامــل آن 

بایســتی بــه شــیوه تجویــزی10  اجــرا شــود. ویژگی های 

ــدی  ــا ح ــا ت ــت آن و ی ــده حرک ــن ش ــش تعیی از پی

ــت.  ــی اس ــاختگی و مصنوع ــیار س ــای آن بس حالت ه

ــی  ــتانداردهای طراح ــا اس ــا ب ــه آنه ــت ک ــی اس الزام

ــدن و  ــای ب ــن حالت ه ــر گرفت ــدون در نظ ــا ب در فض

ــری  ــب و براب ــانی تناس ــات انس ــه تجربی ــه ب ــی توج ب
ــی11  ــوم انتزاع ــن مفه ــا کامل تری ــند آنه ــته باش داش

رومانتیــک  رقــص   .)3  ,1989  ,Martin( هســتند. 

شــامل ژســت  های پانتومیــم، قدم هــا و حالت  هــای 

ــی اســت و پزهــای آن برگرفتــه  ــه کنون بســیاری از بال

یونانــی اســت و  از موزاییک  هــا و کاشــی  کاری  های 

ــص  ــود رق ــاً خ ــود. اساس ــامل می ش ــر شــرقی را ش هن

کالســیک12  تحــت تاثیــر انقــالب رومانتیــک از طریــق 

نوآوری هــا و خالقیت هــای فوکیــن13 در بالــه ســلطنتی 

رقــص   )5 ,1989 ,Martin( قــرار گرفــت.  روســیه 

ــش  ــای جنب ــر آرمان  ه ــت تاثی ــل تح ــدرن در عم م

ــع  ــه تصن ــت و علی ــرار گرف ــا ق ــت رومانتیک ه و حرک

ــام  ــع تم ــرد. در واق ــان ک ــیک عصی ــه کالس ــص بال رق

ــش کشــید و  ــه چال ــه کالســیک را ب ــص بال ــد رق قواع

ــا  ــود ام ــی ب ــای درون ــان انگیزه ه ــی آن بی ــدف اصل ه

ــت  ــروری می دانس ــان ض ــرای بی ــا را ب ــه فرم  ه ــاز ب نی

ــذات  ــرم را بال ــناختی ف ــی ش ــع ارزش زیبای و در واق

ــان تشــخیص داد و  ــن بی ــزام ای ــوان ال ــه عن و مجــزا ب

ــزی  ــر چی ــدف ه ــن ه ــه ای ــق بخشــیدن ب ــرای تحق ب

ــت و  ــار گذاش ــه کن ــود ب ــده ب ــام ش ــال انج ــه قب را ک

ــو شــروع کــرد. ایــن آغــاز کشــف جوهــره  ــاره از ن دوب

اصلــی رقــص یعنــی حرکــت بــود. بــا ایــن کشــف بــرای 

ــار و  ــام عی ــر مســتقل، تم ــک هن ــص ی ــار رق ــن ب اولی

ــدا در  ــد )Martin,1989,6( در ابت ــی ش ــق معرف مطل

ــه  ــود ک ــن ب ــر ای ــام تالششــان ب ــص کالســیک تم رق

حــرکات عضالنــی را پنهــان کننــد تــا اینگونــه بــه نظــر 

ــل  ــی عم ــروی خارج ــک نی ــتور ی ــه دس ــه ب ــد ک رس

ــد. در  ــذف می کن ــاد را ح ــه تض ــی ک ــد؛ نیروی می کنن

گســترش رومانتیسیســم اندیشــه  های احساســی مرکــز 

توجــه قــرار گرفتــه بودنــد. ایــن مفهــوم تــا حــد زیــادی 

ــا نوعــی از تمرکــز  ــا حتــی ب ــه وســیله موســیقی و ی ب

 .)6 ,1989 ,Martin( شــدید ذهنــی بیــان می شــود

ــول  ــه در ط ــر اســت ک ــه نظ ــک نقط ــدرن ی ــص م رق

ــه هیــچ وجــه  ســالیان تکامــل یافتــه و ایــن تکامــل ب

ــه( در  ــدگان بال ــا )رقصن ــی اینه ــزوی نیســت. تمام من

صــدد ایــن هســتند تــا ثابــت کننــد حرکــت و جنبــش 

ــوی  ــت. از س ــته اس ــی نداش ــت خاص ــک اهمی رومانتی

ــیک را  ــص کالس ــکی رق ــخت گیری  ها و خش ــر س دیگ

ــت  ــی اس ــن مبنای ــد؛ ای ــوم می کنن ــاط محک ــه انحط ب

ــت.  ــرده اس ــزی ک ــدرن را پایه  ری ــص م ــده رق ــه ای ک

)Martin,1989, 18(. جایــی کــه رقــص کالســیک بــه 

حرکت  هــای مکانیــزه و ماشــینی تبدیــل می گــردد 

هیــچ خالقیتــی صــورت نمی پذیــرد. انقــالب رومانتیــک 

موقعیتــی را ایجــاد کــرد تــا رقص هــای فــارغ از 

حــرکات دیکته شــده و مکانیــزه طرح  ریــزی شــوند. 

ــق  ــه نظــر می  رســد کــه رقــص مــدرن خل ــه ب این  گون

شــد تــا نشــان دهــد ایــن شــکل جدیــد چــه چیزهایــی 

ــای  ــه چیزه ــز چ ــر داده و نی ــرده، تغیی ــه ک را تجرب

مبتذلــی را از میــان برداشــته و رونــد شــکل گیری هنــر 

ــرده اســت.  ــی ک ــه زیبایی  شناســی متفاوت را وابســته ب

ــه  ــه بال ــکنی علی ــک ساختار ش ــدرن ی ــدگان م رقصن
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کالســیک انجــام دادنــد. آنهــا تخیالتــش را بــه تصویــر 

کشــیدند و بــا بدنــی رهــا و آزاد درســت نقطــه مقابــل 

ــدگان  ــه در آن رقصن ــد ک ــیک قرارگرفتن ــص کالس رق

دارای بدن  هــای کادر شــده هســتند؛ بدن  هــای داخــل 

پاســپارتو کــه بدنــی معــذب و منقبــض را بــه نمایــش 

می گذارنــد و هرگــز از قواعــد تخطــی نمی کننــد. 

ــیک  ــه کالس ــص بال ــتاده در رق ــن ایس ــا دام ــان ب زن

ــد.  ــه اظهــارات جنســی ندارن ــدن خــود هیــچ گون در ب

ــط تر  ــا منبس ــیک بدن ه ــه کالس ــور از بال ــد از عب بع

ــد.  ــر هســتند و اظهــارات جنســی دارن می  شــوند، رهات

اســتفاده از اســتعاره بــه پیشــگامان رقــص مــدرن ایــن 

اجــازه را می دهــد تــا بــه ایــن بــاور برســند کــه بــدن 

ــد هماهنگــی، ریتــم و ســایر  در حــال حرکــت می توان

روابــط منطقــی مســتقل از پانتومیــم روایــی را انتقــال 

 .)21 ,2003 ,Bernstein( .دهــد

ــردن راه  ــدا ک ــال پی ــه دنب ــخت ب ــام س ــا گراه مارت

خــودش بــود، راهــی کــه بدن انســان را بــه ابــزار تبدیل 

کنــد تــا از ایــن طریــق بتوانــد همــه چیــز را در تجربــه 

ــه فقــط چیزهــای زیبــا کــه گاه  انســان بیــان کنــد؛ ن

چیزهــای زشــتی وجــود دارنــد کــه بایــد آنهــا را نیــز 

ــان کــرد. )Helpern, 1999, 8( ســایر نوآوری هــای  بی

ــت متحــده شــکوفا شــد.  رقــص در اواخــر قــرن از ایال

ایــزادورا دانکــن آرمان هــای دولــت هلینیــک14 یونانــی، 

ــرام  ــا احت ــرد ت ــب ک ــاری و فلســفه را ترکی ــر معم هن

بــه آزادی روح فــردی را آزاد کنــد و بــدن خــود را 

ــق  ــه خل ــد. او ب ــت برهان ــگ و کرس ــای تن از لباس ه

دوبــاره حــرکات دســت زد و گاهــی اوقــات اجراهایــش 

 )9  ,2002  ,Foulkes( مــی  داد.  انجــام  پابرهنــه  را 

همیــن امــر ســبب گشــت تــا دیگــر رقصنــدگان فقیــر 

ــل  ــه و تمای ــش بال ــد کف ــی در خری ــل ناتوان ــه دلی ب

ــص  ــمت رق ــه س ــه ب ــای برهن ــا پاه ــدن ب ــه رقصی ب

ــرای  ــدرن کشــیده شــوند. )Foulkes, 2002, 15(. ب م

هنرمنــدان مدرنیســت بیــان شــخصی و داشــتن تولیــد 

هنــری کــه فرآینــدی احساســی و اندیشــمندانه داشــته 

ــه طــور خــاص،  ــت اســت. ب ــز اهمی باشــد بســیار حائ

اســاس ســبک حرکــت رقصنــدگان مــدرن را ثنویــت، 

محدودیــت و آزادی نیچــه15 ، آپولــو16 و دیونیــزوس 

این  گونــه   )17  ,2002 ,Foulkes( مــی داد.  تشــکیل 

بــه نظــر می  رســد کــه در رقــص بالــه کالســیک هیــچ 

ــت و  ــی نیس ــی و سیاس ــای اجتماع ــری از دیدگاه ه اث

ــی و سیاســی  ــیر تحــوالت اجتماع ــن س ــل، ای در مقاب

اســت کــه رقصنــدگان مــدرن را بــه حرکــت وا  مــی  دارد 

ــعاباتی  ــص انش ــا رق ــردد ت ــبب می گ ــر س ــن ام و همی

پیــدا کنــد.

