امکا نهای مفهوم اجرا در ســینما
مطالعاتهنرهایزیبا

عارف هوشمندنیا

88

1

بــهار 1400

چکیده
جنبــش پانیــک ،تحــت تأثیــر نظریــات «تئاتــر شــقاوت» آرتــو شــکل گرفــت و تســری آییــن و خشــونت ،در
ادامــۀ فعالیــت ســینمایی آلخانــدرو خودوروفســکی مشــهود اســت .ایــن مقالــه بــا در نظــر گرفتــن «نظریــۀ
اجــرا» از ریچــارد شــکنر دربــارۀ آییــن و ســرگرمی ،قصــد دارد ابتــدا فعالیــت جنبــش پانیــک را در بســتر
تاریخــی مــورد بررســی قــرار دهــد و ســپس ،بــا تعمیــم موضوعــات مطرحشــده دربــارۀ اجــرا ،مفهــوم
«ســینما اجــرا» را بــرای فیلمهــای آلخانــدرو خودوروفســکی در نظــر بگیــرد .از ایــن رو در انتهــای مقالــه،
ایدههایــی در مــورد ســینما اجــرا مــورد بررســی قــرار گرفتــه اســت .شــیوۀ گــردآوری اطالعــات ایــن تحقیــق
بــه صــورت کتابخانــهای بــوده و از نظریــه اجــرا ریچــارد شــکنر اســتفاده شــده اســت .همچنیــن ،فیلمهــای
خودوروفســکی بــرای گســترش نمونههــای آمــاری مقالــه ذکــر شــدهاند.

کلید واژهها
آلخاندرو خودوروفسکی ،ریچارد شکنر ،آیین ،اجرا ،سینما اجرا.
.1

دانشجوی کارشناسی ارشد کارگردانی نمایش دانشگاه تهران .پست الکترونیکAref.m1995haha@gmail.com :

مقدمه

روانشناســی ،روانجادوگــری 5و تــاروت نیــز سررشــته

شــهرها ،زندگــی مــدرن و پژوهشهــای فرویــد

کار آلخانــدرو خودوروفســکی )1929( 6و اشــاعۀ تأثرات

در شــکلگیری جنبشهایــی مﺜــل سورئالیســم،

نگــرش وی از حــوزۀ اجــرا بــه فعالیــت فیلمســازی

فوتوریســم و اکسپرسیونیســم تأثیرگــذار شــدند و بــه

اوســت .از همیــن منظــر ،بــه بررســی «جنبــش

طــور مشــخص ،در تئاتــر ،ســینما ،ادبیــات ،نقاشــی

پانیــک» 7کــه توســط فرنانــدو آرابــال ،)1932(8رونالــد

قابــل شناســایی هســتند .بعــد از نیمههــای قــرن

توپــور )1997-1938(9و خودوروفســکی در دهــۀ

بیســتم ،جنبشهــای متفــاوت دیگــری در حــوزۀ اجــرا

شــصت میــالدی شــکل گرفــت ،خواهیــم پرداخــت.

و زیــر عنــوان پسامدرنیســم شــکل گرفــت کــه پــاپ

نگارنــده متصــور اســت اعمــال خشــونتآمیزی کــه

آرت ،1پرفورمنــس آرت ،2ویدئــو آرت 3و هپنینــگ 4را

در فیلمهــای خودوروفســکی بازنمایــی میشــوند،

میتــوان نــام بــرد.

تحــت تأثیــر هپنینگهــای تجربــی و کارهــای تئاتــری

دریاچــهای پــر از خــون و جســد مــردی کــه بــر

خودوروفســکی در جنبــش پانیــک اســت .گویــی

یــک نیــزه چوبــی فــرو رفتــه اســت؛ رژۀ ســربازانی

خودوروفســکی قصــد دارد در فیلمهایــش تماشــاگر

کــه حیوانــات پوســتکنده شــده را بــر ســر نیــزه

را همچــون یــک واقعــۀ هپنینــگ ،در اجــرا دخیــل

زدهانــد؛ صــدای آژیــر خطــر و دختــری کــه روی یــک

کنــد .از ایــن رو ،بــا در نظــر گرفتــن اینکــه اعمــال

تخــت دراز کشــیده و گل رزی را می َجــ َود؛ آدمهــای

خشــونتآمیز برگرفتــه از آیینهــا کــه در اجــرا شــکل

کوتولــه و دچــار نقــص عضــو کــه از ســوی دیگــران

میگیرنــد ،بــه شــکل آیینــی یــا عرفانــی و مذهبــی

مــورد ســرزنش و خشــونت واقــع میشــوند ،همگــی

وابســتگی ندارنــد بلکــه در بســتر تاریخــی فعالیــت و

بخشهایــی از فیلمهــای خودوروفســکی هســتند و

نگرشهــای تــازه بــه مقولــۀ اجراســت کــه در دهــۀ

نشــان میدهنــد خشــونت یکــی از تمهــای اصلــی

شــصت میــالدی ایجــاد شــدند .از همیــن رو ،مقــاالت

فیلمهــای اوســت؛ امــا خشــونتی متمایــز بــا آنچــه

ریچــارد شــکنر در نظریــۀ اجــرا بــرای تبییــن مســأله

در ســینمای هالیــوود یــا فیلمهــای ژانــر ترســناک

بــه کار گرفتــه میشــود.

میشناســیم .آلخانــدرو خودوروفســکی متولــد 1929
در روســتای توکوپیــا واقــع در شــمال شــیلی اســت.

جنبش ترس و اضطراب (پانیک)

گســترۀ کارهــای خودوروفســکی وســیع بــوده و

«جنبــش وحشــت در ســال  1962در پاریــس توســط

محــدود بــه ســینما نیســت .او شــاعر ،نقــاش ،نویســندۀ

فرنانــدو آرابــال ،آلخانــدرو خودوروفســکی و روالنــد

کتــاب مصــور ،نمایشــنامه نویــس ،بازیگــر و کارگــردان

توپــور بــه وجــود آمــد .ایــن اجتمــاع بــا الهــام از گادپَن

تئاتــر اســت .تجربیــات او فراتــر مــیرود و در حــوزۀ

نامگــذاری شــد و از تئاتــر شــدت و خشــونت آنتونــن

بخــــش

ایجــاد کــرد .جنگهــای جهانــی اول و دوم ،گســتردگی

هــدف ایــن مقالــه ،واکاوی بســترهای دوران ابتدایــی

89
پژوهـــــش

قــرن بیســتم ،مواجهــات متفاوتــی را بــرای هنرمنــدان

دارد.
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آرتــو و لوئیــس بونوئــل گروهــی کــه بــر هنــر اجرایــی

و ســحر و آشــوب اســت .نظــرات آرتــو دربــارۀ مواجهــۀ

بینظــم و تصــور ســورئال تمرکــز داشــت تأثیــر گرفتــه

تماشــاگر بــا تئاتــر اســت؛ تئاتــری کــه بایــد تماشــاگر

اســت .جنبــش وحشــت بــه عنــوان واکنشــی در مقابــل

را بیــدار کنــد و تجربــۀ تئاتــر ،فراتــر از یــک ســرگرمی

سورئالیســمی کــه تبدیــل بــه خــرده بــورژوازی شــده و

در نظــر گرفتــه شــود .او در مــورد وضعیــت تماشــاگر

رهــا ســاختن انرژیهــای مخــرب در جســتجوی صلــح

مینویســد« :امــروزه احساســات مــا بــه آن درجــه

و زیبایــی ،حــوادث و اتفاقــات نمایــش را بــه گونــهای

از فرســودگی و خمودگــی رســیده اســت کــه بــدون

طراحــی میکــرد کــه هنــگام اجــرا شــوکهکننده

شــک بــه تئاتــری نیــاز داریــم کــه تماشــاگر را چــه

باشــند .یــک نمایــش چهــار ســاعته بــا نــام "ملــودرام

از نظــر احســاس و چــه از نظــر اعصــاب و روان بیــدار

مذهبــی" در مــه  1965در جشــنواره بیــان آزاد پاریس

کنــد» (آرتــو.)127 ،1397 ،

بــه روی صحنــه رفــت .خودوروفســکی در حالــی کــه

در ســال  1932کــه آرتــو ،نگــرش خــود را دربــارۀ تئاتر

لبــاس چرمــی موتورســواران را بــه تــن داشــت بــه روی

تدویــن میکنــد ،فرنانــدو آرابــال متولــد شــده اســت.

