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عارف هوشمندنیا   1

ــینما امکان  های مفهوم اجرا در س

 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 
ــارۀ آییــن و ســرگرمی، قصــد دارد ابتــدا فعالیــت جنبــش پانیــک را در بســتر  اجــرا« از ریچــارد شــکنر درب
ــوم  ــرا، مفه ــارۀ اج ــده درب ــات مطرح ش ــم موضوع ــا تعمی ــپس، ب ــد و س ــرار ده ــی ق ــورد بررس ــی م تاریخ
ــه،  ــدرو خودوروفســکی در نظــر بگیــرد. از ایــن رو در انتهــای مقال ــرای فیلم  هــای آلخان »ســینما اجــرا« را ب
ایده هایــی در مــورد ســینما اجــرا مــورد بررســی قــرار گرفتــه اســت. شــیوۀ گــردآوری اطالعــات ایــن تحقیــق 
بــه صــورت کتابخانــه ای بــوده و از نظریــه اجــرا ریچــارد شــکنر اســتفاده شــده اســت. هم چنیــن، فیلم  هــای 

ــر شــده اند. ــه ذک ــاری مقال ــای آم ــرای گســترش نمونه ه خودوروفســکی ب

 کلید واژه ها
آلخاندرو خودوروفسکی، ریچارد شکنر، آیین، اجرا، سینما اجرا.
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  مقدمه 
قــرن بیســتم، مواجهــات متفاوتــی را بــرای هنرمنــدان 

ایجــاد کــرد. جنگ هــای جهانــی اول و دوم، گســتردگی 

فرویــد  پژوهش  هــای  و  مــدرن  زندگــی  شــهرها، 

سورئالیســم،  مثــل  جنبش هایــی  شــکل گیری  در 

ــه  ــذار شــدند و ب فوتوریســم و اکسپرسیونیســم تأثیرگ

ــی  ــات، نقاش ــینما، ادبی ــر، س ــخص، در تئات ــور مش ط

قابــل شناســایی هســتند. بعــد از نیمه  هــای قــرن 

بیســتم، جنبش  هــای متفــاوت دیگــری در حــوزۀ اجــرا 

و  زیــر عنــوان پسامدرنیســم شــکل گرفــت کــه پــاپ 

ــگ4 را  ــو آرت3 و هپنین ــس آرت2، ویدئ آرت1، پرفورمن

ــرد.  ــام ب ــوان ن می ت

دریاچــه ای پــر از خــون و جســد مــردی کــه بــر 

ــربازانی  ــت؛ رژۀ س ــه اس ــرو رفت ــی ف ــزه چوب ــک نی ی

ــزه  ــر نی ــر س ــده را ب ــت کنده ش ــات پوس ــه حیوان ک

زده انــد؛ صــدای آژیــر خطــر و دختــری کــه روی یــک 

ــای  ــَود؛ آدم  ه ــیده و گل رزی را می َج ــت دراز کش تخ

ــران  ــوی دیگ ــه از س ــو ک ــص عض ــار نق ــه و دچ کوتول

ــی  ــوند، همگ ــع می ش ــونت واق ــرزنش و خش ــورد س م

بخش هایــی از فیلم  هــای خودوروفســکی هســتند و 

ــی  ــای اصل ــی از تم  ه ــونت یک ــد خش ــان می دهن نش

ــه  ــا آنچ ــز ب ــونتی متمای ــا خش ــت؛ ام ــای اوس فیلم  ه

ــناک  ــر ترس ــای ژان ــا فیلم  ه ــوود ی ــینمای هالی در س

ــد 1929  ــکی متول ــدرو خودوروفس ــیم. آلخان می شناس

ــت.  ــیلی اس ــمال ش ــع در ش ــا واق ــتای توکوپی در روس

و  بــوده  وســیع  خودوروفســکی  کارهــای  گســترۀ 

محــدود بــه ســینما نیســت. او شــاعر، نقــاش، نویســندۀ 

کتــاب مصــور، نمایشــنامه نویــس، بازیگــر و کارگــردان 

ــوزۀ  ــی رود و در ح ــر م ــات او فرات ــت. تجربی ــر اس تئات

ــاروت نیــز سررشــته  روانشناســی، روان جادوگــری5 و ت

دارد.

ــی  ــتر  های دوران ابتدای ــه، واکاوی بس ــن مقال ــدف ای ه

کار آلخانــدرو خودوروفســکی6 )1929( و اشــاعۀ تأثرات 

ــازی  ــت فیلمس ــه فعالی ــرا ب ــوزۀ اج ــرش وی از ح نگ

اوســت. از همیــن منظــر، بــه بررســی »جنبــش 

پانیــک«7 کــه توســط فرنانــدو آرابــال8)1932(، رونالــد 

دهــۀ  در  خودوروفســکی  و  توپــور9)1997-1938( 

ــت.  ــم پرداخ ــت، خواهی ــکل گرف ــالدی ش ــصت می ش

ــه  ــونت آمیزی ک ــال خش ــت اعم ــور اس ــده متص نگارن

می شــوند،  بازنمایــی  خودوروفســکی  فیلم  هــای  در 

تحــت تأثیــر هپنینگ  هــای تجربــی و کارهــای تئاتــری 

خودوروفســکی در جنبــش پانیــک اســت. گویــی 

خودوروفســکی قصــد دارد در فیلم هایــش تماشــاگر 

ــل  ــرا دخی ــگ، در اج ــۀ هپنین ــک واقع ــون ی را همچ

ــال  ــه اعم ــن اینک ــر گرفت ــا در نظ ــن رو، ب ــد. از ای کن

خشــونت آمیز برگرفتــه از آیین هــا کــه در اجــرا شــکل 

ــی  ــی و مذهب ــا عرفان ــی ی ــکل آیین ــه ش ــد، ب می گیرن

ــت و  ــه در بســتر تاریخــی فعالی ــد بلک وابســتگی ندارن

ــۀ  ــه در ده ــت ک ــۀ اجراس ــه مقول ــازه ب ــای ت نگرش  ه

شــصت میــالدی ایجــاد شــدند. از همیــن رو، مقــاالت 

ــرای تبییــن مســأله  ــۀ اجــرا ب ریچــارد شــکنر در نظری

ــود.  ــه می ش ــه کار گرفت ب

  جنبش ترس و اضطراب )پانیک(
»جنبــش وحشــت در ســال 1962 در پاریــس توســط 

ــد  ــکی و روالن ــدرو خودوروفس ــال، آلخان ــدو آراب فرنان

توپــور بــه وجــود آمــد. ایــن اجتمــاع بــا الهــام از گادپَن 

ــن  ــر شــدت و خشــونت آنتون نام گــذاری شــد و از تئات
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آرتــو و لوئیــس بونوئــل گروهــی کــه بــر هنــر اجرایــی 