   تکنیک  های مارتا گراهام

تکنیک  هــای گراهــام کــه ســنگ بنــای رقــص مــدرن 

امریکایــی اســت در سراســر جهــان تدریــس می شــود 

مــدرن  رقــص  تکنیک هــای  اولیــن  عنــوان  بــه  و 

ــام17،  ــرس کاننینگه ــر م ــدت ب ــه ش ــده و ب ــدون ش م

ــته و  ــر گذاش ــور19 تاثی ــو تیل ــون18 و پائل ــتر هورت لس

ــک  ــر داده اســت. تکنی ــص را تغیی ــی رق ــه حرکت دامن

ــل بیــن انقبــاض و رهاســازی  ــر تقاب گراهــام مبتنــی ب

ــه  ــه ب ــس ک ــًه تنف ــر چرخ ــی ب ــی متک ــت. مفهوم اس

ــده  ــل ش ــدرن تبدی ــص م ــای رق ــانه از فرم ه ــک نش ی

ــت  ــا حرک ــن تکنیک ه ــر از اصلی تری ــی دیگ اســت. یک

مارپیــچ اســت کــه بــه پیــچ و تاب هــای حــول محــور 

ســتون فقــرات می انجامــد. در ســال 1930 مارتــا 

ــرش انجــام داد.  ــه خصــوص در پ ــادی ب اکتشــافات زی

او می خواســت در مقابــل نیــروی گرانشــی زمیــن 

ــیدن  ــن کش ــام پایی ــدگان گراه ــد. رقصن ــت کن مقاوم

گرانــش را آشــکارا نشــان می دادنــد و بــه جــای 

ــا  ــن را ب ــا، زمی ــتان پ ــوک انگش ــر روی ن ــدن ب رقصی

پاهــای لختشــان بــه آغــوش می کشــیدند. رقــص بالــه 

در تــالش بــود تــا نشــان دهــد کــه همــه چیــز آســان 

ــوِد  ــت خ ــام می خواس ــا گراه ــد ام ــر می رس ــه نظ ب

تالش کــردن را نشــان بدهــد. حرکــت دســت ها در بالــه 

ــرم در  ــود و خطــوط صــاف و ن ــی ب ــه صــورت منحن ب

آن جریــان داشــت البتــه بســیار مــوزون و ظریــف هــم 

بــود امــا در رقــص گراهــام خطــوط بســیار زاویــه دار و 

تکــه تکــه شــده و مملــو از تنــش بودنــد. گراهــام اظهار 

ــوده  ــه نب ــود بال ــا خ ــز ب ــالف او هرگ ــه اخت ــت ک داش

امــا عمیقــاً بــر ایــن بــاور بــود کــه بالــه کالســیک بــه 

انــدازه کافــی قــوی نیســت و دربــاره احساســات شــدید 

صحبــت نمی کنــد. گراهــام از واقعیــت اساســی زندگــی 

یعنــی عمــل دم و بــازدم شــروع کــرد و بــه تغییــر در 

تنفــس همــواره اشــاره داشــت. او بــا رعایــت تغییــرات 

بــدن و تنفــس هــر شــخص اصــول انقبــاض و رهایــی 

ــده را  ــدن رقصن ــد ب ــاض می  توان ــترش داد. انقب را گس

ــن  ــر روی زمی ــه ب ــی ک ــه موقعیت ــت ایســتا ب از موقعی

ــش  ــک جه ــا ی ــد و آن را ب ــر ده ــت تغیی ــاده اس افت

پرتــاب کنــد. بــا کنتــرل تنفــس گراهــام متوجــه شــد 

کــه می توانــد از ایــن طریــق بــاال بــردن احساســات را 

ــق  ــد از طری ــدید می توانن ــات ش ــد. احساس ــان ده نش

شــوند.  داده  نشــان  بازوهــا  و  دســت ها  ژســت ها، 

ایــن ســاده نیســت امــا منشــاء انقباضــات شــدید و بــا 

ــده  ــان داده ش ــکم نش ــالت ش ــی در عض ــدرت رهای ق

اســت. قلــب، ریه هــا و ســتون فقــرات بــه عنــوان 

مراکــز حیاتــی انــرژی رقصنــدگان و هــر نوع احساســی 

ــک  ــه ی ــقوط را ک ــه ای از س ــام مجموع ــتند. گراه هس

ــد  ــام می ده ــده اش انج ــم ش ــای خ ــده در زانوه رقصن

کشــف کــرد. او بــه آرامــی بــه ســمت عقــب می رفــت 

ســپس بــا حرکــت مارپیــچ بــر ســقوط غلبــه می کــرد 

ــر خوردن.  ــل س ــود، مث ــدن ب ــل حل ش ــقوط او مث .س

ــن  ــه ســمت پایی ــش ب ــا تمــام بدن ــی داد ت او اجــازه م

فــرو رود. او می گفــت ایــن کار مثــل زمانــی اســت کــه 

ــه  ــد ک ــر می کنی ــتید و فک ــت هس ــیار ناراح ــما بس ش

ــوان  ــه عن ــن او ب ــده اید. بنابرای ــرق ش ــان غ در خودت

یــک رقصنــده آنچــه را کــه در درون اتفــاق افتــاده بــود 

 .)59 ,1998 ,Freedman( .بــه نمایــش می  گذاشــت

ــر روی حــرکات کششــی، خــم شــدن  ــا بیشــتر ب مارت

و تنفــس کار می کــرد. او از قــدرت ســتون فقــرات 
و لگــن آگاه بــود و اســم آن را درخــت زندگــی20 

ــن بخــش آن حــرکات مارپیــچ  ــود. مهمتری گذاشــته ب

ــد و  ــچ می خوردن ــن پی ــان روی زمی ــه هنرجوی ــود ک ب

ــود.  ــار ب ــره زدن م ــل چنب ــاز می شــدند. حــرکات مث ب

ــر روی  ــر را ب ــاف پذی ــی و انعط ــرکات کشش ــا ح آنه

ــم  ــب خ ــه عق ــد. او ب ــام می دادن ــرات انج ــتون فق س

ــر  می شــد قــوس بــدن او ماننــد مقاومت کــردن در براب

شمشــیری اســت کــه می خواهــد ســینه اش را از هــم 

بشــکافد. ســقوط آرام و طوالنــی در بــدن او شــبیه بــه 

ســرازیر شــدن یــک آبشــار زیبــا بــود. نحــوه حرکــت او 

بــا روش تفکــر شــرقی ها دربــاره بــدن قرابــت نزدیکــی 

ــه گفتــه ویلــی تســائو21 یکــی از پیشــگامان  داشــت. ب

رقــص معاصــر در شــهر هنگ کنــگ انقباضــات حرکات 

گراهــام و تمرینــات تنفــس او شــبیه بــه چــی گونــگ 
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کالســیک انجــام دادنــد. آنهــا تخیالتــش را بــه تصویــر 

کشــیدند و بــا بدنــی رهــا و آزاد درســت نقطــه مقابــل 

ــدگان  ــه در آن رقصن ــد ک ــیک قرارگرفتن ــص کالس رق

دارای بدن  هــای کادر شــده هســتند؛ بدن  هــای داخــل 

پاســپارتو کــه بدنــی معــذب و منقبــض را بــه نمایــش 

می گذارنــد و هرگــز از قواعــد تخطــی نمی کننــد. 

ــیک  ــه کالس ــص بال ــتاده در رق ــن ایس ــا دام ــان ب زن

ــد.  ــه اظهــارات جنســی ندارن ــدن خــود هیــچ گون در ب

ــط تر  ــا منبس ــیک بدن ه ــه کالس ــور از بال ــد از عب بع

ــد.  ــر هســتند و اظهــارات جنســی دارن می  شــوند، رهات

اســتفاده از اســتعاره بــه پیشــگامان رقــص مــدرن ایــن 

اجــازه را می دهــد تــا بــه ایــن بــاور برســند کــه بــدن 

ــد هماهنگــی، ریتــم و ســایر  در حــال حرکــت می توان

روابــط منطقــی مســتقل از پانتومیــم روایــی را انتقــال 

 .)21 ,2003 ,Bernstein( .دهــد

ــردن راه  ــدا ک ــال پی ــه دنب ــخت ب ــام س ــا گراه مارت

خــودش بــود، راهــی کــه بدن انســان را بــه ابــزار تبدیل 

کنــد تــا از ایــن طریــق بتوانــد همــه چیــز را در تجربــه 

ــه فقــط چیزهــای زیبــا کــه گاه  انســان بیــان کنــد؛ ن

چیزهــای زشــتی وجــود دارنــد کــه بایــد آنهــا را نیــز 

ــان کــرد. )Helpern, 1999, 8( ســایر نوآوری هــای  بی

ــت متحــده شــکوفا شــد.  رقــص در اواخــر قــرن از ایال

ایــزادورا دانکــن آرمان هــای دولــت هلینیــک14 یونانــی، 

ــرام  ــا احت ــرد ت ــب ک ــاری و فلســفه را ترکی ــر معم هن

بــه آزادی روح فــردی را آزاد کنــد و بــدن خــود را 

ــق  ــه خل ــد. او ب ــت برهان ــگ و کرس ــای تن از لباس ه

دوبــاره حــرکات دســت زد و گاهــی اوقــات اجراهایــش 

 )9  ,2002  ,Foulkes( مــی  داد.  انجــام  پابرهنــه  را 

همیــن امــر ســبب گشــت تــا دیگــر رقصنــدگان فقیــر 

ــل  ــه و تمای ــش بال ــد کف ــی در خری ــل ناتوان ــه دلی ب

ــص  ــمت رق ــه س ــه ب ــای برهن ــا پاه ــدن ب ــه رقصی ب

ــرای  ــدرن کشــیده شــوند. )Foulkes, 2002, 15(. ب م

هنرمنــدان مدرنیســت بیــان شــخصی و داشــتن تولیــد 

هنــری کــه فرآینــدی احساســی و اندیشــمندانه داشــته 

ــه طــور خــاص،  ــت اســت. ب ــز اهمی باشــد بســیار حائ

اســاس ســبک حرکــت رقصنــدگان مــدرن را ثنویــت، 

محدودیــت و آزادی نیچــه15 ، آپولــو16 و دیونیــزوس 

این  گونــه   )17  ,2002 ,Foulkes( مــی داد.  تشــکیل 

بــه نظــر می  رســد کــه در رقــص بالــه کالســیک هیــچ 

ــت و  ــی نیس ــی و سیاس ــای اجتماع ــری از دیدگاه ه اث

ــی و سیاســی  ــیر تحــوالت اجتماع ــن س ــل، ای در مقاب

اســت کــه رقصنــدگان مــدرن را بــه حرکــت وا  مــی  دارد 

ــعاباتی  ــص انش ــا رق ــردد ت ــبب می گ ــر س ــن ام و همی

پیــدا کنــد.