صحنــه آمــد و حیــن ایــن هپنینــگ گلــوی دو غــاز را

او کــه در کنــار خودوروفســکی و توپــور جنبــش پانیــک

روی صحنــه بریــد» (خشــنود شــریعتی.)60 ،1387 ،

را راهانــدازی کــرده اســت ،در مــورد دیکتاتــوری و

خودوروفســکی ،در ســال  ،1973جنبــش پانیــک را

وحشــت ژنــرال فرانکــو اینگونــه بیــان میکنــد:

منحــل اعــالم کــرد امــا پیــش از منحلشــدن ایــن

«مــن در زمــان جنــگ اســپانیا ،جنــگ داخلــی اســپانیا
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را زندگــی کــردهام .پــدرم بــه وســیله ژنــرال فرانکــو بــه

را براســاس نمایشــنامۀ فرنانــدو آرابــال در ســال 1968

مــرگ محکــوم و اعــدام شــد .مــن در عصــری بســیار

ســاخته بــود.

ســبع ،حیوانــی و پــر از اعمــال بربریــت و وحشــیانه

پژوهــش حاضــر در تــالش اســت رویکــرد جنبــش

ِ
زیســت
زندگــی کــردهام» (آرابــال.)72 ،1396 ،

پانیــک را از منظــر «تئاتــر شــقاوت» آنتونــن آرتــو و

خودوروفســکی نیــز زیــر ســیطرۀ پــدر مســتبدش

جنبــش سورئالیســتی بونوئــل در ســینما بــا اتــکا بــه

شــکل میگیــرد و آن را در دو فیلــم «رقــص

کارهــای اولیــه او مﺜــل «ســگ آندلســی» مــورد واکاوی

واقعیــت» 11و «شــعر بیپایــان» 12کــه مشــخصاً بــه

قــرار دهــد .آرتــو ،تئاتــر شــقاوت را در نشــریۀ جدیــد

زندگــی شــخصی او در توکوپیــا مرتبــط اســت ،نشــان

فرانســه در ســال  1932منتشــر کــرد و همچنیــن در

میدهــد .از ایــن رو ،میتــوان بازتــاب تجربیــات

ســال  1936در نامــهای بــه ژان پــوالن آن را بســط

زیســتۀ آرابــال و خودوروفســکی را هــم مدنظــر قــرار

داد .اظهــارات آرتــو مبتنــی بــر ایــن نکتــه اســت کــه

داد .آرتــو در مــورد وجــود خشــونت و آییــن در تئاتــر

تئاتــر غربــی ،بــه متــن منسوخشــده متکــی اســت و

مینویســد« :تئاتــری کــه بــرای قلــب و احســاس بــه

اندیشــۀ خــود را بــه تئاتــری معطــوف میکنــد کــه

مﺜابــۀ زخــم و جراحتــی باشــد کــه از هــر احســاس

برگرفتــه از احساســات شــدتیافته ،آمیختــه بــا آییــن

واقعــی سرچشــمه بگیــرد» (آرتــو.)129 ،1397 ،

جنبــش ،خودوروفســکی فیلــم بلنــد «فانــدو و لیس»

کار گیــرد و در روح او تأثیــر بگــذارد« .تئاتــری کــه

میکنــد« :تئاتــر بــه گوهــر واقعــی خــود کــه همــان

تخیــل و تجســم مــا را بــه کلــی دگرگــون ســازد و در

واقعیتبخشــیدن بــه تخیــل و توهــم اســت دســت

هــم بریــزد و بــا نیــروی مغناطیســی پرشــوری تصاویــر

نخواهــد یافــت مگــر آنکــه تماشــاگر را در رؤیاهــای

را در ذهــن و روح مــا بدمــد و ماننــد یــک درمــان

اصیلــی کــه در ژرفــای وجــود تهنشــین شــدهاند فــرو

روحــی بــا تأثیــری پایــدار و مــداوم بــر روح و جــان مــا

بــرد ،تــا میــل بــه جنایــت ،وسوســههای شــهوانی،

رســوخ کنــد» (همــان.)128 ،

وحشــیگری ،اوهــام و خیــاالت واهــی ،آرمانجویــی

آنچــه آرتــو تحــت عنــوان «درمــان روحــی» در نظــر

نســبت بــه زندگــی و چیزهــا ،حتــی خــوی آدمخــواری

مــیآورد ،در اندیشــههای خودوروفســکی نیــز وجــود

از اعمــاق وجــودش ســربرآورند و تخلیــه گردنــد ،امــا

دارد .خودوروفســکی در مصاحبــهای کــه بعــد از فیلــم

نــه بــه شــیوهای مفــروض و توهمــی ،بلکــه بــه صورتــی

«شــعر بیپایــان» دارد میگویــد« :مــن کتابــی در

خودجــوش و خودانگیختــه» (آرتــو.)137 ،1397 ،

انتشــارات آلبیــن میشــل چــاپ کــردم بــه نــام "تئاتـ ِر

از ایــن طریــق اســت کــه در اجراهــای جنبــش پانیــک،

درمــان" کــه امــر شــاعرانه را همچــون فنــی بــرای

بریــدن ســر غــاز و اســتمناء روی صحنــه نیــز وجــود

درمــان در نظــر میگیــرد ...چــه کســی را درمــان

دارد .در مقابــل ،آنچــه در ســینمای خودوروفســکی نیــز

میکنــم؟ خــودم را ،خانــوادهام را و تنهــا تماشــاگرانی

بازتــاب مییابــد ،از همیــن روســت .او بــا بازگشــت بــه

کــه بــرای چنیــن فیلمهایــی ایجــاد میشــوند».

روســتای زمــان کودکــی خــود ،دســت بــه بازنمایــی

در ادامــۀ مصاحبــه ،بیــان میکنــد« :هنــر واقعــی

میزنــد امــا نــه بــه طریقــی کــه رخدادهــا را روایــت

بایــد وجــدان شــخصی را بیــدار کنــد و آن را اعتــال

کنــد ،بلکــه رخدادهــای گذشــته را بــا خــود مــرور

ببخشــد» (خودوروفســکی .)57 ،1395 ،در مصاحبــۀ

میکنــد و خــود ،بــه عنــوان شــخصیتی کنشگــر،

خودوروفســکی بایــد بــه نکاتــی توجــه شــود .آنچــه

خودوروفســکی
حضــور پیــدا میکنــد .هنگامــی کــه
ِ

آرتــو تلقــی میکنــد ،از اعتــالی روحــی ،متوجــه

کــودک میخواهــد خــود را از صخــرهای پاییــن

کﺜــرت مخاطــب اســت امــا در نگــرش خودوروفســکی،

بینــدازد و خودوروفســکی پیــر او را میگیــرد تــا وی را

او ابتــدا از خــود شــروع میکنــد .بــه طــوری کــه

آرام کنــد یــا هنگامــی کــه قصــد تــرک شــهر میکنــد

میتــوان گفــت آرتــو ،چنــدان قائــل بــه فردیــت

و پــدر مســتبد ،از فیگــور خــود خــارج میشــود،

نیســت امــا خودوروفســکی از خــود و کنــش شــاعرانۀ

موهــای خــود را تــه میتراشــد ،گویــی کــه از تمــام آن

خــود آغــاز میکنــد و آن را بــه مخاطــب تســری

رفتارهــای خــود پشــیمان شــده و آلخانــدروی جــوان،

میدهــد .ایــن در حالــی اســت کــه آنچــه مدنظــر آرتــو

او را در آغــوش میگیــرد و میبخشــد.