بی نظــم و تصــور ســورئال تمرکــز داشــت تأثیــر گرفتــه 

اســت. جنبــش وحشــت بــه عنــوان واکنشــی در مقابــل 

سورئالیســمی کــه تبدیــل بــه خــرده بــورژوازی شــده و 

رهــا ســاختن انرژی  هــای مخــرب در جســتجوی صلــح 

ــه ای  ــه گون ــات نمایــش را ب و زیبایــی، حــوادث و اتفاق

طراحــی می کــرد کــه هنــگام اجــرا شــوکه کننده 

باشــند. یــک نمایــش چهــار ســاعته بــا نــام "ملــودرام 

مذهبــی" در مــه 1965 در جشــنواره بیــان آزاد پاریس 

ــی کــه  ــت. خودوروفســکی در حال ــه رف ــه روی صحن ب

لبــاس چرمــی موتورســواران را بــه تــن داشــت بــه روی 

صحنــه آمــد و حیــن ایــن هپنینــگ گلــوی دو غــاز را 

ــریعتی، 1387، 60(.  ــد« )خشــنود ش ــه بری روی صحن

ــک را  ــش پانی ــال 1973، جنب ــکی، در س خودوروفس

ــن  ــدن ای ــش از منحل ش ــا پی ــرد ام ــالم ک ــل اع منح

جنبــش، خودوروفســکی فیلــم بلنــد »فانــدو و لیس«10 

را براســاس نمایشــنامۀ فرنانــدو آرابــال در ســال 1968 

ســاخته بــود.

ــش  ــرد جنب ــت رویک ــالش اس ــر در ت ــش حاض پژوه

ــو و  ــن آرت ــقاوت« آنتون ــر ش ــر »تئات ــک را از منظ پانی

ــه  ــکا ب ــا ات ــل در ســینما ب جنبــش سورئالیســتی بونوئ

کارهــای اولیــه او مثــل »ســگ آندلســی« مــورد واکاوی 

قــرار دهــد. آرتــو، تئاتــر شــقاوت را در نشــریۀ جدیــد 

فرانســه در ســال 1932 منتشــر کــرد و هم چنیــن در 

ــط  ــوالن آن را بس ــه ژان پ ــه ای ب ــال 1936 در نام س

ــر ایــن نکتــه اســت کــه  داد. اظهــارات آرتــو مبتنــی ب

ــت و  ــی اس ــده متک ــن منسوخ ش ــه مت ــی، ب ــر غرب تئات

ــه  ــد ک ــوف می کن ــری معط ــه تئات ــود را ب ــۀ خ اندیش

برگرفتــه از احساســات شــدت یافته، آمیختــه بــا آییــن 

و ســحر و آشــوب اســت. نظــرات آرتــو دربــارۀ مواجهــۀ 

تماشــاگر بــا تئاتــر اســت؛ تئاتــری کــه بایــد تماشــاگر 

را بیــدار کنــد و تجربــۀ تئاتــر، فراتــر از یــک ســرگرمی 

در نظــر گرفتــه شــود. او در مــورد وضعیــت تماشــاگر 

ــه  ــه آن درج ــا ب ــات م ــروزه احساس ــد: »ام می نویس

ــدون  ــه ب ــت ک ــیده اس ــی رس ــودگی و خمودگ از فرس

ــه  ــاگر را چ ــه تماش ــم ک ــاز داری ــری نی ــه تئات شــک ب

از نظــر احســاس و چــه از نظــر اعصــاب و روان بیــدار 

ــو، 1397، 127(. ــد« )آرت کن

در ســال 1932 کــه آرتــو، نگــرش خــود را دربــارۀ تئاتر 

ــد شــده اســت.  ــال متول ــدو آراب تدویــن می کنــد، فرنان

او کــه در کنــار خودوروفســکی و توپــور جنبــش پانیــک 

را راه انــدازی کــرده اســت، در مــورد دیکتاتــوری و 

وحشــت ژنــرال فرانکــو این گونــه بیــان می کنــد: 

»مــن در زمــان جنــگ اســپانیا، جنــگ داخلــی اســپانیا 

را زندگــی کــرده ام. پــدرم بــه وســیله ژنــرال فرانکــو بــه 

مــرگ محکــوم و اعــدام شــد. مــن در عصــری بســیار 

ــیانه  ــت و وحش ــال بربری ــر از اعم ــی و پ ــبع، حیوان س

زیســِت   .)72  ،1396 )آرابــال،  کــرده ام«  زندگــی 

خودوروفســکی نیــز زیــر ســیطرۀ پــدر مســتبدش 

»رقــص  فیلــم  دو  در  را  آن  و  می گیــرد  شــکل 

ــه  ــخصاً ب ــه مش ــان«12 ک ــعر بی پای ــت«11 و »ش واقعی

زندگــی شــخصی او در توکوپیــا مرتبــط اســت، نشــان 

تجربیــات  بازتــاب  می تــوان  رو،  ایــن  از  می دهــد. 