   تکنیک  های مارتا گراهام

تکنیک  هــای گراهــام کــه ســنگ بنــای رقــص مــدرن 

امریکایــی اســت در سراســر جهــان تدریــس می شــود 

مــدرن  رقــص  تکنیک هــای  اولیــن  عنــوان  بــه  و 

ــام17،  ــرس کاننینگه ــر م ــدت ب ــه ش ــده و ب ــدون ش م

ــته و  ــر گذاش ــور19 تاثی ــو تیل ــون18 و پائل ــتر هورت لس

ــک  ــر داده اســت. تکنی ــص را تغیی ــی رق ــه حرکت دامن

ــل بیــن انقبــاض و رهاســازی  ــر تقاب گراهــام مبتنــی ب

ــه  ــه ب ــس ک ــًه تنف ــر چرخ ــی ب ــی متک ــت. مفهوم اس

ــده  ــل ش ــدرن تبدی ــص م ــای رق ــانه از فرم ه ــک نش ی

ــت  ــا حرک ــن تکنیک ه ــر از اصلی تری ــی دیگ اســت. یک

مارپیــچ اســت کــه بــه پیــچ و تاب هــای حــول محــور 

ســتون فقــرات می انجامــد. در ســال 1930 مارتــا 

ــرش انجــام داد.  ــه خصــوص در پ ــادی ب اکتشــافات زی

او می خواســت در مقابــل نیــروی گرانشــی زمیــن 

ــیدن  ــن کش ــام پایی ــدگان گراه ــد. رقصن ــت کن مقاوم

گرانــش را آشــکارا نشــان می دادنــد و بــه جــای 

ــا  ــن را ب ــا، زمی ــتان پ ــوک انگش ــر روی ن ــدن ب رقصی

پاهــای لختشــان بــه آغــوش می کشــیدند. رقــص بالــه 

در تــالش بــود تــا نشــان دهــد کــه همــه چیــز آســان 

ــوِد  ــت خ ــام می خواس ــا گراه ــد ام ــر می رس ــه نظ ب

تالش کــردن را نشــان بدهــد. حرکــت دســت ها در بالــه 

ــرم در  ــود و خطــوط صــاف و ن ــی ب ــه صــورت منحن ب

آن جریــان داشــت البتــه بســیار مــوزون و ظریــف هــم 

بــود امــا در رقــص گراهــام خطــوط بســیار زاویــه دار و 

تکــه تکــه شــده و مملــو از تنــش بودنــد. گراهــام اظهار 

ــوده  ــه نب ــود بال ــا خ ــز ب ــالف او هرگ ــه اخت ــت ک داش

امــا عمیقــاً بــر ایــن بــاور بــود کــه بالــه کالســیک بــه 

انــدازه کافــی قــوی نیســت و دربــاره احساســات شــدید 

صحبــت نمی کنــد. گراهــام از واقعیــت اساســی زندگــی 

یعنــی عمــل دم و بــازدم شــروع کــرد و بــه تغییــر در 

تنفــس همــواره اشــاره داشــت. او بــا رعایــت تغییــرات 

بــدن و تنفــس هــر شــخص اصــول انقبــاض و رهایــی 

ــده را  ــدن رقصن ــد ب ــاض می  توان ــترش داد. انقب را گس

ــن  ــر روی زمی ــه ب ــی ک ــه موقعیت ــت ایســتا ب از موقعی

ــش  ــک جه ــا ی ــد و آن را ب ــر ده ــت تغیی ــاده اس افت

پرتــاب کنــد. بــا کنتــرل تنفــس گراهــام متوجــه شــد 

کــه می توانــد از ایــن طریــق بــاال بــردن احساســات را 

ــق  ــد از طری ــدید می توانن ــات ش ــد. احساس ــان ده نش

شــوند.  داده  نشــان  بازوهــا  و  دســت ها  ژســت ها، 

ایــن ســاده نیســت امــا منشــاء انقباضــات شــدید و بــا 

ــده  ــان داده ش ــکم نش ــالت ش ــی در عض ــدرت رهای ق

اســت. قلــب، ریه هــا و ســتون فقــرات بــه عنــوان 

مراکــز حیاتــی انــرژی رقصنــدگان و هــر نوع احساســی 

ــک  ــه ی ــقوط را ک ــه ای از س ــام مجموع ــتند. گراه هس

ــد  ــام می ده ــده اش انج ــم ش ــای خ ــده در زانوه رقصن

کشــف کــرد. او بــه آرامــی بــه ســمت عقــب می رفــت 

ســپس بــا حرکــت مارپیــچ بــر ســقوط غلبــه می کــرد 

ــر خوردن.  ــل س ــود، مث ــدن ب ــل حل ش ــقوط او مث .س

ــن  ــه ســمت پایی ــش ب ــا تمــام بدن ــی داد ت او اجــازه م

فــرو رود. او می گفــت ایــن کار مثــل زمانــی اســت کــه 

ــه  ــد ک ــر می کنی ــتید و فک ــت هس ــیار ناراح ــما بس ش

ــوان  ــه عن ــن او ب ــده اید. بنابرای ــرق ش ــان غ در خودت

یــک رقصنــده آنچــه را کــه در درون اتفــاق افتــاده بــود 

 .)59 ,1998 ,Freedman( .بــه نمایــش می  گذاشــت

ــر روی حــرکات کششــی، خــم شــدن  ــا بیشــتر ب مارت

و تنفــس کار می کــرد. او از قــدرت ســتون فقــرات 
و لگــن آگاه بــود و اســم آن را درخــت زندگــی20 

ــن بخــش آن حــرکات مارپیــچ  ــود. مهمتری گذاشــته ب

ــد و  ــچ می خوردن ــن پی ــان روی زمی ــه هنرجوی ــود ک ب

ــود.  ــار ب ــره زدن م ــل چنب ــاز می شــدند. حــرکات مث ب

ــر روی  ــر را ب ــاف پذی ــی و انعط ــرکات کشش ــا ح آنه

ــم  ــب خ ــه عق ــد. او ب ــام می دادن ــرات انج ــتون فق س

ــر  می شــد قــوس بــدن او ماننــد مقاومت کــردن در براب

شمشــیری اســت کــه می خواهــد ســینه اش را از هــم 

بشــکافد. ســقوط آرام و طوالنــی در بــدن او شــبیه بــه 

ســرازیر شــدن یــک آبشــار زیبــا بــود. نحــوه حرکــت او 

بــا روش تفکــر شــرقی ها دربــاره بــدن قرابــت نزدیکــی 

ــه گفتــه ویلــی تســائو21 یکــی از پیشــگامان  داشــت. ب

رقــص معاصــر در شــهر هنگ کنــگ انقباضــات حرکات 

گراهــام و تمرینــات تنفــس او شــبیه بــه چــی گونــگ 
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ــی  ــای رزم ــاس هنره ــه و اس ــه پای ــت ک ــی22 اس چین

چینــی را تشــکیل می دهــد و از داخــل شــکم بــه 

بیــرون می آیــد. تمرینــات چــی کونــگ چینــی بیشــتر 

ــار دراماتیــک  ــا ب ــه انقباضــات مارت ــی و نســبت ب درون

ــاال  ــا ب ــد. )Freedman, 1998, 123(. ب ــری دارن کمت

رفتــن ســن مارتــا و محدودیــت  دامنــه حرکتــی  اش او 

ــروی  ــتار نی ــه خواس ــرد ک ــی می  ک ــی را طراح حرکات

ــود  ــته ب ــه نشس ــد. او در صحن ــمانی بودن ــر جس کمت

و یــا شــخصیت هایی از زمان هــای مختلــف را بــه 

ــه  ــود ب ــورت خ ــان ص ــت و بی ــرکات، ژس ــیله ح وس

تصویــر می کشــید. بنابرایــن او از تکنیــک خالقانــه 

فالش   بــک23  کــه در پــی ســال ها در آن پیشــگام بــود 

ــا در  ــرد. )Freedman, 1998, 131( مارت ــتفاده ک اس

مــورد حــرکات مارپیــچ می گفــت حرکــت را مثــل مــار 

ــد  ــگار کــه می خواهی ــزی، ان ــاًل غری ــد، کام انجــام دهی

کســی را نیــش بزنیــد و دســت از مکانیکی بــودن 

.)26 ,1999 ,Helpern( ــید ــف باش ــد و منعط برداری

  تحلیل نمایش سوگواری 
)خودانگیختگی چگونه قابل شناسایی است؟( 

ماکســین  در   1930 ســال  در  ســوگواری  اجــرای 

الیــوت در بروکلیــن نیویــورک بــه روی صحنــه رفــت. 

ــی  ــد و یک ــول انجامی ــه ط ــه ب ــار دقیق ــرا چه ــن اج ای

ــوب  ــام محس ــدنی گراه ــای فراموش  نش ــولو24 ه از س

ــه ای  ــده را به گون ــی رقصن ــای درون ــه دنی ــود ک می ش

بــه تصویــر می  کشــد کــه گویــی مرحلــه ای از زندگــی 

را کــه آدمــی در آن گرفتــار آمــده اســت نمایــش 

می دهــد. 

در شــروع نمایــش زنــی بــا پریشــانی بــر روی نیمکــت 

نشســته اســت. پاهایــش از هــم بــاز هســتند و در کنــار 

نیمکــت قــرار گرفته انــد. بدنــش از کمــر رو بــه ســمت 

ــای  ــدوه از تکان ه ــم ان ــت و حج ــده اس ــم ش ــو خ جل

از قاعــده ای  ایــن تکان هــا  مکــرر ســر پیداســت. 

ــه در  ــی ک ــام آن اتفاقات ــگار تم ــد، ان ــروی نمی کنن پی

ــرکات  ــن ح ــود آوردن ای ــه وج ــث ب ــن اوســت باع ذه

ــلی  ــا آن تس ــا ب ــاید تنه ــه ش ــی ک ــده اند، حرکات ش

ــود.  ــه می ش ــه کار اضاف ــیقی ب ــد موس ــد و بع می یاب

ــه  ــه ً ب ــا در نقط ــن، مارت ــه طرفی ــرکات ب ــس از ح پ

ســمت پاییــن مکــث می  کنــد، دوبــاره بــه ســمت بــاال 

ــن  ــد. ای ــن می آی ــمت پایی ــه س ــاز ب ــردد و ب برمی گ

بــار پاهایــش نیــز درگیــر می شــوند و از زمیــن فاصلــه 

ــرای  ــا ب ــن اینج ــه زمی ــای چســبیده ب ــد؛ پاه می  گیرن

ــی  ــا توانای ــوند ام ــده می ش ــن کن ــار از زمی ــن ب اولی

ایســتایی در آنهــا نیســت، دوبــاره پاهــا فــرود می آینــد 

مارتــا بــا چرخشــی از پــای دیگــر کمــک می خواهــد از 

پاهایــی کــه همیشــه همراهــش بودنــد امــا انــگار، آنهــا 

بــه خــواب رفتنــد ماننــد ضمیــر ناخــودآگاه انســان در 

ــی  ــر زن ــد. و تصوی ــرو مانده ان ــی، ف ــه تاریک منتهی الی

لبریــز از انــدوه کــه حــزن عجیبی بر او مســتولی گشــته 

اســت، نمایــش داده می شــود. تمــام ایــن حــرکات بــر 

روی یــک نیمکــت در مرکــز صحنــه رخ می دهــد و ایــن 

ــی  ــا تنهای ــت ت ــی اس ــود کاف ــودی خ ــه خ ــت ب نیمک

ــی  ــه از تنهای ــج را ک ــازد و آن رن ــال س ــی را برم آدم

ــردد.  ــاش گ ــاره ف ــه یکب ــود ب ــی می ش ــب آدم نصی

ــر نیمکــت چســبیده اســت و نیمکــت خیــال  گویــی ب

رهایــی از رقصنــده را نــدارد. بــه زعــم نگارنــدگان ایــن 

ســطور نیمکــت در ایــن اثــر بــه مثابــه یــک کاراکتــر بــا 

نمایــش پیــش مــی رود و نمــاد کســانی اســت کــه نــه 

ــی  ــد آدم ــه می گذارن ــند و ن ــی می رس ــه جای ــود ب خ

ــد  ــه نمی توان ــی ک ــد. نیمکت ــی رس ــد و تعال ــه رش ب

ــال  ــا در تق ــت. مارت ــد نیس ــرواز را بل ــد و پ ــکو باش س

و کشــمکش اســت، بــرای رهایــی، بــرای کاهــش 

دردی کــه بــر جانــش افتــاده اســت او دوبــاره پاهــا را 

می آزمایــد امــا تــوان ایســتایی نیســت. بدنــش را لبــاس 

کشــبافی بلنــد و لولــه  ای شــکل بنفــش رنگــی احاطــه 

کــرده اســت؛ از بــاالی ســر تــا مــچ پاهــا در لبــاس غرق 

اســت و تنهــا کــف دســتان، صــورت، کــف پاهــا و گاهی 

ــود. در  ــش داده می ش ــرش نمای ــاالی س ــمتی از ب قس

دوره  ای مارتــا گراهــام بــه افســانه های یونــان روی آورد. 

ــگ  ــد وام  دار فرهن ــی می توان ــن لباس ــن چنی ــده ای ای

یونانیــان باشــد. زیــرا زنــان یونانــی بــرای ســوگواری در 

ــط  ــاندند و فق ــود را می پوش ــدن خ ــام ب ــتان تم قبرس

اجــازه می دادنــد کــه صــورت، کــف پاهــا و دستانشــان 

دیــده شــود. )Savrami, 42,3013( در اثــر ســوگواری 

گراهــام مراحــل غــم و انــدوه را به عنــوان یــک احســاس 

ــا کمــک  وابســته بــه شــکل نمادیــن بیــان می کنــد، ب

لباســی کــه تنهــا صــورت، دســت ها و پاهایــش را 

ــن  ــا مراســم و آئی ــدی اســت ب ــد و پیون نشــان می ده

خاکســپاری یونانیــان باســتان بــه طــور کلــی طراحــی 

ــرد در  ــج ف ــا، رن ــان آرکتایپ  ه ــام از بی ــت گراه حرک

ــاری کــه  ــک مراســم ســوگواری آئینــی اســت و رفت ی

بــه تصویــر می کشــد مربــوط بــه رهایــی غیــر ملفــوظ 

ــق  ــود را از طری ــد دارد، خ ــام قص ــت. گراه از درد اس

ــا اســتفاده از لبــاس  ــر تنــش و اندوهــی کــه ب ــدن پ ب

شــدیدتر می شــود، تجربــه کنــد و بــه نمایــش بگــذارد. 