بــوده ،بــه طــور مشــخص فیگــور و زندگــی شــخصی او

حــال از منظــر جنبــش ســورئال و ســینمای لوئیــس

بخــــش

تماشــاگر را مــورد خطــاب قــرار دهــد و خیــال او را بــه

اســلوب تئاتــر شــقاوت خــود را اینگونــه طرحریــزی
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زخــم و جراحتــی کــه بــه طــور مشــخص ،قــرار اســت

را هــم تحــت تأثیــر قــرار داده بــود .در نهایــت ،آرتــو،

مطالعاتهنرهایزیبا
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بونوئــل ،نگاهــی بــه جنبــش پانیــک بیندازیــم.

تجربــی بیــن دهــه  1920و  :1960دربــاره لوئیــس

خودوروفســکی ،مشــخصاً تحتتأثیــر سورئالیســم

بونوئــل» بــه برداشــت سکســوالیتهای کــه از «ســگ

اســت .در سورئالیســمی کــه در ســینمای ابتدایــی

آندلســی» شــده ،میپــردازد« :بــرش یــک چشــم

خودوروفســکی ظهــور میکنــد ،بــا اســتفاده از جنــس

رانههــای مخــرب افــراد را فــاش میکنــد ،در همــان

تصاویــر ،از هــم گسســتگی روایــت شــکل میگیــرد.

حــال سکســوآلیته آشــکارا بــه قــدرتِ غریزهی جنســی

ابتــدای فیلــم «ال توپــو» ،13کــودک ،عکــس مــادر

اشــاره میکنــد» (ســورلَن .)218 ،1395 ،تطبیــق

خــود را در شــن دفــن میکنــد یــا در فیلــم «فانــدو و

همیــن مســأله در فیلمهــای خودوروفســکی نیــز

لیــس» ،از دل لیــس ،خــوک بیــرون کشــیده میشــود.

وجــود دارد .پــدر ،در ابتــدای «شــعر بیپایــان» ،یــک

تصاویــری کــه بــه طــور ناگهانــی میآینــد؛ روایتــی

زن کوتولــه و نحیــف را کــه در حــال دزدی از مغــازهاش

وجــود نــدارد و حتــی آمیختــه بــا خشــونت اســت

بــوده بــا عصبانیــت اغراقشــدهای از مغــازه خــارج

کــه بیشــباهت بــا فیلــم «ســگ آندلســی» بونوئــل

کــرده و در مقابــل مــردم او را لخــت میکنــد .بــا در

نیســت کــه ابتــدای فیلــم بــا برشــی روی چشــم آغــاز

نظــر گرفتــن آراء آرتــو و بــه طــور مختصــر ســینمای

میشــود .وجــود ســکانسهای رؤیاگونــه در فیلــم،

ســورئال لوئیــس بونوئــل ،بــه نحــوی مشــخص شــد

مشــخصاً ســمت و ســویی بــه مﺆلفههــای ســورئال

آنچــه جنبــش پانیــک بــا الهــام از ایــن دو رویکــرد

دارد .مﺜــال مشــخص در فیلــم «فانــدو و لیــس»

گرفتــه اســت ،بــه چــه نحــوی بازتــاب پیــدا میکنــد.

اســت کــه دو شــخصیت بــرای رســیدن بــه شــهر تــار
در جــادهای قــرار دارنــد ،امــا در میــان ســکانسها،

روش و چارچوب نظری

آنهــا در خانــهای بــه دیــوار رنــگ میپاشــند و بــازی

هــدف ایــن مقالــه ،نشــان دادن چگونگــی شــکلگیری

میکننــد .ایــن در حالــی اســت کــه لیــس قــادر بــه

مﺆلفههــای آیینــی در حــوزۀ اجــرا بــا توســل بــه نظریــۀ

راه رفتــن نیســت و جنبــۀ خیالــی پیــدا میکنــد

اجــرای ریچــارد شــکنر در ســینمای خودوروفســکی

یــا هنگامــی کــه فانــدو بــا مــادر مــردۀ خــود حــرف

اســت .مواجهــه بــا ســینمای آلخانــدرو خودوروفســکی،

میزنــد ،او را بــه ســمت قبــر راهنمایــی میکنــد .در

مســتلزم شــناختی چندوجهــی اســت .شــکل

ابتــدای فیلــم «کــوه مقــدس» 14نیــز ســکانسهای

فیلمســازی او را عمدتــاً سورئالیســم شــناختهاند کــه

رؤیاگونــه حضــور دارنــد ،وقتــی کــه تعــدادی جــوان

تحــت تأثیــر جنبــش ســورئال در فیلمســازی لوئیــس

تیربــاران میشــوند ،بــه جــای خــون ،رنــگ از بــدن

بونوئــل بــوده اســت ،از طرفــی میتــوان در نظــر گرفــت

آنهــا خــارج میشــود و از قلــب آنهــا پرنــده! قرابــت

کــه ســینمای خودوروفســکی ،تــا حــد زیــادی ،از

ســینمای بونوئــل بــا جنبــش پانیــک را در نحــوۀ بازتاب

سمبولیســم و روانــکاوی نیــز تأثیــر پذیرفتــه اســت امــا

سکســوالیته میتــوان در نظــر گرفــت .پییــر ســورلَن

در ایــن مقالــه قصــد بــر ایــن اســت کــه میدانهــای

در مقالــۀ خــود بــا عنــوان «تحــوالت فیلمســازی

اجرایــی کــه بــه واســطۀ نظریــۀ اجــرای ریچــارد شــکنر

اجرایــی آیینــی را کــه از دهههــای  60میــالدی وارد

در زمــان رویــداد حاضــر میشــود و در اجــرا مشــارکت

حــوزۀ اجــرا شــده ،در ســینمای خودوروفســکی مــورد

میکنــد ،بــه خصــوص در دو مــورد پرفورمنــس آرت و

بررســی قــرار دهیــم.

هپنینــگ .امــا در ســینما ،قضیــه برعکــس اســت ،فیلــم

شــکنر اشــاره میکنــد کــه خاســتگاه تئاتــر را نمیتوان

زمانــی ضبــط شــده اســت و چندیــن بــار اکــران کامـ ً
ال

آییــن در نظــر گرفــت و در ادامــه اضافــه میکنــد کــه

یکســان در ســالنها خواهــد داشــت .از ایــن رو ،گویــی

آییــن و تئاتــر را بایــد تحــت عنــوان اجــرا در نظــر

مخاطــب از جایــگاه کنشگــری فعــال در شــیوۀ اجــرا

گرفــت .از ایــن رو کــه تئاتــر ،اجــرا قلمــداد میشــود

خــارج میشــود .ســینماگران تجربــی ایــن مقالــه بــا

و اجــرا نیــز تئاتــر ،پــس از آییــن بــه تئاتــر و بالعکــس

بررســی دوران ابتدایــی فیلمهــای لوئیــس بونوئــل

نیــز امکانپذیــر اســت .نگــرش آوانگاردهــای اجــرا از

ســعی میکننــد تــا تماشــاگر را از حالــت منفعــل بــه

دهــۀ  60میــالدی بــه بعــد ،مشــخصاً تحــت تأثیــر آراء

یــک تماشــاگر کنشگــر تبدیــل کننــد.