ــرار  ــم مدنظــر ق ــال و خودوروفســکی را ه زیســتۀ آراب

داد. آرتــو در مــورد وجــود خشــونت و آییــن در تئاتــر 

ــه  ــب و احســاس ب ــرای قل ــری کــه ب می نویســد: »تئات

ــاس  ــر احس ــه از ه ــد ک ــی باش ــم و جراحت ــۀ زخ مثاب

 .)129  ،1397 )آرتــو،  بگیــرد«  سرچشــمه  واقعــی 
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زخــم و جراحتــی کــه بــه طــور مشــخص، قــرار اســت 

تماشــاگر را مــورد خطــاب قــرار دهــد و خیــال او را بــه 

ــه  ــری ک ــذارد. »تئات ــر بگ ــرد و در روح او تأثی کار گی

تخیــل و تجســم مــا را بــه کلــی دگرگــون ســازد و در 

هــم بریــزد و بــا نیــروی مغناطیســی پرشــوری تصاویــر 

ــان  ــک درم ــد ی ــد و مانن ــا بدم ــن و روح م را در ذه

روحــی بــا تأثیــری پایــدار و مــداوم بــر روح و جــان مــا 

ــان، 128(. ــد« )هم ــوخ کن رس

ــان روحــی« در نظــر  ــوان »درم ــو تحــت عن آنچــه آرت

ــود  ــز وج ــکی نی ــه  های خودوروفس ــی آورد، در اندیش م

دارد. خودوروفســکی در مصاحبــه ای کــه بعــد از فیلــم 

»شــعر بی پایــان« دارد می گویــد: »مــن کتابــی در 

انتشــارات آلبیــن میشــل چــاپ کــردم بــه نــام "تئاتــِر 

ــرای  ــی ب ــون فن ــاعرانه را همچ ــر ش ــه ام ــان" ک درم

درمــان در نظــر می گیــرد... چــه کســی را درمــان 

ــا تماشــاگرانی  ــواده ام را و تنه ــم؟ خــودم را، خان می کن

کــه بــرای چنیــن فیلم هایــی ایجــاد می شــوند«. 

در ادامــۀ مصاحبــه، بیــان می کنــد: »هنــر واقعــی 

ــال  ــد و آن را اعت ــدار کن ــخصی را بی ــدان ش ــد وج بای

ــۀ  ــکی، 1395، 57(. در مصاحب ــد« )خودوروفس ببخش

ــه  ــود. آنچ ــه ش ــی توج ــه نکات ــد ب ــکی بای خودوروفس

آرتــو تلقــی می کنــد، از اعتــالی روحــی، متوجــه 

کثــرت مخاطــب اســت امــا در نگــرش خودوروفســکی، 

ــه  ــوری ک ــه ط ــد. ب ــروع می کن ــود ش ــدا از خ او ابت

می تــوان گفــت آرتــو، چنــدان قائــل بــه فردیــت 

نیســت امــا خودوروفســکی از خــود و کنــش شــاعرانۀ 

خــود آغــاز می کنــد و آن را بــه مخاطــب تســری 

می دهــد. ایــن در حالــی اســت کــه آنچــه مدنظــر آرتــو 

بــوده، بــه طــور مشــخص فیگــور و زندگــی شــخصی او 

ــود. در نهایــت، آرتــو،  را هــم تحــت تأثیــر قــرار داده ب

ــزی  ــه طرح ری ــود را این گون ــقاوت خ ــر ش ــلوب تئات اس

ــه همــان  ــر واقعــی خــود ک ــه گوه ــر ب ــد: »تئات می کن

ــت  ــت دس ــم اس ــل و توه ــه تخی ــیدن ب واقعیت بخش

ــای  ــاگر را در رؤیاه ــه تماش ــر آن ک ــت مگ ــد یاف نخواه

ــرو  ــای وجــود ته نشــین شــده اند ف اصیلــی کــه در ژرف

ــهوانی،  ــه  های ش ــت، وسوس ــه جنای ــل ب ــا می ــرد، ت ب

ــی  ــی، آرمان جوی ــاالت واه ــام و خی ــی گری، اوه وحش

نســبت بــه زندگــی و چیزهــا، حتــی خــوی آدمخــواری 

ــا  ــد، ام ــه گردن از اعمــاق وجــودش ســربرآورند و تخلی

نــه بــه شــیوه ای مفــروض و توهمــی، بلکــه بــه صورتــی 

ــو، 1397، 137(. ــه« )آرت ــوش و خودانگیخت خودج

از ایــن طریــق اســت کــه در اجراهــای جنبــش پانیــک، 

ــز وجــود  ــه نی ــاز و اســتمناء روی صحن ــدن ســر غ بری

دارد. در مقابــل، آنچــه در ســینمای خودوروفســکی نیــز 

بازتــاب می یابــد، از همیــن روســت. او بــا بازگشــت بــه 

ــی  ــه بازنمای ــود، دســت ب ــی خ ــان کودک ــتای زم روس

ــت  ــا را روای ــه رخداده ــه طریقــی ک ــه ب ــا ن ــد ام می زن

ــرور  ــود م ــا خ ــته را ب ــای گذش ــه رخداده ــد، بلک کن

ــر،  ــخصیتی کنش گ ــوان ش ــه عن ــود، ب ــد و خ می کن

ــکِی  ــه خودوروفس ــی ک ــد. هنگام ــدا می کن ــور پی حض

پاییــن  صخــره ای  از  را  خــود  می خواهــد  کــودک 

بینــدازد و خودوروفســکی پیــر او را می گیــرد تــا وی را 

آرام کنــد یــا هنگامــی کــه قصــد تــرک شــهر می کنــد 

و پــدر مســتبد، از فیگــور خــود خــارج می شــود، 

موهــای خــود را تــه می تراشــد، گویــی کــه از تمــام آن 

رفتارهــای خــود پشــیمان شــده و آلخانــدروی جــوان، 

او را در آغــوش می گیــرد و می بخشــد.

ــس  ــش ســورئال و ســینمای لوئی ــال از منظــر جنب ح
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بیندازیــم.  پانیــک  جنبــش  بــه  نگاهــی  بونوئــل، 

سورئالیســم  تحت تأثیــر  مشــخصاً  خودوروفســکی، 

اســت. در سورئالیســمی کــه در ســینمای ابتدایــی 

خودوروفســکی ظهــور می کنــد، بــا اســتفاده از جنــس 

ــرد.  ــکل می گی ــت ش ــتگی روای ــم گسس ــر، از ه تصاوی

ــادر  ــس م ــودک، عک ــو«13، ک ــم »ال توپ ــدای فیل ابت

خــود را در شــن دفــن می کنــد یــا در فیلــم »فانــدو و 

لیــس«، از دل لیــس، خــوک بیــرون کشــیده می شــود. 