ایــن لبــاس نشــانگر وضعیــت بدنــی و روحــی گراهــام 

اســت انــگار کــه پوســت اوســت و گراهــام آنقــدر ایــن 

ــن  ــت ای ــا از دس ــد ت ــوس می ده ــش و ق ــت را ک پوس

ــرده  ــش را احاطــه ک ــه سرتاســر بدن ــه ک پوســته کهن

اســت خــالص شــود. گویــی سرنوشــت فاجعــه انگیــزی 

علیــه او باشــد کــه ســریعاً بــر قامــت او تاثیــر موجــزی 

از تصــور را ایجــاد می کنــد. در طراحــی بــدن بــه طــور 

واضــح برکشــیدن در جهــت مخالــف تاکیــد دارد کــه با 

طراحــی ایــن لبــاس ایــن موضوع آشــکارتر اســت. و بعد 

ــگار از  ــه ان ــت  هایی ک ــوند دس ــه می  ش ــت ها اضاف دس

فاجعــه ای کــه اتفــاق افتــاده اســت بــه شــدت هراســان 

ــعر  ــک ش ــت، ی ــعر اس ــک ش ــرا ی ــن اج ــتند. ای هس

ــی  ــو در پ ــه آرت ــعری ک ــان ش ــده، هم ــوار و پیچی دش

آن اســت. گراهــام همــه چیــز را بــه خدمــت می گیــرد 

تــا زبــان شــاعرانه خــود را هرچــه موجزتــر همــراه بــا 

ــق  ــا چاشــنی های فلســفی خل ــر ب زیبایی  شناســی تئات

ــدوه  ــی انســان. او خــود ان ــج و تنهای ــد؛ فلســفه   رن کن

ــزرگ او  ــدوه ب ــک ان ــد از ی ــام ق ــری تم ــت، تصوی اس

ــرای  ــی رود ب ــودآگاه م ــه درون ناخ ــدوه ب ــا درد و ان ب

ــر شــدن  ــال تطهی ــه دنب ــی ب ــی گوی ــه تعال رســیدن ب

ــچ  ــه از هی ــه ک ــت گرفت ــه خدم ــی را ب ــت. او بدن اس

ــنت های  ــام س ــه تم ــد؛ او علی ــت نمی کن ــی تبعی قانون

ــی  ــکنی فاحش ــاختار ش ــر س ــای دیگ ــه و رقص ه بال

می کنــد؛ او نشســته می رقصــد. رقــص او یــک نمایــش 

ــت آن  ــدوه و بزرگداش ــتایش ان ــدوه، در س ــکوه ان از ش

ــه  ــد ک ــل می کن ــودش نق ــای خ ــی در ج ــت. حت اس

ــدون  ــم ب ــت و می توان ــکوه اس ــی باش ــدوه احساس ان

شــرم بــر آن تســلیم شــوم. او بــا حــرکات دســتانش بــه 

ســمت بــاال گویــی آئیــن ســوگواری را بــه جا مــی آورد، 

طبــق نظریــات آرتــو ایــن حــرکات کامــاًل خودانگیختــه 

هســتند، زیــرا آیین هــا در ذات خــود امــری در لحظــه 
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ــی  ــای رزم ــاس هنره ــه و اس ــه پای ــت ک ــی22 اس چین

چینــی را تشــکیل می دهــد و از داخــل شــکم بــه 

بیــرون می آیــد. تمرینــات چــی کونــگ چینــی بیشــتر 

ــار دراماتیــک  ــا ب ــه انقباضــات مارت ــی و نســبت ب درون

ــاال  ــا ب ــد. )Freedman, 1998, 123(. ب ــری دارن کمت

رفتــن ســن مارتــا و محدودیــت  دامنــه حرکتــی  اش او 

ــروی  ــتار نی ــه خواس ــرد ک ــی می  ک ــی را طراح حرکات

ــود  ــته ب ــه نشس ــد. او در صحن ــمانی بودن ــر جس کمت

و یــا شــخصیت هایی از زمان هــای مختلــف را بــه 

ــه  ــود ب ــورت خ ــان ص ــت و بی ــرکات، ژس ــیله ح وس

تصویــر می کشــید. بنابرایــن او از تکنیــک خالقانــه 

فالش   بــک23  کــه در پــی ســال ها در آن پیشــگام بــود 

ــا در  ــرد. )Freedman, 1998, 131( مارت ــتفاده ک اس

مــورد حــرکات مارپیــچ می گفــت حرکــت را مثــل مــار 

ــد  ــگار کــه می خواهی ــزی، ان ــاًل غری ــد، کام انجــام دهی

کســی را نیــش بزنیــد و دســت از مکانیکی بــودن 

.)26 ,1999 ,Helpern( ــید ــف باش ــد و منعط برداری

  تحلیل نمایش سوگواری 
)خودانگیختگی چگونه قابل شناسایی است؟( 

ماکســین  در   1930 ســال  در  ســوگواری  اجــرای 

الیــوت در بروکلیــن نیویــورک بــه روی صحنــه رفــت. 

ــی  ــد و یک ــول انجامی ــه ط ــه ب ــار دقیق ــرا چه ــن اج ای

ــوب  ــام محس ــدنی گراه ــای فراموش  نش ــولو24 ه از س

ــه ای  ــده را به گون ــی رقصن ــای درون ــه دنی ــود ک می ش

بــه تصویــر می  کشــد کــه گویــی مرحلــه ای از زندگــی 

را کــه آدمــی در آن گرفتــار آمــده اســت نمایــش 

می دهــد. 

در شــروع نمایــش زنــی بــا پریشــانی بــر روی نیمکــت 

نشســته اســت. پاهایــش از هــم بــاز هســتند و در کنــار 

نیمکــت قــرار گرفته انــد. بدنــش از کمــر رو بــه ســمت 

ــای  ــدوه از تکان ه ــم ان ــت و حج ــده اس ــم ش ــو خ جل

از قاعــده ای  ایــن تکان هــا  مکــرر ســر پیداســت. 

ــه در  ــی ک ــام آن اتفاقات ــگار تم ــد، ان ــروی نمی کنن پی

ــرکات  ــن ح ــود آوردن ای ــه وج ــث ب ــن اوســت باع ذه

ــلی  ــا آن تس ــا ب ــاید تنه ــه ش ــی ک ــده اند، حرکات ش

ــود.  ــه می ش ــه کار اضاف ــیقی ب ــد موس ــد و بع می یاب

ــه  ــه ً ب ــا در نقط ــن، مارت ــه طرفی ــرکات ب ــس از ح پ

ســمت پاییــن مکــث می  کنــد، دوبــاره بــه ســمت بــاال 

ــن  ــد. ای ــن می آی ــمت پایی ــه س ــاز ب ــردد و ب برمی گ

بــار پاهایــش نیــز درگیــر می شــوند و از زمیــن فاصلــه 

ــرای  ــا ب ــن اینج ــه زمی ــای چســبیده ب ــد؛ پاه می  گیرن

ــی  ــا توانای ــوند ام ــده می ش ــن کن ــار از زمی ــن ب اولی

ایســتایی در آنهــا نیســت، دوبــاره پاهــا فــرود می آینــد 

مارتــا بــا چرخشــی از پــای دیگــر کمــک می خواهــد از 

پاهایــی کــه همیشــه همراهــش بودنــد امــا انــگار، آنهــا 

بــه خــواب رفتنــد ماننــد ضمیــر ناخــودآگاه انســان در 

ــی  ــر زن ــد. و تصوی ــرو مانده ان ــی، ف ــه تاریک منتهی الی

لبریــز از انــدوه کــه حــزن عجیبی بر او مســتولی گشــته 

اســت، نمایــش داده می شــود. تمــام ایــن حــرکات بــر 

روی یــک نیمکــت در مرکــز صحنــه رخ می دهــد و ایــن 

ــی  ــا تنهای ــت ت ــی اس ــود کاف ــودی خ ــه خ ــت ب نیمک

ــی  ــه از تنهای ــج را ک ــازد و آن رن ــال س ــی را برم آدم

ــردد.  ــاش گ ــاره ف ــه یکب ــود ب ــی می ش ــب آدم نصی

ــر نیمکــت چســبیده اســت و نیمکــت خیــال  گویــی ب

رهایــی از رقصنــده را نــدارد. بــه زعــم نگارنــدگان ایــن 

ســطور نیمکــت در ایــن اثــر بــه مثابــه یــک کاراکتــر بــا 

نمایــش پیــش مــی رود و نمــاد کســانی اســت کــه نــه 

ــی  ــد آدم ــه می گذارن ــند و ن ــی می رس ــه جای ــود ب خ

ــد  ــه نمی توان ــی ک ــد. نیمکت ــی رس ــد و تعال ــه رش ب

ــال  ــا در تق ــت. مارت ــد نیس ــرواز را بل ــد و پ ــکو باش س

و کشــمکش اســت، بــرای رهایــی، بــرای کاهــش 

دردی کــه بــر جانــش افتــاده اســت او دوبــاره پاهــا را 

می آزمایــد امــا تــوان ایســتایی نیســت. بدنــش را لبــاس 

کشــبافی بلنــد و لولــه  ای شــکل بنفــش رنگــی احاطــه 

کــرده اســت؛ از بــاالی ســر تــا مــچ پاهــا در لبــاس غرق 

اســت و تنهــا کــف دســتان، صــورت، کــف پاهــا و گاهی 

ــود. در  ــش داده می ش ــرش نمای ــاالی س ــمتی از ب قس

دوره  ای مارتــا گراهــام بــه افســانه های یونــان روی آورد. 

ــگ  ــد وام  دار فرهن ــی می توان ــن لباس ــن چنی ــده ای ای

یونانیــان باشــد. زیــرا زنــان یونانــی بــرای ســوگواری در 

ــط  ــاندند و فق ــود را می پوش ــدن خ ــام ب ــتان تم قبرس

اجــازه می دادنــد کــه صــورت، کــف پاهــا و دستانشــان 

دیــده شــود. )Savrami, 42,3013( در اثــر ســوگواری 

گراهــام مراحــل غــم و انــدوه را به عنــوان یــک احســاس 

ــا کمــک  وابســته بــه شــکل نمادیــن بیــان می کنــد، ب

لباســی کــه تنهــا صــورت، دســت ها و پاهایــش را 

ــن  ــا مراســم و آئی ــدی اســت ب ــد و پیون نشــان می ده

خاکســپاری یونانیــان باســتان بــه طــور کلــی طراحــی 

ــرد در  ــج ف ــا، رن ــان آرکتایپ  ه ــام از بی ــت گراه حرک

ــاری کــه  ــک مراســم ســوگواری آئینــی اســت و رفت ی

بــه تصویــر می کشــد مربــوط بــه رهایــی غیــر ملفــوظ 

ــق  ــود را از طری ــد دارد، خ ــام قص ــت. گراه از درد اس

ــا اســتفاده از لبــاس  ــر تنــش و اندوهــی کــه ب ــدن پ ب

شــدیدتر می شــود، تجربــه کنــد و بــه نمایــش بگــذارد. 