آنتونــن آرتــو قــرار دارد .آرتــو بیــان میکنــد کــه تئاتــر

نگارنــدۀ حاضــر ادعــا نمیکنــد آنچــه در ســینمای

غربــی ،تحــت ســیطرۀ متــن قــرار دارد .آرتــو با بررســی

خودوروفســکی شــکل میگیــرد را بایــد بــه مﺜابــۀ

نمایشهــای آســیایی ،در مقابــل تئاتــر غربــی دســت

یــک هپنینــگ در نظــر گرفــت ،امــا مدعــی اســت

بــه نوعــی شــورش میزنــد .آنچــه کــه آرتــو تئوریــزه

آنچــه خودوروفســکی در ســینمای خــود از «فانــدو و

کــرده اســت ،در عمــل ،چنــدان شــکل نگرفــت امــا

لیــس» تــا آخریــن کارهــای خــود ســاخته اســت ،از

میتــوان اقدامــات کســانی مﺜــل یــرژی گرتوفســکی،

اندیشــههای آوانــگارد شــیوههای اجرایــی دهــه 60

تادئــوش کانتــور ،یوجینــو باربــا در حــوزۀ اجــرا را

نشــأت میگیــرد .از ایــن رو ،میتــوان خودوروفســکی

در نظــر گرفــت .از طــرف دیگــر ،پرفورمــر آرتهــای

را در پسزمینــۀ رویدادهــای تئاتــری و حتــی سیاســی

دهههــای  ،60از بــدن خــود بــه عنــوان رویــداد هنــر،

و اجتماعــی مــورد بررســی قــرار داد و ســپس از طریــق

چنــان بهــره بردنــد کــه میتوانــد از طریــق نگــرش

تعمیــمدادن موضوعــات مطرحشــده ،او را بــه عنــوان

آرتــو نیــز مــورد تحلیــل قــرار گیــرد.

مﺆلــف ســینمای شــخصی خــود در نظــر گرفــت.

در ایــن مقالــه از نظریــۀ اجــرای ریچــارد شــکنر،
آییــن (ســودمندی) و ســرگرمی ،اســتفاده شــده و آن
را بــه فیلمهــای خودوروفســکی تعمیــم خواهیــم داد.

از آییــن بــه تئاتــر و بالعکــس :رشــتۀ

در هــم تنیدۀ ســودمندی -ســرگرمی

بدیــن منظــور ،گــردآوری اطالعــات ایــن پژوهــش ،بــه

«نظریــۀ اجــرا» توســط ریچــارد شــکنر و تقریبــاً در

صــورت کتابخانــهای در نظــر گرفتــه شــده اســت .بایــد

اواســط دهــۀ  60میــالدی تدویــن شــده اســت .شــکنر

در نظــر داشــت کــه آنچــه بــه عنــوان اجــرا در ماهیــت

بــا پژوهشــگران تــز کمبریــج کــه خاســتگاه تئاتــر را

بخــــش

آییــن و بــه تعبیــر شــکنر« ،ســودمندی» ریشــههای

وابســته بــه مخاطــب اســت .مخاطــب در شــکل کلــی،

93
پژوهـــــش

تبییــن شــده اســت را بررســی کــرده و ســپس از منظــر

تئاتــر ،پرفورمنــس آرت یــا هپنینــگ رخ میدهــد،

مطالعاتهنرهایزیبا

94
بــهار 1400

آییــن تصــور میکننــد ،مخالفــت میکنــد .شــکنر در

میکنــد .در ایــن مقالــه ،فرصــت بســط تمــام نظــرات

ایــن مــورد مینویســد« :آن پژوهشــگران بــا مطالعــه

شــکنر در مــورد اجــرا وجــود نــدارد؛ از همیــن رو ،بــر

بــر روی بقایــای مراســم آیینــی در یونــان چیــزی را

مقالــۀ «از آییــن بــه تئاتــر و بالعکــس :رشــتۀ در هــم

یافتنــد کــه بــه زعــم آنــان آثــار و نشــانههای یــک

تنیــدۀ ســودمندی – ســرگرمی» تمرکــز میشــود

آییــن اولیــه بــود ،آییــن اولیــهای کــه آنــان گمــان

تــا پیونــد میــان آییــن و ســرگرمی و قرابــت نظریــۀ

میکردنــد تــراژدی آتیــک و آیینهــای موجــود کنونــی

شــکنر بــا رخدادهــای آوانــگارد دهــۀ شــصت میــالدی

هــر دو از آن نشــئت گرفتــه اســت» (شــکنر،1388 ،

و جنبــش پانیــک را مــورد بررســی قــرار داده ،ســپس

 .)15بهزعــم شــکنر ،تاکنــون هیــچ آییــن اولیــهای

دیــدگاه نگارنــده مبنــی بــر وجــود رخدادهــای برآمــده

یافــت نشــده اســت؛ از همیــن رو« ،بــه نظــر نمیرســد

از اجــرا در ســینمای خودوروفســکی مطــرح میشــود.

کــه آییــن ،آن گونــه کــه گــروه کمبریــج آن را درک

ریچــارد شــکنر ،مبحــث خــود را بــا مراســم

میکنــد ارتبــاط نزدیکــی بــا تئاتــر یونانــی -یــا تئاتــر

«کایکــو»ی 15اهالــی تســمباگا آغــاز میکنــد .بــا

الیزابتــی یــا مــدرن  -داشــته باشــد» (همــان.)22 ،

بررســی ایــن مراســم ،شــکنر نشــان میدهــد کــه بــا

آنچــه در نهایــت شــکنر تحــت عنــوان «نظریــۀ اجــرا»

مﺆلفههــای آیینــی روبــرو هســتیم کــه جنبههــای

بیــان میکنــد ،شــامل هفــت فعالیــت اســت کــه

ســرگرمی نیــز در آن راه یافتــه اســت .او در مــورد

عبارتانــد از :آییــن ،تئاتــر ،بــازی ،گیمهــا ،ورزشهــا،

برنامههــای ســرگرمکننده کایکــو مینویســد:

رقــص و موســیقی کــه گســترۀ فعالیتهــای عمومــی

«کایکــو نوعــی نمایــش آیینــی اســت  -آنهــا صرفــاً

بشــر در حــوزۀ اجــرا را تشــکیل میدهنــد (همــان،

انجــام دادن کاری نیســتند بلکــه نمایشــی از انجــام

 .)23منظــور شــکنر از اجــرا ،فعالیتهایــی اســت کــه

دادن کارنــد» (همــان .)204 ،از همیــن رو ،در خصــوص

برشــمرده اســت .از همیــن نظــر ،تئاتــر را نمیتــوان

ایــن نمایــش در کنــار جنبــۀ واقعــی کــه از خــود

برآمــده از آییــن در نظــر گرفــت؛ بلکــه «آییــن یکــی از

بازنمایــی میکنــد و شــامل شــناخت رفتارشناســی و

چندیــن و چنــد فعالیتــی اســت کــه بــا تئاتــر مرتبــط

بومشــناختی اســت ،بــر جنبــهای از نمادینبــودن ایــن

اســت» (همــان .)22 ،از نظــر شــکنر ،هــر کــدام از ایــن

مراســم هــم تأکیــد میشــود کــه در آن ،رقصهــا

فعالیتهــا ،در عرصــۀ عمومــی ســازوکار خــود را طلــب

و جنگهــا بــه صــورت نمادیــن و ســرگرمی بــرای

میکننــد بــه ایــن معنــی کــه هــر فعالیتــی ،مــکان

تماشــاگر بــه نمایــش درمیآینــد .شــکنر بــا در نظــر

مختــص خــود و وجــود و حضــور تماشــاگر را نیــاز دارد.