ــی  ــد؛ روایت ــی می آین ــور ناگهان ــه ط ــه ب ــری ک تصاوی

ــت  ــونت اس ــا خش ــه ب ــی آمیخت ــدارد و حت ــود ن وج

ــل  ــی« بونوئ ــگ آندلس ــم »س ــا فیل ــباهت ب ــه بی ش ک

نیســت کــه ابتــدای فیلــم بــا برشــی روی چشــم آغــاز 

می شــود. وجــود ســکانس  های رؤیاگونــه در فیلــم، 

ــورئال  ــای س ــه مؤلفه  ه ــویی ب ــمت و س ــخصاً س مش

دارد. مثــال مشــخص در فیلــم »فانــدو و لیــس« 

اســت کــه دو شــخصیت بــرای رســیدن بــه شــهر تــار 

ــکانس ها،  ــان س ــا در می ــد، ام ــرار دارن ــاده ای ق در ج

ــازی  ــگ می پاشــند و ب ــوار رن ــه دی ــه ای ب ــا در خان آنه

ــه  ــادر ب ــس ق ــه لی ــی اســت ک ــن در حال ــد. ای می کنن

راه رفتــن نیســت و جنبــۀ خیالــی پیــدا می کنــد 

ــردۀ خــود حــرف  ــادر م ــا م ــدو ب ــا هنگامــی کــه فان ی

ــد. در  ــی می کن ــر راهنمای ــه ســمت قب ــد، او را ب می زن

ــکانس  های  ــز س ــدس«14 نی ــوه مق ــم »ک ــدای فیل ابت

ــوان  ــدادی ج ــه تع ــی ک ــد، وقت ــه حضــور دارن رؤیاگون

ــدن  ــگ از ب ــون، رن ــای خ ــه ج ــوند، ب ــاران می ش تیرب

ــت  ــده! قراب ــا پرن ــب آنه ــود و از قل ــارج می ش ــا خ آنه

ســینمای بونوئــل بــا جنبــش پانیــک را در نحــوۀ بازتاب 

ــر ســورلَن  ــت. پی ی ــوان در نظــر گرف سکســوالیته می ت

در مقالــۀ خــود بــا عنــوان »تحــوالت فیلمســازی 

ــس  ــاره لوئی ــه 1920 و 1960: درب ــن ده ــی بی تجرب

ــگ  ــه از »س ــوالیته ای ک ــت سکس ــه برداش ــل« ب بونوئ

آندلســی« شــده، می پــردازد: »بــرش یــک چشــم 

ــان  ــد، در هم ــاش می کن ــراد را ف ــرب اف ــای مخ رانه ه

حــال سکســوآلیته آشــکارا بــه قــدرِت غریزه ی جنســی 

اشــاره می کنــد« )ســورلَن، 1395، 218(. تطبیــق 

نیــز  همیــن مســأله در فیلم  هــای خودوروفســکی 

ــان«، یــک  ــدر، در ابتــدای »شــعر بی پای وجــود دارد. پ

زن کوتولــه و نحیــف را کــه در حــال دزدی از مغــازه اش 

ــارج  ــازه خ ــده ای از مغ ــت اغراق ش ــا عصبانی ــوده ب ب

ــا در  ــد. ب ــت می کن ــردم او را لخ ــل م ــرده و در مقاب ک

ــه طــور مختصــر ســینمای  نظــر گرفتــن آراء آرتــو و ب

ــد  ــخص ش ــوی مش ــه نح ــل، ب ــس بونوئ ــورئال لوئی س

ــرد  ــن دو رویک ــام از ای ــا اله ــک ب ــش پانی ــه جنب آنچ

گرفتــه اســت، بــه چــه نحــوی بازتــاب پیــدا می کنــد. 

  روش و چارچوب نظری
هــدف ایــن مقالــه، نشــان دادن چگونگــی شــکل گیری 

مؤلفه  هــای آیینــی در حــوزۀ اجــرا بــا توســل بــه نظریــۀ 

ــکی  ــینمای خودوروفس ــکنر در س ــارد ش ــرای ریچ اج

اســت. مواجهــه بــا ســینمای آلخانــدرو خودوروفســکی، 

شــکل  اســت.  چندوجهــی  شــناختی  مســتلزم 

ــه  ــناخته اند ک ــم ش ــاً سورئالیس ــازی او را عمدت فیلمس

تحــت تأثیــر جنبــش ســورئال در فیلمســازی لوئیــس 

بونوئــل بــوده اســت، از طرفــی می تــوان در نظــر گرفــت 

کــه ســینمای خودوروفســکی، تــا حــد زیــادی، از 

سمبولیســم و روانــکاوی نیــز تأثیــر پذیرفتــه اســت امــا 

ــن اســت کــه میدان  هــای  ــر ای ــه قصــد ب ــن مقال در ای

اجرایــی  کــه بــه واســطۀ نظریــۀ اجــرای ریچــارد شــکنر 
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تبییــن شــده اســت را بررســی کــرده و ســپس از منظــر 

ــه  های  ــودمندی« ریش ــکنر، »س ــر ش ــه تعبی ــن و ب آیی

ــالدی وارد  ــای 60 می ــه از دهه  ه ــی را ک ــی آیین اجرای

حــوزۀ اجــرا شــده، در ســینمای خودوروفســکی مــورد 

بررســی قــرار دهیــم.