ایــن لبــاس نشــانگر وضعیــت بدنــی و روحــی گراهــام 

اســت انــگار کــه پوســت اوســت و گراهــام آنقــدر ایــن 

ــن  ــت ای ــا از دس ــد ت ــوس می ده ــش و ق ــت را ک پوس

ــرده  ــش را احاطــه ک ــه سرتاســر بدن ــه ک پوســته کهن

اســت خــالص شــود. گویــی سرنوشــت فاجعــه انگیــزی 

علیــه او باشــد کــه ســریعاً بــر قامــت او تاثیــر موجــزی 

از تصــور را ایجــاد می کنــد. در طراحــی بــدن بــه طــور 

واضــح برکشــیدن در جهــت مخالــف تاکیــد دارد کــه با 

طراحــی ایــن لبــاس ایــن موضوع آشــکارتر اســت. و بعد 

ــگار از  ــه ان ــت  هایی ک ــوند دس ــه می  ش ــت ها اضاف دس

فاجعــه ای کــه اتفــاق افتــاده اســت بــه شــدت هراســان 

ــعر  ــک ش ــت، ی ــعر اس ــک ش ــرا ی ــن اج ــتند. ای هس

ــی  ــو در پ ــه آرت ــعری ک ــان ش ــده، هم ــوار و پیچی دش

آن اســت. گراهــام همــه چیــز را بــه خدمــت می گیــرد 

تــا زبــان شــاعرانه خــود را هرچــه موجزتــر همــراه بــا 

ــق  ــا چاشــنی های فلســفی خل ــر ب زیبایی  شناســی تئات

ــدوه  ــی انســان. او خــود ان ــج و تنهای ــد؛ فلســفه   رن کن

ــزرگ او  ــدوه ب ــک ان ــد از ی ــام ق ــری تم ــت، تصوی اس

ــرای  ــی رود ب ــودآگاه م ــه درون ناخ ــدوه ب ــا درد و ان ب

ــر شــدن  ــال تطهی ــه دنب ــی ب ــی گوی ــه تعال رســیدن ب

ــچ  ــه از هی ــه ک ــت گرفت ــه خدم ــی را ب ــت. او بدن اس

ــنت های  ــام س ــه تم ــد؛ او علی ــت نمی کن ــی تبعی قانون

ــی  ــکنی فاحش ــاختار ش ــر س ــای دیگ ــه و رقص ه بال

می کنــد؛ او نشســته می رقصــد. رقــص او یــک نمایــش 

ــت آن  ــدوه و بزرگداش ــتایش ان ــدوه، در س ــکوه ان از ش

ــه  ــد ک ــل می کن ــودش نق ــای خ ــی در ج ــت. حت اس

ــدون  ــم ب ــت و می توان ــکوه اس ــی باش ــدوه احساس ان

شــرم بــر آن تســلیم شــوم. او بــا حــرکات دســتانش بــه 

ســمت بــاال گویــی آئیــن ســوگواری را بــه جا مــی آورد، 

طبــق نظریــات آرتــو ایــن حــرکات کامــاًل خودانگیختــه 

هســتند، زیــرا آیین هــا در ذات خــود امــری در لحظــه 
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ــد.  اســت و اساســاً آیین  هــا خــود امــری خودانگیخته  ان

در ایــن اجــرا یــک حالــت از خــود بیخودشــدگی وجــود 

دارد، انــگار چیــزی درون گراهــام حلــول کــرده اســت، 

ــه خلــق ایــن حــرکات  ــد دســت ب چیــزی کــه می توان

ــی از رنجــی  ــب رهای ــب اســت، در طل ــد. او در طل بزن

ــی  ــزن آدم ــن ح ــد. ای ــا می زن ــت و پ ــه در آن دس ک

ــال  ــه در ح ــی ک ــا زن ــس ب ــد، هیچک ــر می کن را درگی

انــدوه و ســوگواری اســت همــذات پنــداری اش را قطــع 

نمی کنــد. 

هــدف  حرکــت،  آغازگــر  عنــوان  بــه  گراهــام 

ــدرت  ــه ق ــدا ب ــد، او ابت ــرح می  کن ــه  گانه  اش را مط س

نهایــت  در  و  روح  و  جســم  آزادی  ســپس  بــدن، 

بــه خودانگیختگــی عمــل می  پــردازد و در جایــی 

ــود  ــدرت خ ــده در اوج ق ــه رقصن ــی ک ــد زمان می گوی

اســت، دارای دو عنصــر زیبــا اســت؛ یکــی خودجــوش 

بــودن و دیگــری ســادگی، گراهــام بــا اســتناد بــه خــود 

انگیختگــی، آزادی و ســادگی به عنــوان ویژگی هــای 

ــب  ــده در تشــخیص نظــم و ترتی ــک رقصن ــوب ی مطل

ــد.  ــان می کن ــه نقــش بی ــا راه رســیدن ب ــوان تنه به عن

)49,1999,Wheeler(

مباحــث  و  گراهــام  ســخنان  بــه  اســتناد  بــا 

ــوگواری  ــو س ــن آرت ــات آنتون ــی در نظری خودانگیختگ

یــک اثــر کامــال خودانگیختــه اســت کــه بــه آزادی روح 

ــت  ــم روح از دریاف ــد، ه ــرام می کن ــم ادای احت و جس

ایــن پیام هــا آزاد اســت و هــم جســم، بــدن رهاســت. 

ــه  ــود ب ــه خ ــود ب ــه خ ــتند ک ــی هس ــرکات، حرکات ح

ــر  ــه نظ ــتند. ب ــی هس ــه و آن ــد در لحظ ــود می آین وج

می رســد هیــچ طراحــی از پیــش تعییــن شــده ای 

ــه  ــور ب ــد ســادگی حــرکات، طراحــی صحنــه و ن ندارن

خوبــی نمایــان اســت؛ در طراحــی صحنــه تنهــا از یــک 

ــردازی  ــت، در نورپ ــده اس ــه ش ــک گرفت ــت کم نیمک

تنهــا یــک نــور آبــی مالیــم بــه چشــم می خــورد و در 

ــز  ــه چی ــد هم ــه چشــم نمی آی ــچ برشــی ب ــاس هی لب

ــه او را از  ــد ک ــی را طــی می کن ســاده اســت. او مراحل

رفتــار، حــاالت و حــرکات دنیــوی خــارج کــرده اســت؛ 

او تقــدم ادراک را خواهــان اســت، تقــدم تجربــه بــرای 

ــدف  ــک ه ــا ی ــده ب ــن رقصن ــب. ای ــده و مخاط رقصن

واحــد از موســیقی، لبــاس، نیمکــت و نورپــردازی 

ــز  ــیدن غرای ــرون کش ــدف بی ــا ه ــد، ب ــت می کن حرک

ــاط  ــش در مخاطــب ارتب ــا واکن ــات و ب ــه، احساس اولی

ــد  ــاتی مانن ــن احساس ــا برانگیخت ــد. او ب ــرار می کن برق

ــی  ــه جمع ــان در حافظ ــه همچن ــزوا ک ــردگی و ان افس

وجــود دارد، همــه را در ایــن حــزن ســنگین بــا خــود 

همــراه می کنــد.

خشــونتی کــه در ایــن کار اســت یــک خشــونت 

ــود  ــت ها خ ــرکات و ژس ــطه ح ــه واس ــت و ب روانیس

را بــه نمایــش می گــذارد. موســیقی و رقــص بــه 

ــر را  ــد و یکدیگ ــروی می کنن ــم پی ــوازی از ه ــور م ط

ــن را  ــک آئی ــی ی ــد جادوئ ــد. او فرآین ــل می کنن تکمی

ــرار می دهــد، هــر آئیــن و پیش فــرض  پیــش فــرض ق

ــی آورد و  ــود م ــه وج ــان ب ــخصیت انس ــی در ش تحول

همیــن امــر ســبب پذیــرش آئیــن می شــود و قدرتــی 

کــه بــه طــور عــادی در اختیــار او نیســت و همیــن امــر 

ــش  ــد. نمای ــد تحمــل کن ــا او بتوان موجــب می شــود ت

ــای  ــر فرم ه ــه ب ــا تکی ــی ب ــداز درون ــم ان ــک چش او ی

آئینــی و خودانگیختــه بــه منظــور بیــان تــراژدی اســت.  

ــه  ــا توجــه بــه فــرم طراحــی حــرکات، ایــن قطعــه ب ب

صــورت خطــی ســاخته شــده اســت؛ کــه شــامل آغــاز، 

ــاز  ــا ب ــام گره ه ــه تم ــی ک ــت؛ جای ــان اس ــه و پای میان

می شــوند و مســئله حــل می گــردد. در اینجاســت 

ــاس  ــوری از احس ــتد و تص ــختی می ایس ــه س ــه او ب ک

را در کشــمکش  انــدوه و حــزن  غول آســای غــم، 

ــی  ــد. وقت ــر می کش ــه تصوی ــود را ب ــا خ ــخصی ب ش

ــر  ــک تصوی ــتد ی ــام می ایس ــر گراه ــن اث ــا ای در انته

ــه  ــر ب ــن زن منحص ــد؛ ای ــق می کن ــدی را خل قدرتمن

ــام از  ــد گراه ــل می کن ــان عم ــک قهرم ــبیه ی ــرد ش ف

نقــوش خــاص حرکتــی بــه روش نمادیــن و ســمبلیک 

او  زیبایی  شــناختی  انتخــاب  می کنــد.  اســتفاده 

ــک ســوگواری  ــرا ی ــی نیســت زی ــر واقع  گرای ــی ب مبتن

ــوگواری را  ــه س ــه ک ــد؛ آنچ ــف می کن ــی را توصی آئین

ــی از  ــد حاک ــرد می کن ــه ف ــری و منحصــر ب ــری هن اث

ایــن واقعیــت اســت کــه گراهــام می  توانــد ایــن انــدازه 

ــن ناشــی  ــذارد؛ ای ــش بگ ــه نمای ــدوه را ب از حــزن و ان

ــرده،  ــاس ک ــه اقتب ــه او از نیچ ــت ک ــی اس از تصورات

ــی  ــی و دیونیزوس ــای آپولون ــورد نیروه ــه برخ از لحظ

ــرد،  ــه ف ــر ب ــی منحص ــه روش ــی، ب ــای آئین در قالب ه

ــن  ــه اســت. آهنگســاز ای ــان تجســم یافت ــرای آن زم ب

ــا اســتفاده از مینیمالیســم و  ــی25 ب ــان کودل ــر زوالت اث

ــا فرکانس  هــا، اندازه  هــا و  ــت کــه ب ــا تکــرار همــان ن ب

درجــات شــدت جابجــا مــی شــود، نت  هــا را در فضــا 

و مــکان خلــق کــرده اســت. بــاور گراهــام مبتنــی بــر 

اینکــه تــراژدی احساســی اســت کــه بــدن را وسوســه 

می کنــد در ایــن قطعــه منعکس شــده اســت. موســیقی 

ــد.  ــش می رون ــم پی ــا ه ــوازی ب ــور م ــه ط ــص ب و رق

بــه نظــر می رســد او قصــد ایجــاد همبســتگی و 

اتحــاد هارمونیــک بیــن موســیقی و حرکــت بــه شــیوه 

ــا اســتفاده از شــباهت  های  ــر ب ــن ام انتزاعــی دارد و ای

موســیقی بــه حرکــت، حاصــل می شــود. هــم موســیقی 

و هــم تکــرار حــرکات، ویژگــی اصلــی آئین هــا اســت؛ 

آئین هــا هرگــز تابــع اندیشــه نبودنــد و نیســتند، بلکــه 

ــا وادار  ــه اجــرای آئین ه ــا را ب ــروی خودجــوش، آنه نی

می  ســاخت، نیرویــی کــه اتفاقــاً، بســیار هــم قدرتمنــد 

ــد در مرزهــای پوســت  ــه جــای تقلی ــام ب اســت. گراه

بــدن، آن را از طریــق نمادگرایــی بــه یــک پاســخ 

ــد.  ــل می کن ــتی تبدی اکسپرسیونیس

   نتیجه گیری 
ــو در جهــان  ــن آرت همانطــور کــه می دانیــم، حضــور آنتون

ــی قلمــداد می شــود، و منشــاء  ــا اهمیت ــده ب ــش پدی نمای

ایــن اهمیــت بــه دلیــل ارائــه ایده هایــی اســت کــه او مطرح 

ــن  ها و  ــه جش ــت ب ــو رجع ــرای آرت ــر ب ــت. تئات ــرده اس ک

آیین  هــای اولیــه، آداب و رســوم، مناســک، تصاویــر بــدوی 

در بســتری رومانتیسیســم و سوررئالیســم معنــا می شــود. 