گرفتــن دو نــوع رفتــار واقعــی و رفتــار نمادیــن ،تبدیــل

بررســی شــکنر دربــارۀ هرکــدام از ایــن فعالیتهــا

و اســتحالۀ تئاتــری را بــه دو صــورت بیــان میکنــد:

بســیار گســترده اســت و بــرای بســط هــر نظــرگاه،

« -1از طریــق جابهجایــی رفتــار ضــد اجتماعــی،

مﺜالهــای فراوانــی از اجراهایــی کــه دیــده اســت

آسیبرســان و مخــرب بــا ژســتها و نمایشــگریهای

یــا در قبیلههــای مختلــف شــاهد بــوده را مطــرح

آیینیشــده ،و  -2از طریــق خلــق شــخصیتهایی کــه

میســازند .ایــن دو نــوع تبدیــل ممکــن اســت توأمــان

فــراوان ســایر ویژگیهــای ذیــل ســرعنوان ســودمندی

رخ دهنــد» (همــان .)207 ،از همیــن رو ،میتــوان در

نیــز حاضــر خواهنــد بــود و اجــرا بــدل بــه آییــن

نظــر گرفــت اجراهایــی کــه بعــد از دهههــای  60و 70

میشــود .عکــس ایــن مطلــب نیــز در مــورد ســرگرمی

میــالدی بــه واســطۀ اســتحالۀ آیینــی شــکل گرفتنــد،

و خصوصیاتــی کــه ذیــل ایــن عنــوان قــرار میگیرنــد

شــخصیت فــردی هنرمنــد را در مرکــز اجــرا قــرار

صــادق اســت .بــا ایــن حــال ،هیــچ اجرایــی ســودمندی

دادنــد بــه طــور مﺜــال اجــرای مارینــا آبراموویــچ بــه

محــض یــا ســرگرمی محــض نیســت» (همــان،

نــام «لبهــای تومــاس» را میتــوان در نظــر گرفــت

 .)225او ایــن مســأله را بــا مﺜالــی از یــک نمایــش

یــا اجــرای معــروف او« ،ریتــم صفــر» کــه بــر پایــۀ

موزیــکال بــرادوی ،اینگونــه تشــریح میکنــد کــه

رفتارهــای خشــونتآمیز آبراموویــچ نســبت بــه خــود

اگــر مخاطــب ،صرف ـاً بــه تماشــای نمایــش موزیــکال

و مخاطــب نســبت بــه آبراموویــچ شــکل گرفتــه اســت.

بنشــیند ،صرفـاً بــه جنبــۀ ســرگرمی آن توجــه خواهــد

برآمــدن چنیــن اجراهایــی موســوم بــه پرفورمنــس

کــرد امــا اگــر بــه تمرینهــای آمادهســازی و فراینــد

آرت بــا «بدلکــردن اجراگــر بــه کســی کــه کنشــهای

کار بازیگــران و ســرمایهگذاریهای همیــن نمایــش

خــودش را خــودش تألیــف میکنــد یــا از طریــق

توجــه نشــان دهــد بــه چیــزی فراتــر از ســرگرمی

قابــل مشــاهده ســاختن او در کنــار نقــش بــه شــیوهای

صــرف توجــه کــرده کــه «همزمــان آییــن ،اقتصــاد

برشــتی ،بــه جســتوی چیــزی نزدیــک بــه واقــع

و مــدل کوچکــی از ســاختار اجتماعــی خواهــد بــود»

بودگــی 16برآمدهانــد ...ســروکار مــا بــا نوعــی آگاهــی

(همــان.)225 ،

اجتماعــی یــا سیاســی مشــخص اســت و مخاطــب اجرا

ـی ســودمندی
بررســی شــکنر در مــورد در هــم تنیدگـ ِ

نیــز نــه مــردم بــه عنــوان اشــخاص منفــرد بلکــه بــه

و آیینــی ،طــی ســالهای  1960و  1970میــالدی

عنــوان شــرکتکنندگانی در واحدهــای اجتماعــی

ایــن اســت کــه «ســودمندی در مقابــل ســرگرمی

بزرگتــر اســت» (همــان .)221 ،بنــا بــر همیــن قضیــه

تبدیــل بــه موضــع غالــب شــد» (همــان .)228 ،در

اســت کــه ایــن دســته از اجــرا ،بــا مشــارکت تماشــاگر

ایــن نقطــه ،بهتــر اســت کمــی درنــگ کــرده و ســال

شــکل میگیــرد و از منظــر شــکنر ،برآمــدن چنیــن

 1962را کــه گــروه پانیــک شــکل گرفــت ،در نظــر

مشــارکتی ریشــه در اجراهــای آیینــی دارد.

آوریــم .در نمایشــنامههای فرنانــدو آرابــال کــه در

بررســی ریچــارد شــکنر در مــورد اجــرا بــه در هــم

ســال  1965منتشــر شــدهاند ،عناوینــی همچــون

تنیدهشــدن آییــن و ســرگرمی میرســد .او آیینهــا

«مراســم بــزرگ آیینــی» و «مراســم بــرای یــک

را کــه عمدتـاً دارای کارکــردی ســودمند بــرای مخاطب

ســیاه مقتــول» را میتــوان نــام بــرد کــه بــه ســمت

محســوب میشــوند بــا ســرگرمی ادغــام میکنــد

ســودمندی تمایــل پیــدا میکنــد و عناویــن آن ،بــه

بخــــش

طریــق اجراشــدن داســتانی شــدهاند ،بــازی و محقــق

یعنــی ســودمند واقــع شــدن  -باشــد آنــگاه بــه احتمال
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رویدادهــای داســتانی یــا رویدادهــای واقعــی را کــه از

و مینویســد« :اگــر هــدف اجــرا ایجــاد دگرگونــی -

مطالعاتهنرهایزیبا
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طــور مشــخص بــه رویکــرد آیینــی اشــاره دارنــد تــا

هپنینــگ مــورد توجــه قــرار گرفــت ،صحنههایــی کــه

صرفــاً ســرگرمی .همانطــور کــه نمیتــوان تقابــل

تماشــاگر بــا بــوی نامطبــوع محیطــی ،اعمال خشــونت،

ســودمندی و ســرگرمی را از هــم مجــزا کــرد ،ایــن

صداهــای نامتعــارف و اشــیاء متفــاوت احاطــه میشــد.

دو ،خــود را در شــکل یــک برخــورد دیالکتیکــی ایجــاد

امــا اگــر در نظــر آوریــم کــه در اجراهــای تئاتــری بــه

میکننــد بــه ایــن معنــا کــه «اجــرا آیینــه منفعلــی

واســطۀ ممســیس یــا تقلیــدی کــه بــه واســطۀ بازیگـ ِر

بــرای تغییــرات اجتماعــی نیســت ،بلکــه خــود بخشــی

روی صحنــه بــه تماشــاگر نشــان داده میشــود و

از فراینــد بازخــوردی پیچیــدهای اســت کــه موجــب

تحــت مفهــوم کاتارســیس ،باعــث دگرگونــی تماشــاگر

تغییــر و تحــول میشــود» (همــان .)229 ،از ایــن رو،

میشــود ،در اجراهــای پرفورمنــس آرت یــا هپنینــگ،

چنیــن آثــاری بــا محوریــت قــرار گرفتــن هنرمنــد در

ـی خــود هنرمنــد اســت کــه
عمدت ـاً از طریــق دگرگونـ ِ

مرکــز اجــرا کــه خــود همــواره کنــش را برمیانگیــزد و

تحــت تأثیــر امــری بیواســطه ،در مخاطــب اثرگــذاری

بــا تماشــاگر خــود ارتبــاط برقــرار میکنــد ،بازتابــی از

ایجــاد میکنــد .هانــس تیــس لهمــن ،در مــورد

شــیوههای اجرایــی اســت کــه از دهــۀ شــصت میــالدی

«خــود دگرگونــی» مینویســد« :عمــل هنرمنــد بیــش

میتــوان در نظــر گرفــت .گروههــای تئاتــری در ایــن

از آنکــه بــه دگرگونــی یــک واقعیــت ،کــه برایــش

دوره بــا اصطالحاتــی چــون تجربــی و پژوهشمحــور،

بیرونــی اســت ،و بــه انتقــال ایــن واقعیــت بــه یــاری

در ایجــاد یــک تشــخص ایدئولوژیــک ســودمندی

کار زیباییشــناختی خــود بپــردازد ،خواســتار یــک

گام برداشــتند (همــان)232 ،؛ نظیــر اجراهــای تئاتــر

خــود دگرگونــی اســت .هنرمنــد عملهایــی را ترتیــب

آزمایشــگاه یــرژی گرتوفســکی.