شــکنر اشــاره می کنــد کــه خاســتگاه تئاتــر را نمی توان 

آییــن در نظــر گرفــت و در ادامــه اضافــه می کنــد کــه 

ــر  ــرا در نظ ــوان اج ــت عن ــد تح ــر را بای ــن و تئات آیی

ــر، اجــرا قلمــداد می شــود  ــن رو کــه تئات ــت. از ای گرف

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

ــر اســت.  نگــرش آوانگارد  هــای اجــرا از  نیــز امکان پذی

دهــۀ 60 میــالدی بــه بعــد، مشــخصاً تحــت تأثیــر آراء 

آنتونــن آرتــو قــرار دارد. آرتــو بیــان می کنــد کــه تئاتــر 

غربــی، تحــت ســیطرۀ متــن قــرار دارد. آرتــو با بررســی 

ــی دســت  ــر غرب ــل تئات ــای آســیایی، در مقاب نمایش  ه

ــزه  ــو تئوری ــد. آنچــه کــه آرت ــه نوعــی شــورش می زن ب

ــا  ــت ام ــکل نگرف ــدان ش ــل، چن ــت، در عم ــرده اس ک

ــرژی گرتوفســکی،  ــل ی ــات کســانی مث ــوان اقدام می ت

تادئــوش کانتــور، یوجینــو باربــا در حــوزۀ اجــرا را 

ــای  ــر آرت  ه ــر، پرفورم ــرف دیگ ــت. از ط ــر گرف در نظ

دهه  هــای 60، از بــدن خــود بــه عنــوان رویــداد هنــر، 

ــرش  ــق نگ ــد از طری ــه می توان ــد ک ــره بردن ــان به چن

آرتــو نیــز مــورد تحلیــل قــرار گیــرد. 

در ایــن مقالــه از نظریــۀ اجــرای ریچــارد شــکنر، 

آییــن )ســودمندی( و ســرگرمی، اســتفاده شــده و آن 

ــم داد.  ــم خواهی ــای خودوروفســکی تعمی ــه فیلم  ه را ب

بدیــن منظــور، گــردآوری اطالعــات ایــن پژوهــش، بــه 

صــورت کتابخانــه ای در نظــر گرفتــه شــده اســت. بایــد 

در نظــر داشــت کــه آنچــه بــه عنــوان اجــرا در ماهیــت 

تئاتــر، پرفورمنــس آرت یــا هپنینــگ رخ می دهــد، 

وابســته بــه مخاطــب اســت. مخاطــب در شــکل کلــی، 

در زمــان رویــداد حاضــر می شــود و در اجــرا مشــارکت 

می کنــد، بــه خصــوص در دو مــورد پرفورمنــس آرت و 

هپنینــگ. امــا در ســینما، قضیــه برعکــس اســت، فیلــم 

زمانــی ضبــط شــده اســت و چندیــن بــار اکــران کامــاًل 

یکســان در ســالن ها خواهــد داشــت. از ایــن رو، گویــی 

مخاطــب از جایــگاه کنش گــری فعــال در شــیوۀ اجــرا 

ــا  ــه ب ــن مقال ــی ای ــینماگران تجرب ــود. س ــارج می ش خ

بررســی دوران ابتدایــی فیلم  هــای لوئیــس بونوئــل 

ــه  ــا تماشــاگر را از حالــت منفعــل ب ســعی می کننــد ت

ــد.  ــل کنن ــر تبدی ــک تماشــاگر کنش گ ی

ــینمای  ــه در س ــد آنچ ــا نمی کن ــر ادع ــدۀ حاض نگارن

ــۀ  ــه مثاب ــد ب ــرد را بای ــکل می گی ــکی ش خودوروفس

ــت  ــی اس ــا مدع ــت، ام ــر گرف ــگ در نظ ــک هپنین ی

ــدو و  ــود از »فان ــینمای خ آنچــه خودوروفســکی در س

ــاخته اســت، از  ــای خــود س ــن کاره ــا آخری ــس« ت لی

ــه 60  ــی ده ــیوه  های اجرای ــگارد ش ــه  های آوان اندیش

ــوان خودوروفســکی  ــن رو، می ت ــرد. از ای نشــأت می گی

را در پس زمینــۀ رویداد  هــای تئاتــری و حتــی سیاســی 

و اجتماعــی مــورد بررســی قــرار داد و ســپس از طریــق 

ــوان  ــه عن ــده، او را ب ــات مطرح ش ــم دادن موضوع تعمی

ــت. ــف ســینمای شــخصی خــود در نظــر گرف مؤل

  از آییــن بــه تئاتــر و بالعکــس: رشــتۀ 
در هــم تنیدۀ ســودمندی- ســرگرمی

ــاً در  ــکنر و تقریب ــارد ش ــط ریچ ــرا« توس ــۀ اج »نظری

اواســط دهــۀ 60 میــالدی تدویــن شــده اســت. شــکنر 

ــر را  ــه خاســتگاه تئات ــج ک ــز کمبری ــا پژوهشــگران ت ب
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ــد. شــکنر در  ــت می کن ــد، مخالف ــن تصــور می کنن آیی

ــه  ــا مطالع ــگران ب ــد: »آن پژوهش ــورد می نویس ــن م ای

ــزی را  ــان چی ــی در یون ــم آیین ــای مراس ــر روی بقای ب

ــک  ــانه  های ی ــار و نش ــان آث ــم آن ــه زع ــه ب ــد ک یافتن

ــان  ــان گم ــه آن ــه ای ک ــن اولی ــود، آیی ــه ب ــن اولی آیی

می کردنــد تــراژدی آتیــک و آیینهــای موجــود کنونــی 

ــکنر، 1388،  ــت« )ش ــه اس ــئت گرفت ــر دو از آن نش ه

ــه ای  ــن اولی ــچ آیی ــون هی ــکنر، تاکن ــم ش 15(. به زع

یافــت نشــده اســت؛ از همیــن رو، »بــه نظــر نمی رســد 

ــج آن را درک  ــروه کمبری ــه گ ــه ک ــن، آن گون ــه آیی ک

می کنــد ارتبــاط نزدیکــی بــا تئاتــر یونانــی- یــا تئاتــر 

ــان، 22(.  ــد« )هم ــته باش ــدرن - داش ــا م ــی ی الیزابت

آنچــه در نهایــت شــکنر تحــت عنــوان »نظریــۀ اجــرا« 

بیــان می کنــد، شــامل هفــت فعالیــت اســت کــه 

ــازی، گیم هــا، ورزش هــا،  ــر، ب ــد از: آییــن، تئات عبارت ان

ــی  ــای عموم ــه گســترۀ فعالیت  ه ــص و موســیقی ک رق

ــان،  ــد )هم ــکیل می دهن ــرا را تش ــوزۀ اج ــر در ح بش

23(. منظــور شــکنر از اجــرا، فعالیت هایــی اســت کــه 

ــوان  ــر را نمی ت ــر، تئات ــن نظ ــت. از همی ــمرده اس برش

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

چندیــن و چنــد فعالیتــی اســت کــه بــا تئاتــر مرتبــط 

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

فعالیت هــا، در عرصــۀ عمومــی ســازوکار خــود را طلــب 

ــکان  ــی، م ــر فعالیت ــه ه ــی ک ــن معن ــه ای ــد ب می کنن

مختــص خــود و وجــود و حضــور تماشــاگر را نیــاز دارد. 