همیــن امــر موجب شــد تــا اولویــت آرتــو در تئاتــر معطوف 

بــه حــرکات و اشــارات و یــا بــه طــور کلــی ژســت شــود و 

از گفتــار و کالم فاصلــه گیــرد. تئاتــر شــرق و رقــص بالــی 

تحولــی را در آرتــو رقــم زد و آرتــو تحــت تأثیــر تئاتــر بالــی 

مفهــوم خودانگیختگــی را به  عنــوان نیروی خودجــوش فارغ 

از انگیزه  هــای عقالنــی بیــان کــرد. او بیانیــه ای دیگــر تحــت 

ــه  ــده ب ــن ای ــا ای ــرد. او ب ــزی ک ــقاوت را طرح  ری ــوان ش عن

ــه  ــی می اندیشــید ک ــی ســخت و خشــونت بار فیزیک عزم

بــه از بیــن بــردن واقعیــت نادرســت کــه همچــون کفنــی 

ــا از  ــد. ام ــود بیانجام ــانده ب ــی و ادراک او را پوش روی آگاه

آنجــا کــه آرتــو بــه دنبــال تعالــی انســان بــود، در صــدد آن 

برآمــد تــا بــا ایجــاد خشــونت روانــی بــر حــواس تماشــاگر 

ــزم  ــد، مخاطــب را مل ــق بتوان ــن طری ــر بگــذارد و از ای تاثی
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ــد.  اســت و اساســاً آیین  هــا خــود امــری خودانگیخته  ان

در ایــن اجــرا یــک حالــت از خــود بیخودشــدگی وجــود 

دارد، انــگار چیــزی درون گراهــام حلــول کــرده اســت، 

ــه خلــق ایــن حــرکات  ــد دســت ب چیــزی کــه می توان

ــی از رنجــی  ــب رهای ــب اســت، در طل ــد. او در طل بزن

ــی  ــزن آدم ــن ح ــد. ای ــا می زن ــت و پ ــه در آن دس ک

ــال  ــه در ح ــی ک ــا زن ــس ب ــد، هیچک ــر می کن را درگی

انــدوه و ســوگواری اســت همــذات پنــداری اش را قطــع 

نمی کنــد. 

هــدف  حرکــت،  آغازگــر  عنــوان  بــه  گراهــام 

ــدرت  ــه ق ــدا ب ــد، او ابت ــرح می  کن ــه  گانه  اش را مط س

نهایــت  در  و  روح  و  جســم  آزادی  ســپس  بــدن، 

بــه خودانگیختگــی عمــل می  پــردازد و در جایــی 

ــود  ــدرت خ ــده در اوج ق ــه رقصن ــی ک ــد زمان می گوی

اســت، دارای دو عنصــر زیبــا اســت؛ یکــی خودجــوش 

بــودن و دیگــری ســادگی، گراهــام بــا اســتناد بــه خــود 

انگیختگــی، آزادی و ســادگی به عنــوان ویژگی هــای 

ــب  ــده در تشــخیص نظــم و ترتی ــک رقصن ــوب ی مطل

ــد.  ــان می کن ــه نقــش بی ــا راه رســیدن ب ــوان تنه به عن

)49,1999,Wheeler(

مباحــث  و  گراهــام  ســخنان  بــه  اســتناد  بــا 

ــوگواری  ــو س ــن آرت ــات آنتون ــی در نظری خودانگیختگ

یــک اثــر کامــال خودانگیختــه اســت کــه بــه آزادی روح 

ــت  ــم روح از دریاف ــد، ه ــرام می کن ــم ادای احت و جس

ایــن پیام هــا آزاد اســت و هــم جســم، بــدن رهاســت. 

ــه  ــود ب ــه خ ــود ب ــه خ ــتند ک ــی هس ــرکات، حرکات ح

ــر  ــه نظ ــتند. ب ــی هس ــه و آن ــد در لحظ ــود می آین وج

می رســد هیــچ طراحــی از پیــش تعییــن شــده ای 

ــه  ــور ب ــد ســادگی حــرکات، طراحــی صحنــه و ن ندارن

خوبــی نمایــان اســت؛ در طراحــی صحنــه تنهــا از یــک 

ــردازی  ــت، در نورپ ــده اس ــه ش ــک گرفت ــت کم نیمک

تنهــا یــک نــور آبــی مالیــم بــه چشــم می خــورد و در 

ــز  ــه چی ــد هم ــه چشــم نمی آی ــچ برشــی ب ــاس هی لب

ــه او را از  ــد ک ــی را طــی می کن ســاده اســت. او مراحل

رفتــار، حــاالت و حــرکات دنیــوی خــارج کــرده اســت؛ 

او تقــدم ادراک را خواهــان اســت، تقــدم تجربــه بــرای 

ــدف  ــک ه ــا ی ــده ب ــن رقصن ــب. ای ــده و مخاط رقصن

واحــد از موســیقی، لبــاس، نیمکــت و نورپــردازی 

ــز  ــیدن غرای ــرون کش ــدف بی ــا ه ــد، ب ــت می کن حرک

ــاط  ــش در مخاطــب ارتب ــا واکن ــات و ب ــه، احساس اولی

ــد  ــاتی مانن ــن احساس ــا برانگیخت ــد. او ب ــرار می کن برق

ــی  ــه جمع ــان در حافظ ــه همچن ــزوا ک ــردگی و ان افس

وجــود دارد، همــه را در ایــن حــزن ســنگین بــا خــود 

همــراه می کنــد.

خشــونتی کــه در ایــن کار اســت یــک خشــونت 

ــود  ــت ها خ ــرکات و ژس ــطه ح ــه واس ــت و ب روانیس

را بــه نمایــش می گــذارد. موســیقی و رقــص بــه 

ــر را  ــد و یکدیگ ــروی می کنن ــم پی ــوازی از ه ــور م ط

ــن را  ــک آئی ــی ی ــد جادوئ ــد. او فرآین ــل می کنن تکمی

ــرار می دهــد، هــر آئیــن و پیش فــرض  پیــش فــرض ق

ــی آورد و  ــود م ــه وج ــان ب ــخصیت انس ــی در ش تحول

همیــن امــر ســبب پذیــرش آئیــن می شــود و قدرتــی 

کــه بــه طــور عــادی در اختیــار او نیســت و همیــن امــر 

ــش  ــد. نمای ــد تحمــل کن ــا او بتوان موجــب می شــود ت

ــای  ــر فرم ه ــه ب ــا تکی ــی ب ــداز درون ــم ان ــک چش او ی

آئینــی و خودانگیختــه بــه منظــور بیــان تــراژدی اســت.  

ــه  ــا توجــه بــه فــرم طراحــی حــرکات، ایــن قطعــه ب ب

صــورت خطــی ســاخته شــده اســت؛ کــه شــامل آغــاز، 

ــاز  ــا ب ــام گره ه ــه تم ــی ک ــت؛ جای ــان اس ــه و پای میان

می شــوند و مســئله حــل می گــردد. در اینجاســت 

ــاس  ــوری از احس ــتد و تص ــختی می ایس ــه س ــه او ب ک

را در کشــمکش  انــدوه و حــزن  غول آســای غــم، 

ــی  ــد. وقت ــر می کش ــه تصوی ــود را ب ــا خ ــخصی ب ش

ــر  ــک تصوی ــتد ی ــام می ایس ــر گراه ــن اث ــا ای در انته

ــه  ــر ب ــن زن منحص ــد؛ ای ــق می کن ــدی را خل قدرتمن

ــام از  ــد گراه ــل می کن ــان عم ــک قهرم ــبیه ی ــرد ش ف

نقــوش خــاص حرکتــی بــه روش نمادیــن و ســمبلیک 

او  زیبایی  شــناختی  انتخــاب  می کنــد.  اســتفاده 

ــک ســوگواری  ــرا ی ــی نیســت زی ــر واقع  گرای ــی ب مبتن

ــوگواری را  ــه س ــه ک ــد؛ آنچ ــف می کن ــی را توصی آئین

ــی از  ــد حاک ــرد می کن ــه ف ــری و منحصــر ب ــری هن اث

ایــن واقعیــت اســت کــه گراهــام می  توانــد ایــن انــدازه 

ــن ناشــی  ــذارد؛ ای ــش بگ ــه نمای ــدوه را ب از حــزن و ان

ــرده،  ــاس ک ــه اقتب ــه او از نیچ ــت ک ــی اس از تصورات

ــی  ــی و دیونیزوس ــای آپولون ــورد نیروه ــه برخ از لحظ

ــرد،  ــه ف ــر ب ــی منحص ــه روش ــی، ب ــای آئین در قالب ه

ــن  ــه اســت. آهنگســاز ای ــان تجســم یافت ــرای آن زم ب

ــا اســتفاده از مینیمالیســم و  ــی25 ب ــان کودل ــر زوالت اث

ــا فرکانس  هــا، اندازه  هــا و  ــت کــه ب ــا تکــرار همــان ن ب

درجــات شــدت جابجــا مــی شــود، نت  هــا را در فضــا 

و مــکان خلــق کــرده اســت. بــاور گراهــام مبتنــی بــر 

اینکــه تــراژدی احساســی اســت کــه بــدن را وسوســه 

می کنــد در ایــن قطعــه منعکس شــده اســت. موســیقی 

ــد.  ــش می رون ــم پی ــا ه ــوازی ب ــور م ــه ط ــص ب و رق

بــه نظــر می رســد او قصــد ایجــاد همبســتگی و 

اتحــاد هارمونیــک بیــن موســیقی و حرکــت بــه شــیوه 

ــا اســتفاده از شــباهت  های  ــر ب ــن ام انتزاعــی دارد و ای

موســیقی بــه حرکــت، حاصــل می شــود. هــم موســیقی 

و هــم تکــرار حــرکات، ویژگــی اصلــی آئین هــا اســت؛ 

آئین هــا هرگــز تابــع اندیشــه نبودنــد و نیســتند، بلکــه 

ــا وادار  ــه اجــرای آئین ه ــا را ب ــروی خودجــوش، آنه نی

می  ســاخت، نیرویــی کــه اتفاقــاً، بســیار هــم قدرتمنــد 

ــد در مرزهــای پوســت  ــه جــای تقلی ــام ب اســت. گراه

بــدن، آن را از طریــق نمادگرایــی بــه یــک پاســخ 

ــد.  ــل می کن ــتی تبدی اکسپرسیونیس

   نتیجه گیری 
ــو در جهــان  ــن آرت همانطــور کــه می دانیــم، حضــور آنتون

ــی قلمــداد می شــود، و منشــاء  ــا اهمیت ــده ب ــش پدی نمای

ایــن اهمیــت بــه دلیــل ارائــه ایده هایــی اســت کــه او مطرح 

ــن  ها و  ــه جش ــت ب ــو رجع ــرای آرت ــر ب ــت. تئات ــرده اس ک

آیین  هــای اولیــه، آداب و رســوم، مناســک، تصاویــر بــدوی 

در بســتری رومانتیسیســم و سوررئالیســم معنــا می شــود. 