میدهــد ،اجــرا میکنــد و میســازد کــه بــدن شــخص

آنچــه مشــخص اســت و در نظریــۀ شــکنر حضــور دارد،

او را متأثــر و حتــی تســخیر میکنــد» (تیسلهمــن،

ایــن اســت کــه «پــس از جنــگ جهانــی دوم تالشــی

 .)251 ،1395بــدن کــه بــه واســطۀ رقصهــا در آییــن

بــرای غلبــه بــر تشــتت و پراکندگــی از طریــق روی

مــورد توجــه قــرار گرفتــه بــود ،بعــد از دهــۀ شــصت در

آوردن بــه اجــرا بــه مﺜابــه بخشــی از اجتمــاع – و نــه

شــکل آمیختــهای میــان اجراهــا قابــل ردیابــی اســت.

عنصــری جــدا از آن  -بــوده اســت» (همــان.)259 ،

در چنیــن دورۀ تاریخــی اســت کــه پــس از وحشــت

بــه همیــن جهــت اســت کــه بایــد تاریــخ را در جهــت

جنــگ جهانــی دوم ،شــکل آیینــی اجــرا بــرای رســیدن

فاعلیتبخشــیدن بــه اجراهــای ایــن دوره مدنظــر قــرار

بــه شــمایل روحانــی مدنظــر قــرار میگیــرد.

داد .مســیر مقالــۀ حاضــر در جهــت ایــن امــر پیــش
مــیرود کــه شــکلگیری جنبــش پانیــک در دهــۀ

سینمای آلخاندرو خودوروفسکی

شــصت میــالدی ،بــا اجراهایــی آمیختــه اســت کــه

اینکــه مســأله از اجــرا آغــاز شــده و بــه ســینما متصــل

بــه دنبــال مشــارکت و کنــش تماشــاگران هســتند.

میشــود ،شــاید در ابتــدا گیجکننــده باشــد .امــا

مشــارکت تماشــاگر در اجراهــای پرفورمنــس آرت و

مســأله نگارنــده از ابتــدا ایــن موضــوع بــود کــه آنچــه

در فیلمهــای خودوروفســکی مــا در حــال حرکــت

کارنــاوال در زمینــۀ فیلمهــای خودوروفســکی حضــور

میــان ســودمندی و ســرگرمی هســتیم .ســودمندی

دارد .در فیلــم «فانــدو و لیــس» ،دو شــخصیت در

کــه در شــکل آیینــی از مضامیــن ،حرکــت و بــدن

مســیر شــهر تــار قــرار دارنــد .در فیلــم «کــوه مقــدس»

در ســینمای خودوروفســکی مشــاهده میشــود .اگــر

نیــز گــروه نُــه نفــرهای بــه راه میافتنــد تــا بــه کــوه

مقالــۀ ریچــارد شــکنر و تحــوالت اجرایــی را در بســتر

مقــدس برســند .در فیلــم «ال توپــو» ،پــدر و پســر در

تاریخــی مدنظــر قــرار دهیــم ،بســیاری از رویدادهایــی

مســیر راهــی هســتند تــا اینکــه جدایــی رخ میدهــد.

کــه در ســینمای خودوروفســکی در حــال رخ دادن

در فیلــم «رقــص واقعیــت» و «شــعر بیپایــان» هــم

اســت ،برگرفتــه از تفکراتــی اســت کــه در دهــۀ شــصت

کــه خودزندگینامــهای از آلخانــدرو خودرورفســکی

میــالدی شــکل گرفتهانــد .ســینمای خودوروفســکی

اســت ،ســفر ،مضمــون اصلــی فیلــم اســت .در اولــی،

بــه دلیــل مضامیــن مشــخص روانــکاوی و نمادیــن ،در

پــدر ،راهــی ســفری میشــود تــا «ایبانــز» ،دیکتاتــور

روتریــن حالــت ،خــود را نمایــان میکنــد .هنگامــی

شــیلی را تــرور کنــد ،امــا ناتــوان ،در مســیر دیگــری

کــه از منظــر نظریــۀ اجــرای ریچــارد شــکنر و در

قــرار میگیــرد و متوجــه میشــود ایــن ســفرها پــوچ

بســتر تاریخــی دهــۀ شــصت میــالدی بــه ســینمای

بــوده و ایــن خــود اوســت کــه بایــد بــه طــور درونــی

خودوروفســکی نــگاه کنیــم ،درمییابیــم آنچــه در

تغییــر کنــد .در فیلــم «شــعر بیپایــان» هــم ایــن

ســینمای او تــداوم مییابــد ،برگرفتــه از شــیوههای

خودرورفســکی اســت کــه در نهایــت ،شــهر خــود را

اجرایــی پرفورمنــس آرت و هپنینــگ اســت کــه بهزعــم

تــرک میکنــد.

هانــس تیــس لهمــن ،بیواســطگی تجربــۀ مشــترک

ســودمندیِ برآمــده از آییــن ،قصــد دگرگونــی دارد.

بیــن مخاطــب و هنرمنــد را شــکل میدهــد (همــان،

روایــت در فیلمهــای خودوروفســکی هرچنــد کامــ ً
ال

 .)245حضــور خودوروفســکی بــه عنــوان بازیگــر در

شــکل نمیگیــرد امــا شــخصیت در انتهــای مســیر

فیلمهایــش بــه نحــوی بــر حضــور حقیقــی شــخصیت

خــود ،دچــار دگرگونــی شــده اســت .خودوروفســکی

وی تأکیــد دارد .همانطــور کــه در ابتــدای مقالــه

کــه در زندگــی واقعــی خــود ارتبــاط نزدیکــی بــا

از مصاحبــه او نقــل شــد ،او بــر تئاتردرمانــی تأکیــد

پــدر نداشــته اســت ،در «شــعر بیپایــان» پــدر را

دارد و آن را بــه فیلمهایــش نیــز تعمیــم میدهــد،

میبخشــد و در آغــوش میگیــرد .از طــرف دیگــر،

بــه نحــوی کــه اذعــان دارد ابتــدا خــود را درمــان

جنبــۀ ســرگرمی آنجــا خــود را بازنمایــی میکنــد کــه

ـی
میکنــد .ایــن مســأله ،رهیافتــی بــه خــود دگرگونـ ِ

در میانههــای فیلــم ،کارناوالــی بــه حرکــت میآیــد

هنرمنــد دارد .نگــرش آیینــی ،بــه طــور مکــرر در

و دســتههای آواز وجــود دارنــد .ایــن موضــوع ،خــود

فیلمهــای خودوروفســکی نمایــان اســت .آییــن،

جنبــۀ دیگــری از ســینمای خودوروفســکی را میتوانــد

بخــــش

نگرشهــای اجرایــی در دهــۀ شــصت میــالدی اســت.
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در ســینمای خودوروفســکی شــاهد هســتیم ،برآمــده از

خــود را در مضمــون «نوعــی ســفر زیارتــی» (شــکنر،

نمایــان کنــد کــه برشــت بــا عنــوان فاصلهگــذاری در

میکننــد .چنیــن اســت کــه در فیلمــی کــه در ســال

تئاتــر حماســی مطــرح کــرد .در ابتــدای فیلــم« ،شــعر

 2016ســاخته شــده ،عناصــر اجرایــی پرفورمنــس

بیپایــان» ،خودوروفســکی ،خیــره بــه دوربیــن پیــش

آرت کــه از دهــۀ  60میــالدی بــه عنــوان بازتابــی از

میآیــد و موقعیــت شــهری را کــه در آن بــزرگ شــده

رخدادهــای اجتماعــی و مشــارکت مخاطــب در اجــرا

اســت ،بازگــو میکنــد .ســپس گروهــی ســیاهپوش بــا

شــکل گرفتهانــد ،راه خــود را در فیلــم خودوروفســکی

پوســتر ،شــهر را بــه حالــت ســابق خــود بازمیگرداننــد.