ــا  ــن فعالیت ه ــدام از ای ــارۀ هرک ــکنر درب ــی ش بررس

ــرگاه،  ــر نظ ــط ه ــرای بس ــت و ب ــترده اس ــیار گس بس

مثال  هــای فراوانــی از اجرا هایــی کــه دیــده اســت 

یــا در قبیله  هــای مختلــف شــاهد بــوده را مطــرح 

می کنــد. در ایــن مقالــه، فرصــت بســط تمــام نظــرات 

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

ــر و بالعکــس: رشــتۀ در هــم  ــه تئات ــۀ »از آییــن ب مقال

تنیــدۀ ســودمندی – ســرگرمی« تمرکــز می  شــود 

ــۀ  ــت نظری ــرگرمی و قراب ــن و س ــان آیی ــد می ــا پیون ت

شــکنر بــا رخداد  هــای آوانــگارد دهــۀ شــصت میــالدی 

و جنبــش پانیــک را مــورد بررســی قــرار داده، ســپس 

دیــدگاه نگارنــده مبنــی بــر وجــود رخدادهــای برآمــده 

از اجــرا در ســینمای خودوروفســکی مطــرح می شــود. 

مراســم  بــا  را  خــود  مبحــث  شــکنر،  ریچــارد 

»کایکــو«ی15 اهالــی تســمباگا آغــاز می کنــد. بــا 

ــا  ــن مراســم، شــکنر نشــان می دهــد کــه ب بررســی ای

ــه جنبه  هــای  ــتیم ک ــرو هس ــی روب ــای آیین مؤلفه  ه

ســرگرمی نیــز در آن راه یافتــه اســت. او در مــورد 

می نویســد:  کایکــو  ســرگرم کننده  برنامه هــای 

ــاً  ــا صرف ــت - آنه ــی اس ــش آیین ــی نمای ــو نوع »کایک

ــام  ــی از انج ــه نمایش ــتند بلک ــام دادن کاری نیس انج

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

ــود  ــه از خ ــی ک ــۀ واقع ــار جنب ــش در کن ــن نمای ای

ــی و  ــناخت رفتارشناس ــامل ش ــد و ش ــی می کن بازنمای

بوم شــناختی اســت، بــر جنبــه ای از نمادین بــودن ایــن 

مراســم هــم تأکیــد می شــود کــه در آن، رقص هــا 

ــرای  ــرگرمی ب ــن و س ــورت نمادی ــه ص ــا ب و جنگ ه

ــا در نظــر  ــد. شــکنر ب ــش درمی آین ــه نمای تماشــاگر ب

گرفتــن دو نــوع رفتــار واقعــی و رفتــار نمادیــن، تبدیــل 

ــد:  ــان می کن ــورت بی ــه دو ص ــری را ب ــتحالۀ تئات و اس

»1- از طریــق جابه جایــی رفتــار ضــد اجتماعــی، 

آسیب رســان و مخــرب بــا ژســتها و نمایشــگریهای 

ــه  ــخصیتهایی ک ــق ش ــق خل ــده، و 2- از طری آیینی ش
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رویدادهــای داســتانی یــا رویدادهــای واقعــی را کــه از 

ــازی و محقــق  ــق اجراشــدن داســتانی شــده اند، ب طری

می ســازند. ایــن دو نــوع تبدیــل ممکــن اســت توأمــان 

ــوان در  ــن رو، می ت ــان، 207(. از همی ــد« )هم رخ دهن

نظــر گرفــت اجراهایــی کــه بعــد از دهه هــای 60 و 70 

میــالدی بــه واســطۀ اســتحالۀ آیینــی شــکل گرفتنــد، 

ــرار  ــرا ق ــز اج ــد را در مرک ــردی هنرمن ــخصیت ف ش

ــه  ــچ ب ــا آبرامووی ــال اجــرای مارین ــه طــور مث ــد ب دادن

ــت  ــر گرف ــوان در نظ ــاس« را می ت ــای توم ــام »لب ه ن

ــۀ  ــر پای ــه ب ــر« ک ــم صف ــروف او، »ریت ــرای مع ــا اج ی

ــه خــود  ــچ نســبت ب ــای خشــونت آمیز آبرامووی رفتاره

و مخاطــب نســبت بــه آبراموویــچ شــکل گرفتــه اســت. 