همیــن امــر موجب شــد تــا اولویــت آرتــو در تئاتــر معطوف 

بــه حــرکات و اشــارات و یــا بــه طــور کلــی ژســت شــود و 

از گفتــار و کالم فاصلــه گیــرد. تئاتــر شــرق و رقــص بالــی 

تحولــی را در آرتــو رقــم زد و آرتــو تحــت تأثیــر تئاتــر بالــی 

مفهــوم خودانگیختگــی را به  عنــوان نیروی خودجــوش فارغ 

از انگیزه  هــای عقالنــی بیــان کــرد. او بیانیــه ای دیگــر تحــت 

ــه  ــده ب ــن ای ــا ای ــرد. او ب ــزی ک ــقاوت را طرح  ری ــوان ش عن

ــه  ــی می اندیشــید ک ــی ســخت و خشــونت بار فیزیک عزم

بــه از بیــن بــردن واقعیــت نادرســت کــه همچــون کفنــی 

ــا از  ــد. ام ــود بیانجام ــانده ب ــی و ادراک او را پوش روی آگاه

آنجــا کــه آرتــو بــه دنبــال تعالــی انســان بــود، در صــدد آن 

برآمــد تــا بــا ایجــاد خشــونت روانــی بــر حــواس تماشــاگر 

ــزم  ــد، مخاطــب را مل ــق بتوان ــن طری ــر بگــذارد و از ای تاثی
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بــه رویارویــی بــا خــود کنــد. او عقالنیــت را بــه کنــار نهــاد و بــا 

تحریــک احساســات تماشــاگر و درگیــر کــردن مخاطب بــا اثر 

بــه نوعــی کاتارســیس می رســید و در پــی آن بــود تا به واســطه 

تاثیــری کــه بــر حــواس مخاطــب می گــذارد بــه درون او راهــی 

بیابــد، تا بهتر بتواند رســالت رســتگاری اش را به انجام رســاند. در 

ایــن راســتا آرتــو ایــده ای تحــت عنــوان طاعون مطــرح می کند. 

طــرح ایــده طاعــون از دیــدگاه آرتــو بــه ایــن مســئله ختــم 

می شــود تــا تماشــاگر بــه برون  ریــزی رســد و چــون از نظــر 

آرتــو پذیرفتــن دالیــل منطقــی از ســوی تماشــاگران بعیــد 

ــا دســتگاه  های  ــق حــواس ی ــه نظــر می  رســید، او از طری ب

عصبــی حالت هــای دفاعــی تماشــاگر را درهم می شکســت. 

بــه گفتــه آرتــو تئاتر پدیــده ً بــی درنــگ، خودجــوش و فارغ 

ــن  ــب برانگیخت ــه موج ــت، ک ــی اس ــای عقالن از انگیزه ه

ــا زندگــی را  ــود ت ــی آن ب اعمــال بیهــوده می شــود. او در پ

بــه تئاتــر پیونــد زنــد، همانطــور کــه در زندگــی اتفاقاتی که 

رخ می دهنــد، بــی درنــگ و آنــی هســتند، در صحنــه تئاتــر 

نیــز بایــد این گونــه بــه نظــر رســد. بازیگــر بایــد در لحظــه 

عمــل کنــد، و در نظــر آرتو مباحــث روانشــناختی و عقالنی 

مــردود شــمرده می شــوند. او بــه فلســفه روی مــی آورد، و بــا 

کنــار نهــادن متــن، زبــان شــاعرانه ً را کــه خــاص خــودش 

ــیوه های  ــام ش ــری تم ــه کارگی ــا ب ــرد. او ب ــق ک ــود خل ب

بیانــی از جملــه رقــص، موســیقی، آوا، نــور، صــدا، حــرکات، 

پانتومیــم، ژســت، دکــور و ... در پــی آن بــود تمــام حــواس 

مخاطــب را بــه ســلطه خویــش در بیــاورد تــا بــه ناخــودآگاه 

تماشــاگر راه یافتــه و بتوانــد او را شــفا داده بــه دنیــای خارج 

از تئاتــر رهنمــود کنــد. در تئاتــر شــرق و رقــص بالی مفهوم 

خودانگیختگــی، در سرتاســر نمایــش جریــان دارد. بــه نظــر 

ــورت  ــه ص ــرکات را ب ــده ح ــا رقصن ــر و ی ــد بازیگ می رس

ــه  ــرکات در لحظ ــد، ح ــام می دهن ــی انج ــوش و آن خودج

ــد  ــه در آن واح ــوده ک ــی ب ــی اتفاق ــد گوی ــاق می افتن اتف

ــه وجــود آمــده اســت. اساســاً آرتــو تئاتــر را در آیین هــا،  ب

ــرا در  ــرد، زی ــدوی و مناســک جســتجو می ک رقص هــای ب

ایــن لحظــات، اتفاقــات به صــورت خودجــوش، خودشــان را 

بــه منصــه ظهــور می رســانند؛. از نظــر او همه چیــز در درون 

ــوع  ــودش رج ــه درون خ ــد ب ــان بای ــد و انس ــاق می افت اتف

کنــد. هــر آنچــه که آرتــو در بــاب مفهــوم خودانگیختگی در 

قالــب نظریــه ارائــه می دهــد، مارتــا گراهــام در اجراهایــش از 

ــد می شــود.  ــره من آن به

مارتــا گراهــام بعنــوان یــک رقصنــده مــدرن دســت به خلق 

حرکاتــی زد و کشــفیاتی در زمینــه رقــص مــدرن انجــام داد 

کــه توانســت تحــوالت چشــمگیری در ایــن رقــص پدیــد 

آورد. اساســاً رقــص مــدرن در مقابــل رقــص کالســیک پا در 

میــدان گذاشــت و چــون رقــص کالســیک بــا نگرانی هــای 

رقصنــده مــدرن مطابقــت نداشــت و مســائلی کــه رقصنــده 

بالــه کالســیک درگیــر آن بــود دیگــر در دوره رقصنــدگان 

مــدرن بــر نمی تابیــد، رقــص مــدرن زاده شــد، کــه ماحصل 

جنــگ اســت. در رقــص کالســیک شــیوه تجویــزی وجــود 

داشــت، کــه رقصنــدگان مــدرن تمامــی شــیوه ها را بــه دور 

ریختنــد و واژگان خودشــان را آفریدنــد و علیه تصنع دیکته 

ــراض  ــود اعت ــص کالســیک موجــود ب ــه در رق شــده  ای ک

ــان را  ــی خودش ــان بین ــدرن جه ــدگان م ــد. رقصن کردن

دســت خوش تغییــر کردنــد آنهــا بــرای الهــام گرفتــن بــه 

ــد. در رقــص مــدرن  موســیقی، فلســفه و شــعر روی آوردن

ــه  ــود و طبق ــری نب ــراف زاده خب ــای اش ــر از خانواده ه دیگ

ــول  ــص در ط ــم از رق ــش مه ــن بخ ــده ای ــر گردانن کارگ

تاریــخ بودنــد. رقصنــدگان مــدرن ســیر تحولــی سیاســی و 

اجتماعــی را از ســر گذرانــده بودنــد و همیــن امــر موجــب 

ــد.  ــود آی ــص بوج ــری از رق ــاخه های دیگ ــا ش ــت ت گش

ــف  ــای مختل ــرش اشــکال و جنبه ه ــدرن، از پذی ــص م رق

بالــه کالســیک امتنــاع کــرد و حرکت هــای منظــم و مدون 

و ســاختار روایــی بالــه را کنــار نهــاد. بــه زادگاه ایــن رقــص 

می تــوان بــه کشــور آلمــان و آمریــکا اشــاره کــرد. گراهــام 

ــردن از  ــره ب ــرد؛ به ــص ک ــودش را وارد رق ــی خ جهان بین

ــی  ــفه و مطالعات ــا، فلس ــا، آرکی تایپ ه ــطوره ها، آئین ه اس

در زمینــه روانــکاوی یونــگ و روانشــناختی ســبب گشــت 

ــردازد. ســپس  ــی بپ ــه کشــف چشــم اندازهــای درون ــا ب ت

واژگان حرکتــی خــودش را ابــداع کــرد و بدن رقصنــده را به 

بدنــی بیانگــر تبدیــل نمــود، رفتــه رفتــه  هســتی شناســی 

گراهــام تغییــر کــرد و در پــی آن بــود تــا از طریــق رقــص 

ضمیــر ناخــودآگاه انســان را کشــف کنــد. ایــن امــر موجــب 

شــد، کارهــای او رنــگ و بــوی انتزاعــی بــه خود گیرنــد. او تجربه 

فراوانــی از ســفرهای شــرق و مکزیــک داشــت و ایــن امر موجب 

الهامــات او گشــت. تــالش نگارنــدگان این پژوهــش بــر آن بوده 

تــا در بــاب آنتونــن آرتــو و بیانیه هــای او علی  الخصــوص مفهــوم 

خودانگیختگــی کــه اصلی ترین رکــن این متن اســت بپــردازد، 

ســپس در پــی معرفــی رقص مــدرن برآمــده و تفاوت هــای آن را 

بــا رقص باله کالســیک بــر شــمارد و در نهایــت به مارتــا گراهام 

به عنــوان مــادر رقــص مــدرن پرداختــه شــده اســت. ربــط ایــده 

خودانگیختگــی در رقــص گراهــام را در بخش تجزیه و تحلیل با 

اســتفاده از یــک اثــر از گراهــام تحــت عنــوان ســوگواری مفصل 

توضیــح داده ایــم. ایــن پژوهــش در تــالش بوده تا شــباهت های 

بیــن رقــص مــدرن )گراهــام( را بــا دیــدگاه خودانگیختگــی که 

آرتــو از آن ســخن می گویــد و همچنیــن بُعــد خودانگیختگــی 

رقصنــده کــه در لحظــه و آنــی دســت بــه آفرینــش حرکــت 

می زنــد را بــا ناخــودآگاه انســان پیونــد زده و بررســی کنــد.

1 .Spontaneity

2 .Hieroglyhes

3 .Acrobats of God

4 .Wassily kandinsky

5 .Pablo Picasso

6 .Igor Stravinsky

7 .Modern

8 .Arbitary

9 .Traditional

10 .Prescribed

11 .Abstract

12 .Classic ballet

13 .Fokine

14 .Hellenic

15 .Nietzsche

16 .Apollo and Dionysus

17 .Merce Cunningham

18 .Lester Horton

19 .Paul Taylor

20 .The Tree of Life

21 .Willy Tsao

22 .Chinese Chi-Gong

23 .Flashback
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بــه رویارویــی بــا خــود کنــد. او عقالنیــت را بــه کنــار نهــاد و بــا 

تحریــک احساســات تماشــاگر و درگیــر کــردن مخاطب بــا اثر 

بــه نوعــی کاتارســیس می رســید و در پــی آن بــود تا به واســطه 

تاثیــری کــه بــر حــواس مخاطــب می گــذارد بــه درون او راهــی 

بیابــد، تا بهتر بتواند رســالت رســتگاری اش را به انجام رســاند. در 

ایــن راســتا آرتــو ایــده ای تحــت عنــوان طاعون مطــرح می کند. 

طــرح ایــده طاعــون از دیــدگاه آرتــو بــه ایــن مســئله ختــم 

می شــود تــا تماشــاگر بــه برون  ریــزی رســد و چــون از نظــر 

آرتــو پذیرفتــن دالیــل منطقــی از ســوی تماشــاگران بعیــد 

ــا دســتگاه  های  ــق حــواس ی ــه نظــر می  رســید، او از طری ب

عصبــی حالت هــای دفاعــی تماشــاگر را درهم می شکســت. 