کمــاکان پیــش میبرنــد.

همچنیــن ،ایــن سیاهپوشــان بــه مــرور در فیلــم
حضــور پررنگتــری میگیرنــد ،هنگامیکــه وســایل
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سینما اجرا
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صحنــه را تغییــر میدهنــد.

مایــکل کربــی ،در مــورد «هپنینــگ و هانــس تیــس

نظــر شــکنر در مــورد اســتحالۀ تئاتــری را کــه بــه

لهمــن در مــورد «پرفورمنــس آرت» کــه ذیــل عنــوان

واســطۀ دو نــوع رفتــار واقعــی و نمادیــن شــکل

«تئاتــر پســت دراماتیــک» مطــرح میشــود ،از تأثیــر

میگیــرد ،مطــرح کردیــم .در مــورد فیلمهــای

ســینما در حــوزۀ اجــرا مﺜالهایــی آوردهانــد .کربــی

خودوروفســکی ،حضــور خــود او در فیلمهایــش بــه

مینویســد« :فیلمهــای ســینمایی نیــز تأثیــرات

طــور مشــخص بازنمایــی ایــن دو رفتــار اســت .بــه

گســترده و گوناگونــی بــر هپنینگهــا داشــتهاند .در

طــور مﺜــال در فیلــم «رقــص واقعیــت» میبینیــم

ایــن زمینــه فیلمهــای سورئالیســتی و آنهایــی کــه

کــه خودوروفســکی پیــر ،خودوروفســکی کــودک را کــه

تصاویــری توهــمزا در فیلمهــای خــود بــه وجــود

بــر لبــۀ صخــره ایســتاده و قصــد خودکشــی دارد ،در

میآورنــد ،بیشــتر بــه چشــم میخورنــد» (کربــی،

آغــوش میکشــد و بــا او حــرف میزنــد .رویــدادی

 .)84 ،1396او «ســگ آندلســی» لوئیــس بونوئــل و

واقعــی در شــمایل نمادیــن ،خــود را آشــکار میکنــد.

«خــون یــک شــاعر» ژان کوکتــو را بــه عنــوان مﺜــال

در جایــی از فیلــم «شــعر بیپایــان» ،خودوروفســکی

مطــرح میکنــد و در مــورد نقــش سورئالیســم در

بــه همــراه انریکــه لینــه بــه مراســمی میرونــد کــه در

هپنینــگ مــیآورد« :در هپنینگهــا نیــز ماننــد

آن شــعر بخواننــد .مراســمی کــه بــه صــورت رســمی

سورئالیســم ،شــاهد ترکیــب و تحــول و نفــوذ متقابــل و

و آکادمیــک برگــزار شــده اســت ،امــا شــاعران جــوان

مکــرر عناصــر زنــده و غیــر زنــده در یکدیگــر هســتیم»

در آن مراســم شــروع بــه پرتکــردن گوشــت قرمــز

(همــان .)82 ،بــه یــاد آوریــم صحنــۀ تیربــاران در فیلــم

بــه حضــار میکننــد .در ســکانس بعــدی ،آنهــا بــه

«کــوه مقــدس» را کــه بــه جــای خــون ،رنــگ میریــزد

میدانــی کــه مجســمۀ پابلــو نــرودا قــرار دارد میرونــد

و از قلــب کشتهشــدگان پرنــده پــرواز میکنــد یــا

و مجســمه را بــه رنــگ ســیاه آغشــته میکننــد.

هنگامــی کــه در فیلــم «فانــدو و لیــس» از دل لیــس،

ســپس در شــمایل یــک اجــرای پرفورمنــس آرت ،بــا

خــوک بیــرون میآیــد و در جــای دیگــر ،فانــدو بــا

حضــور تماشــاگران ،شــروع بــه رقــص و طبلزنــی

مــادر مــردۀ خــود گفتگــو میکنــد ،ســپس او را تــا

ســریع اســت نــام میبــرد .در ایــن شــیوه از اجــرا،

او را همچــون یــک اجراگــر کــه کنشهــای خــودش را

«زبــان بــه شــیوهای تقریبـاً ماشــینی عرضــه میشــود،

تألیــف میکنــد ،بازمینمایــد .ذیــل عنــوان اجــرا کــه

ژســتها و حرکتهــا روی کادرهــای صــوری

شــکنر ،آییــن ،تئاتــر و ســرگرمی را مطــرح میکنــد،

فراســوی هــر مدلولــی تشــکیل شــدهاند ،بازیگــران

مﺆلفههــای ســینمای خودوروفســکی اســت .اگــر

ظاهــرا ً تکنیکهــای فاصلــهداری (و نــه حامــل

ســینما در اجراهــای پســت مــدرن ،عمدت ـاً از طریــق

فاصلهگــذاری) از نــگاه از حرکــت و از ســکون بــه

ویدئــو پروژکتــور در اجــرا بهــره برده اســت ،بایــد اتفاق

نمایــش میگذارنــد کــه نــگاه را راهنمایــی میکننــد

عکــس آن را هــم مدنظــر قــرار داد؛ یعنــی شــیوههای

و عطــش داللــت را فــرو مینشــانند» (تیسلهمــن،

اجرایــی از طریــق ســینما کــه مشــخصاً بــا اســتفاده از

 .)207 ،1395از ایــن رو ،میتــوان در نظــر گرفــت

مونتــاژ و برشهــا ایجــاد میشــوند .ایدههایــی کــه

کــه ســینما در شــکل اجــرا تأثیرگــذار واقــع شــده

در مــورد ســینما اجــرا میتــوان بــه عنــوان عناصــر

اســت امــا مصــداق بالعکــس آن امکانپذیــر اســت؟

اصلــی قلمــداد کــرد ،تأکیــد بــر ژســتها ،زمینههــای

بــه طــوری کــه آیــا مفهــوم اجــرا آنطــور کــه شــکنر

اجتماعــی کــه بــه واســطۀ کنشگــر و در ســینما،

بیــان کــرده ،میتوانــد در ســینما شــکل بگیــرد؟

شــخصیت اصلــی آن را پیــش میبــرد و در نهایــت،

آیینهــا ،بازیهــا ،رقــص و همــان هفــت فعالیتــی

در هــم تنیدگــی ســودمندی و ســرگرمی اســت کــه

کــه شــکنر بیــان میکنــد ،مشــخصاً وابســته بــه

شــکنر بــه آن پرداختــه اســت .ســودمندی و ســرگرمی،

حضــور مخاطــب اســت .در اجــرای پرفورمنــس آرت و

آنجایــی در ســینما اجــرا مطــرح میشــود کــه

هپنینــگ هــم ،اجــرا شــاید تنهــا یکبــار و در حضــور

فیلــم ،میــان مرزهــای واقعــی و نمادیــن در حرکــت

و مشــارکت مخاطــب شــکل بگیــرد ،امــا در ســینما،

اســت ،خشــونت نــه بــه مﺜابــۀ نوعــی کاتارســیس و

همــه چیــز تــدارک دیــده شــده ،فیلــم ضبــط شــده

همذاتپنــداری بلکــه بــه نوعــی آییــن ســاختگی ،خــود

اســت و بیواســطگی کــه لهمــن در پرفورمنــس

را نمایــان میکنــد و در ایــن شــکل آییــن ســاختگی،

آرت مطــرح میکنــد ،مشــخصاً واســطهپذیر شــده

آنچــه در قــاب تصویــر رخ میدهــد ،بــدل بــه نوعــی

اســت .از ایــن رو ،مطرحکــردن ایــدۀ مــن ،فراتــر از

اســتعاره میشــود .از ایــن رو فراتــر از شــکلگیری

چارچوبهــای نظــری ایــن افــراد در حــوزۀ اجراســت.