ــس  ــه پرفورمن ــوم ب ــی موس ــن اجراهای ــدن چنی برآم

آرت بــا »بدل کــردن اجراگــر بــه کســی کــه کنشــهای 

خــودش را خــودش تألیــف می کنــد یــا از طریــق 

قابــل مشــاهده  ســاختن او در کنــار نقــش بــه شــیوه ای 

برشــتی، بــه جســتوی چیــزی نزدیــک بــه واقــع 

ــی آگاهــی  ــا نوع ــا ب ــد... ســروکار م بودگــی16 برآمده ان

اجتماعــی یــا سیاســی مشــخص اســت و مخاطــب اجرا 

ــه  ــه عنــوان اشــخاص منفــرد بلکــه ب ــه مــردم ب نیــز ن

اجتماعــی  واحدهــای  در  عنــوان شــرکت کنندگانی 

بزرگ تــر اســت« )همــان، 221(. بنــا بــر همیــن قضیــه 

اســت کــه ایــن دســته از اجــرا، بــا مشــارکت تماشــاگر 

ــن  ــدن چنی ــکنر، برآم ــر ش ــرد و از منظ ــکل می گی ش

ــی دارد.  ــای آیین ــه در اجراه ــارکتی ریش مش

ــم  ــه در ه ــرا ب ــورد اج ــکنر در م ــارد ش ــی ریچ بررس

ــا  ــد. او آیین ه ــرگرمی می رس ــن و س ــدن آیی تنیده ش

را کــه عمدتــاً دارای کارکــردی ســودمند بــرای مخاطب 

محســوب می شــوند بــا ســرگرمی ادغــام می کنــد 

ــی -  ــاد دگرگون ــرا ایج ــدف اج ــر ه ــد: »اگ و می نویس

یعنــی ســودمند واقــع شــدن - باشــد آنــگاه بــه احتمال 

ــل ســرعنوان ســودمندی  ــراوان ســایر ویژگیهــای ذی ف

ــن  ــه آیی ــدل ب ــرا ب ــود و اج ــد ب ــر خواهن ــز حاض نی

می شــود. عکــس ایــن مطلــب نیــز در مــورد ســرگرمی 

و خصوصیاتــی کــه ذیــل ایــن عنــوان قــرار می گیرنــد 

صــادق اســت. بــا ایــن حــال، هیــچ اجرایــی ســودمندی 

)همــان،  نیســت«  محــض  ســرگرمی  یــا  محــض 

ــش  ــک نمای ــی از ی ــا مثال ــأله را ب ــن مس 225(. او ای

ــه  ــد ک ــریح می کن ــه تش ــرادوی، این گون ــکال ب موزی

ــکال  ــه تماشــای نمایــش موزی ــاً ب اگــر مخاطــب، صرف

بنشــیند، صرفــاً بــه جنبــۀ ســرگرمی آن توجــه خواهــد 

ــد  ــای آماده ســازی و فراین ــه تمرین  ه ــر ب ــا اگ ــرد ام ک

کار بازیگــران و ســرمایه گذاری  های همیــن نمایــش 

ــرگرمی  ــر از س ــزی فرات ــه چی ــد ب ــان ده ــه نش توج

ــاد  ــن، اقتص ــان آیی ــه »هم زم ــرده ک ــه ک ــرف توج ص

ــود«  و مــدل کوچکــی از ســاختار اجتماعــی خواهــد ب

ــان، 225(. )هم

بررســی شــکنر در مــورد در هــم تنیدگــِی ســودمندی 

و آیینــی، طــی ســال  های 1960 و 1970 میــالدی 

ــرگرمی  ــل س ــت کــه »ســودمندی در مقاب ایــن اس

ــان، 228(. در  ــد« )هم ــب ش ــع غال ــه موض ــل ب تبدی

ایــن نقطــه، بهتــر اســت کمــی درنــگ کــرده و ســال 

ــر  ــت، در نظ ــکل گرف ــک ش ــروه پانی ــه گ 1962 را ک

آوریــم. در نمایشــنامه  های فرنانــدو آرابــال کــه در 

ســال 1965 منتشــر شــده اند، عناوینــی همچــون 

»مراســم بــزرگ آیینــی« و »مراســم بــرای یــک 

ــه ســمت  ــه ب ــرد ک ــام ب ــوان ن ــول« را می ت ســیاه مقت

ــه  ــن آن، ب ــد و عناوی ــدا می کن ــل پی ــودمندی تمای س
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ــا  ــد ت ــاره دارن ــی اش ــرد آیین ــه رویک طــور مشــخص ب

ــل  ــوان تقاب ــه نمی ت ــور ک ــرگرمی. همان ط ــاً س صرف

ــن  ــرد، ای ــزا ک ــم مج ــرگرمی را از ه ــودمندی و س س

دو، خــود را در شــکل یــک برخــورد دیالکتیکــی ایجــاد 

ــی  ــه منفعل ــرا آیین ــه »اج ــا ک ــن معن ــه ای ــد ب می کنن

بــرای تغییــرات اجتماعــی نیســت، بلکــه خــود بخشــی 

ــب  ــه موج ــت ک ــده ای اس ــوردی پیچی ــد بازخ از فراین

ــن رو،  ــر و تحــول می شــود« )همــان، 229(. از ای تغیی

چنیــن آثــاری بــا محوریــت قــرار گرفتــن هنرمنــد در 

مرکــز اجــرا کــه خــود همــواره کنــش را برمی انگیــزد و 

بــا تماشــاگر خــود ارتبــاط برقــرار می کنــد، بازتابــی از 

شــیوه  های اجرایــی اســت کــه از دهــۀ شــصت میــالدی 

ــن  ــری در ای ــای تئات ــت. گروه  ه ــوان در نظــر گرف می ت

ــی و پژوهش محــور،  ــی چــون تجرب ــا اصطالحات دوره ب

در ایجــاد یــک تشــخص ایدئولوژیــک ســودمندی 

ــر  ــای تئات ــر اجراه ــان، 232(؛ نظی گام برداشــتند )هم

ــکی.  ــرژی گرتوفس ــگاه ی آزمایش

آنچــه مشــخص اســت و در نظریــۀ شــکنر حضــور دارد، 

ایــن اســت کــه »پــس از جنــگ جهانــی دوم تالشــی 

ــق روی  ــی از طری ــتت و پراکندگ ــر تش ــه ب ــرای غلب ب

آوردن بــه اجــرا بــه مثابــه بخشــی از اجتمــاع – و نــه 

ــان، 259(.  ــت« )هم ــوده اس ــدا از آن - ب ــری ج عنص

بــه همیــن جهــت اســت کــه بایــد تاریــخ را در جهــت 

فاعلیت بخشــیدن بــه اجراهــای ایــن دوره مدنظــر قــرار 

ــش  ــر پی ــن ام ــت ای ــر در جه ــۀ حاض داد. مســیر مقال

ــۀ  ــک در ده ــش پانی ــکل گیری جنب ــه ش ــی رود ک م

ــه  ــت ک ــه اس ــی آمیخت ــا اجراهای ــالدی، ب ــصت می ش

ــتند.  ــاگران هس ــش تماش ــارکت و کن ــال مش ــه دنب ب

ــس آرت و  ــای پرفورمن ــاگر در اجراه ــارکت تماش مش

هپنینــگ مــورد توجــه قــرار گرفــت، صحنه هایــی کــه 

تماشــاگر بــا بــوی نامطبــوع محیطــی، اعمال خشــونت، 

صداهــای نامتعــارف و اشــیاء متفــاوت احاطــه می شــد. 