بــه گفتــه آرتــو تئاتر پدیــده ً بــی درنــگ، خودجــوش و فارغ 

ــن  ــب برانگیخت ــه موج ــت، ک ــی اس ــای عقالن از انگیزه ه

ــا زندگــی را  ــود ت ــی آن ب اعمــال بیهــوده می شــود. او در پ

بــه تئاتــر پیونــد زنــد، همانطــور کــه در زندگــی اتفاقاتی که 

رخ می دهنــد، بــی درنــگ و آنــی هســتند، در صحنــه تئاتــر 

نیــز بایــد این گونــه بــه نظــر رســد. بازیگــر بایــد در لحظــه 

عمــل کنــد، و در نظــر آرتو مباحــث روانشــناختی و عقالنی 

مــردود شــمرده می شــوند. او بــه فلســفه روی مــی آورد، و بــا 

کنــار نهــادن متــن، زبــان شــاعرانه ً را کــه خــاص خــودش 

ــیوه های  ــام ش ــری تم ــه کارگی ــا ب ــرد. او ب ــق ک ــود خل ب

بیانــی از جملــه رقــص، موســیقی، آوا، نــور، صــدا، حــرکات، 

پانتومیــم، ژســت، دکــور و ... در پــی آن بــود تمــام حــواس 

مخاطــب را بــه ســلطه خویــش در بیــاورد تــا بــه ناخــودآگاه 

تماشــاگر راه یافتــه و بتوانــد او را شــفا داده بــه دنیــای خارج 

از تئاتــر رهنمــود کنــد. در تئاتــر شــرق و رقــص بالی مفهوم 

خودانگیختگــی، در سرتاســر نمایــش جریــان دارد. بــه نظــر 

ــورت  ــه ص ــرکات را ب ــده ح ــا رقصن ــر و ی ــد بازیگ می رس

ــه  ــرکات در لحظ ــد، ح ــام می دهن ــی انج ــوش و آن خودج

ــد  ــه در آن واح ــوده ک ــی ب ــی اتفاق ــد گوی ــاق می افتن اتف

ــه وجــود آمــده اســت. اساســاً آرتــو تئاتــر را در آیین هــا،  ب

ــرا در  ــرد، زی ــدوی و مناســک جســتجو می ک رقص هــای ب

ایــن لحظــات، اتفاقــات به صــورت خودجــوش، خودشــان را 

بــه منصــه ظهــور می رســانند؛. از نظــر او همه چیــز در درون 

ــوع  ــودش رج ــه درون خ ــد ب ــان بای ــد و انس ــاق می افت اتف

کنــد. هــر آنچــه که آرتــو در بــاب مفهــوم خودانگیختگی در 

قالــب نظریــه ارائــه می دهــد، مارتــا گراهــام در اجراهایــش از 

ــد می شــود.  ــره من آن به

مارتــا گراهــام بعنــوان یــک رقصنــده مــدرن دســت به خلق 

حرکاتــی زد و کشــفیاتی در زمینــه رقــص مــدرن انجــام داد 

کــه توانســت تحــوالت چشــمگیری در ایــن رقــص پدیــد 

آورد. اساســاً رقــص مــدرن در مقابــل رقــص کالســیک پا در 

میــدان گذاشــت و چــون رقــص کالســیک بــا نگرانی هــای 

رقصنــده مــدرن مطابقــت نداشــت و مســائلی کــه رقصنــده 

بالــه کالســیک درگیــر آن بــود دیگــر در دوره رقصنــدگان 

مــدرن بــر نمی تابیــد، رقــص مــدرن زاده شــد، کــه ماحصل 

جنــگ اســت. در رقــص کالســیک شــیوه تجویــزی وجــود 

داشــت، کــه رقصنــدگان مــدرن تمامــی شــیوه ها را بــه دور 

ریختنــد و واژگان خودشــان را آفریدنــد و علیه تصنع دیکته 

ــراض  ــود اعت ــص کالســیک موجــود ب ــه در رق شــده  ای ک

ــان را  ــی خودش ــان بین ــدرن جه ــدگان م ــد. رقصن کردن

دســت خوش تغییــر کردنــد آنهــا بــرای الهــام گرفتــن بــه 

ــد. در رقــص مــدرن  موســیقی، فلســفه و شــعر روی آوردن

ــه  ــود و طبق ــری نب ــراف زاده خب ــای اش ــر از خانواده ه دیگ

ــول  ــص در ط ــم از رق ــش مه ــن بخ ــده ای ــر گردانن کارگ

تاریــخ بودنــد. رقصنــدگان مــدرن ســیر تحولــی سیاســی و 

اجتماعــی را از ســر گذرانــده بودنــد و همیــن امــر موجــب 

ــد.  ــود آی ــص بوج ــری از رق ــاخه های دیگ ــا ش ــت ت گش

ــف  ــای مختل ــرش اشــکال و جنبه ه ــدرن، از پذی ــص م رق

بالــه کالســیک امتنــاع کــرد و حرکت هــای منظــم و مدون 

و ســاختار روایــی بالــه را کنــار نهــاد. بــه زادگاه ایــن رقــص 

می تــوان بــه کشــور آلمــان و آمریــکا اشــاره کــرد. گراهــام 

ــردن از  ــره ب ــرد؛ به ــص ک ــودش را وارد رق ــی خ جهان بین

ــی  ــفه و مطالعات ــا، فلس ــا، آرکی تایپ ه ــطوره ها، آئین ه اس

در زمینــه روانــکاوی یونــگ و روانشــناختی ســبب گشــت 

ــردازد. ســپس  ــی بپ ــه کشــف چشــم اندازهــای درون ــا ب ت

واژگان حرکتــی خــودش را ابــداع کــرد و بدن رقصنــده را به 

بدنــی بیانگــر تبدیــل نمــود، رفتــه رفتــه  هســتی شناســی 

گراهــام تغییــر کــرد و در پــی آن بــود تــا از طریــق رقــص 

ضمیــر ناخــودآگاه انســان را کشــف کنــد. ایــن امــر موجــب 

شــد، کارهــای او رنــگ و بــوی انتزاعــی بــه خود گیرنــد. او تجربه 

فراوانــی از ســفرهای شــرق و مکزیــک داشــت و ایــن امر موجب 

الهامــات او گشــت. تــالش نگارنــدگان این پژوهــش بــر آن بوده 

تــا در بــاب آنتونــن آرتــو و بیانیه هــای او علی  الخصــوص مفهــوم 

خودانگیختگــی کــه اصلی ترین رکــن این متن اســت بپــردازد، 

ســپس در پــی معرفــی رقص مــدرن برآمــده و تفاوت هــای آن را 

بــا رقص باله کالســیک بــر شــمارد و در نهایــت به مارتــا گراهام 

به عنــوان مــادر رقــص مــدرن پرداختــه شــده اســت. ربــط ایــده 

خودانگیختگــی در رقــص گراهــام را در بخش تجزیه و تحلیل با 

اســتفاده از یــک اثــر از گراهــام تحــت عنــوان ســوگواری مفصل 

توضیــح داده ایــم. ایــن پژوهــش در تــالش بوده تا شــباهت های 

بیــن رقــص مــدرن )گراهــام( را بــا دیــدگاه خودانگیختگــی که 

آرتــو از آن ســخن می گویــد و همچنیــن بُعــد خودانگیختگــی 

رقصنــده کــه در لحظــه و آنــی دســت بــه آفرینــش حرکــت 

می زنــد را بــا ناخــودآگاه انســان پیونــد زده و بررســی کنــد.
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 Abstract

Martha Graham is one of the founders of modern dance . She distanced herself 

from classical ballet and created modern dance as a revolution against classical 

ballet, and also expressed profound human emotion by creating a new language 

of movement . Graham designed her style to make body of the dancers more 

expressive and dramatic, as well as create visual images with the help of poetic 

expressions . She borrowed ideas from animal movements, trips to the east, many 

studies in music, philosophy, psychology, Greek myths, and so on . Graham sought 

to dominate the unconscious through dance .

On the other hand, as avant-garde director and theatrical theorist Antonin Artuad, 

he plots an idea called plague, and, citing Eastern theater and Bali dance, offers 

a keyword called spontaneity . The concept of spontaneity refers to the moment 

the event is performed in the sense that the actor reacts instantaneously and 

instantaneously . This makes the movements of the actor new and pristine and 

to avoid repetitive attacks . It is as if his first encounter with the event . Artuad 

sought the root of this moment and instant reaction in the subconscious of the 

human being and sought to reach the subconscious by invading the audience’s 

senses and confronting the audience with its true self, Can attain self-cultivation 

through catharsis . Artuad seems to regard acting as an intuitive and instinctive 

area .

In this thesis, we attempt to examine Artuad’s perspective and focus on the 

concept of spontaneity that he proposes to elaborate on Graham’s dance formation 

features, techniques, and inspirations for his dance . The results of this study show 

that there are similarities between the ideas of modern dance and acting and the 

problem of spontaneity . We analyze . And we come to the conclusion that Graham’s 

performances are spontaneous and instantaneous and that he is trying to convey 

concepts to the audience by employing the body . And through the emotions to 

reach their subconscious . It is descriptive and analytical and the method of data 

collection is library . The research method is descriptive and analytical and the 
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data collection method is library .
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چگونگی اقتباس نمایشی از الگوی روایی مکاشفه 
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 چکیده
بررســی مکاشــفه بــه عنــوان یــک الگــوی نمایشــی، بــا توجــه بــه داســتانی و تصویرگونــه بــودن ایــن مقولــه، هــدف 

اساســی پژوهــش پیــش رو می  باشــد. از آنجایــی کــه مکاشــفه در فرهنــگ و ادبیــات جهــان جایــگاه تاریخــی دارد 

و در ادبیــات ایــران در عرصــۀ ادبیــات عرفانــی دیــده می  شــود، ایــن تحلیــل بــا توجــه بــه ویژگی  هــای فرهنگــی 

ــت نمایشــی  ــن ظرفی ــه منظــور یافت ــه، ب ــی دوران   بررســی شــده اســت. در ادام ــات ادب ــز خصوصی مکاشــفه و نی

ــن  ــگاه لی ــز ســاخت درام از ن ــدا هاتچــون و نی ــگاه نوســاختگرایانۀ لین ــاس نمایشــی از ن مکاشــفه، چگونگــی اقتب

شــمیت در چهارچــوب نظــری ایــن پژوهــش مــورد اســتفاده قــرار گرفتــه اســت. آنچــه در تطبیــق روایــت داســتانی 

مکاشــفه بــا نوعــی الگــوی نمایشــی موردتوجــه بــوده، ســاخت تودرتــوی مکاشــفه و بهــم ریختگــی دو عنصــر مهــم 

ــوان  ــت داســتان های مکاشــفه گونه، می ت ــن دو عنصــر در شــگرد روای ــا بررســی ای ــوده اســت. ب ــکان ب ــان و م زم

قابلیــت پرداخــت نمایشــی را در ایــن گونــه از روایــات جســت وجو کــرد. بــا توجــه بــه بررســی توصیفــی- تحلیلــی 

ــفه  ــت مکاش ــردن موقعی ــرای دراماتیزه ک ــی ب ــوی نهای ــی الگ ــب نوع ــت آمده در قال ــه دس ــۀ ب ــش رو، نتیج پی

ــه قابلیت هــای نمایشــی از دل  ــگارش و انجــام ایــن تحقیــق، رســیدن ب ــه شــده اســت. در نهایــت، هــدف از ن ارائ

ــی از  ــاس نمایش ــت اقتب ــا ظرفی ــد ت ــران می باش ــی ای ــات عرفان ــود در ادبی ــفه گونۀ موج ــای مکاش تصویرپردازی ه

ایــن آثــار افزایــش یابــد.
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