درام ،ایدههایــی بــرای ســاخت درام شــکل میگیــرد،

ســینما اجــرا ،ایــدۀ پیشــنهادی نگارنــدۀ حاضــر بــرای

بــه طــوری کــه مخاطــب ،فراینــد رشــد درام را بــه

خوانــش ســینمای خودوروفســکی اســت .ســینمای

گونــهای شــاهد اســت کــه گاه ممکــن اســت از هــم

خودوروفســکی کــه مشــخصاً بــر جنبههــای اجــرا

گسســته یــا کام ـ ً
ال ابتدایــی در نظــر گرفتــه شــود.

در دهــه  60میــالدی شــکل میگیــرد بــا نشــاندادن

از ایــن رو میتــوان در نظــر گرفــت کــه گســترۀ

بخــــش

از تئاتــر ســینمایی کــه تحــت تأثیــر مونتــاژ و حرکــت

طرفــی ،وجــود خــود خودوروفســکی بــه عنــوان بازیگر،
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قبــرش همراهــی میکنــد .همچنیــن ،تیــس لهمــن،

خشــونت ،امــر آیینــی و ســرگرمی آمیختــه اســت .از

مفهــوم اجــرا میتوانــد در ســینما بازنمایــی شــود و

مییابــد؟ مواجهــه بــا ســینمای خودوروفســکی نشــان

مﺜــال مــن ،ســینمای آلخانــدرو خودوروفســکی اســت

میدهــد کــه حضــور مﺆلفههــای مطرحشــده ،چنیــن

کــه رویکردهــای اجرایــی در دهــه  60میــالدی را بــا

امکانــی را ایجــاد میکننــد .از ایــن منظــر ،ســینما

جنبــش پانیــک آغــاز کــرد و تــداوم ایدههایــی کــه

اجــرا ،واژۀ پیشــنهادی نگارنــده بــرای شناســایی

عمدتــاً بــه نظــر شــکنر بــه صــورت آیینــی و غالبــاً

بســترهای اجرایــی راه یافتــه در سینماســت.

در آن دوره بــا بیــان ســودمندی مطــرح شــده را در
ســینمای خــود ایجــاد کــرده اســت.
یکــی دیگــر از وجوهــی کــه در ســینما اجــرا بایــد
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در نظــر گرفــت ،بســتر مکانــی فیلــم اســت .مــکان،

.1

Pop Art

عمدتـاً در ســینما بــه معنــای لوکیشــن در نظــر گرفتــه

.2

Performance Art

میشــود امــا در هنــر اجــرا ،مفهــوم مــکان دچــار

.3

Video Art

دگردیســی شــده اســت؛ مــکان بــه منزلــۀ رخــداد

.4

Happening

یــک واقعــۀ آیینــی تلقــی میشــود .ایــن موضــوع در

.5

در رابطــه بــا روانجادوگــری میتــوان گفــت« :از طریــق

بــهار 1400

ســینمای خودوروفســکی آمیختــه بــا ســفر زاهــد و

رواندرمانــی بــا شــیوههای متافیزیکــی ســعی دارد بیمــاران

قرارگرفتــن در مــکان مقــدس تداعــی میشــود.

را شــفا دهــد» (مصطفــوی.)80 ،1394 ،
.6

Alejandro Jodorowsky

.7

Mouvement Panique

ایــن مقالــه قصــد داشــت از نظریۀ اجــرای شــکنر دربارۀ

.8

Fernando Arrabal

اجــرا اســتفاده کنــد کــه ذیــل عناوینــی همچــون تئاتر،

.9

Roland Topor

ســرگرمی و آییــن ،قابــل خوانــش اســت و ایدههایــی در

.10

)Fando y Lis (1968

مــورد مواجهــۀ بــا ســینما اجــرا را شــکل دهــد .ســینما

.11

)The Dance of Reality (2013

اجــرا ،در چارچوبهــای نظریــۀ تئاتــر ،قابــل خوانــش

.12

)Endless Poetry (2016

نیســت و از منظــر ذاتــی هــم ،اجــرا و ســینما در تقابــل

El Topo .13

بــا یکدیگــر قــرار میگیرنــد .امــا بــا نــگاه بــه ســینما

La Montaña Sagrada .14

و بســتر تاریخــی فعالیتهــای خودوروفســکی ایــن

 .15کایکــو بــه معنــای رقصیــدن اســت و برنامههــای

ایــده مطــرح شــد کــه آنچــه در اجــرای آیینــی ،در

ســرگرمکنندۀ اصلــی مراســم نیــز ،رقصهــا هســتند

شــکل خشــونت ،تمرکــز بــر بــدن بــه واســطۀ رقــص و

(شــکنر.)201 ،1388 ،

نتیجهگیری

حرکــت ،بازتــاب سورئالیســم و تمرکــز بــر مــکان ایجاد

Actuality .16

میشــود ،در مدیــوم ســینما امــکان شــکلگیری

Cinema Performance .17

 آرابــال ،فرنانــدو .)1396( .جنــگ هزارســاله (خداحافــظ خوشــگل) و گفتوگــو بــا نویســنده .ترجمــۀ احمــدکامیابــی مســک .تهــران :انتشــارات قطــره.
 آرتو،آنتونن .)1397( .تئاتر و همزادش .ترجمۀ نسرین خطاط .چاپ هفتم .تهران :نشر قطره. تیــس لهمــن ،هانــس .)1395( .تئاتــر پســت دراماتیــک .ترجمــۀ نادعلــی همدانــی .چــاپ دوم .تهــران :نشــرقطــره.
 خشنود شریعتی،آذین« .)1387( .تئاتر تجربی» .ماهنامه آینه خیال ،شماره .61-58 ،12 خودوروفســکی ،آلخانــدرو« .)1395( .اگــر خــدا برایــت آبنباتــی فرســتاد دهانــت را بــاز کــن؛ گفتوگــو بــاآلخانــدرو خودوروفســکی» .ماهنامــه آزمــا ،شــماره .61-56 ،120
 ســورلَن ،پیــر .)1395( .تحــوالت فیلمســازی تجربــی بیــن دهــه  1920و  :1960دربــاره لوئیــس بونوئــل (ازکتــاب ســینما و امــر تجربــی) .ترجمــه :آئیــن فروتــن .تهــران :انتشــارات رونــق.
 شکنر ،ریچارد .)1388( .نظریۀ اجرا .ترجمۀ مهدی نصراﷲ زاده .چاپ دوم .تهران :انتشارات سمت.تهــران :انتشــارات بیــدگل.
انتشــارات پســت اســکریپت.
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پژوهـــــش

 -مصطفــوی ،خشــایار .)1394( .ســکس ،آنارشیســم و شــقاوت در تئاتــر پانیــک آقــای آرابــال .هامبــورگ:

بخــــش

 -کربــی ،مایــکل« .)1396( .هپنینــگ» .در رویکردهایــی بــه نظریــۀ اجــرا .ترجمــۀ مجیــد اخگــر .چــاپ ســوم.