امــا اگــر در نظــر آوریــم کــه در اجراهــای تئاتــری بــه 

واســطۀ ممســیس یــا تقلیــدی کــه بــه واســطۀ بازیگــِر 

روی صحنــه بــه تماشــاگر نشــان داده می شــود و 

تحــت مفهــوم کاتارســیس، باعــث دگرگونــی تماشــاگر 

می شــود، در اجراهــای پرفورمنــس آرت یــا هپنینــگ، 

عمدتــاً از طریــق دگرگونــِی خــود هنرمنــد اســت کــه 

تحــت تأثیــر امــری بی واســطه، در مخاطــب اثرگــذاری 

له مــن، در مــورد  ایجــاد می کنــد. هانــس تیــس 

»خــود دگرگونــی« می نویســد: »عمــل هنرمنــد بیــش 

ــش  ــه برای ــت، ک ــک واقعی ــی ی ــه دگرگون ــه ب از آنک

ــاری  ــه ی ــن واقعیــت ب ــال ای ــه انتق ــی اســت، و ب بیرون

ــک  ــتار ی ــردازد، خواس ــود بپ ــناختی خ کار زیبایی ش

خــود دگرگونــی اســت. هنرمنــد عمل هایــی را ترتیــب 

می دهــد، اجــرا می کنــد و می ســازد کــه بــدن شــخص 

ــن،  ــد« )تیس له م ــخیر می کن ــی تس ــر و حت او را متأث

1395، 251(. بــدن کــه بــه واســطۀ رقص هــا در آییــن 

مــورد توجــه قــرار گرفتــه بــود، بعــد از دهــۀ شــصت در 

شــکل آمیختــه ای میــان اجراهــا قابــل ردیابــی اســت. 

ــس از وحشــت  ــه پ ــن دورۀ  تاریخــی اســت ک در چنی

جنــگ جهانــی دوم، شــکل آیینــی اجــرا بــرای رســیدن 

ــرد. ــرار می گی ــر ق ــی مدنظ ــمایل روحان ــه ش ب

 سینمای آلخاندرو خودوروفسکی 
اینکــه مســأله از اجــرا آغــاز شــده و بــه ســینما متصــل 

می شــود، شــاید در ابتــدا گیج کننــده باشــد. امــا 

مســأله نگارنــده از ابتــدا ایــن موضــوع بــود کــه آنچــه 
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در ســینمای خودوروفســکی شــاهد هســتیم، برآمــده از 

نگرش  هــای اجرایــی در دهــۀ شــصت میــالدی اســت. 

در فیلم  هــای خودوروفســکی مــا در حــال حرکــت 

ــودمندی  ــتیم. س ــرگرمی هس ــودمندی و س ــان س می

ــدن  ــت و ب ــن، حرک ــی از مضامی ــکل آیین ــه در ش ک

ــر  ــود. اگ ــاهده می ش ــکی مش ــینمای خودوروفس در س

مقالــۀ ریچــارد شــکنر و تحــوالت اجرایــی را در بســتر 

تاریخــی مدنظــر قــرار دهیــم، بســیاری از رویداد هایــی 

کــه در ســینمای خودوروفســکی در حــال رخ دادن 

اســت، برگرفتــه از تفکراتــی اســت کــه در دهــۀ شــصت 

ــکی  ــینمای خودوروفس ــد. س ــکل گرفته ان ــالدی ش می

بــه دلیــل مضامیــن مشــخص روانــکاوی و نمادیــن، در 

ــی  ــد. هنگام ــان می کن ــود را نمای ــت، خ ــن حال روتری

کــه از منظــر نظریــۀ اجــرای ریچــارد شــکنر و در 

ــینمای  ــه س ــالدی ب ــصت می ــۀ ش ــی ده ــتر تاریخ بس

خودوروفســکی نــگاه کنیــم، درمی یابیــم آنچــه در 

ــیوه های  ــه از ش ــد، برگرفت ــداوم می یاب ــینمای او ت س

اجرایــی پرفورمنــس آرت و هپنینــگ اســت کــه به زعــم 

ــترک  ــۀ مش ــطگی تجرب ــن، بی واس ــس له م ــس تی هان

ــان،  ــد )هم ــد را شــکل می ده ــن مخاطــب و هنرمن بی

ــر در  ــوان بازیگ ــه عن ــکی ب ــور خودوروفس 245(. حض

فیلم هایــش بــه نحــوی بــر حضــور حقیقــی شــخصیت 

وی تأکیــد دارد. همان طــور کــه در ابتــدای مقالــه 

ــد  ــی تأکی ــر تئاتردرمان ــد، او ب ــل ش ــه او نق از مصاحب

دارد و آن را بــه فیلم هایــش نیــز تعمیــم می دهــد، 

ــان  ــود را درم ــدا خ ــان دارد ابت ــه اذع ــوی ک ــه نح ب

ــِی  ــه خــود دگرگون ــی ب ــن مســأله، رهیافت ــد. ای می کن

هنرمنــد دارد. نگــرش آیینــی، بــه طــور مکــرر در 

آییــن،  اســت.  نمایــان  خودوروفســکی  فیلم  هــای 

ــی« )شــکنر،  خــود را در مضمــون »نوعــی ســفر زیارت

1388، 290( نمایــان می کنــد. از همیــن رو، شــکلی از 

ــای خودوروفســکی حضــور  ــۀ فیلم  ه ــاوال در زمین کارن

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

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

ــه کــوه  ــا ب ــد ت ــه راه می افتن ــره ای ب ــه نف ــز گــروه نُ نی

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

مســیر راهــی هســتند تــا اینکــه جدایــی رخ می دهــد. 

ــم  ــان« ه ــعر بی پای ــت« و »ش ــص واقعی ــم »رق در فیل

کــه خودزندگینامــه ای از آلخانــدرو خودرورفســکی 

ــی،  ــم اســت. در اول ــی فیل اســت، ســفر، مضمــون اصل

ــور  ــز«، دیکتات ــا »ایبان ــدر، راهــی ســفری می شــود ت پ

ــوان، در مســیر دیگــری  ــا نات ــد، ام ــرور کن شــیلی را ت

ــوچ  ــن ســفر ها پ ــرد و متوجــه می شــود ای ــرار می گی ق

بــوده و ایــن خــود اوســت کــه بایــد بــه طــور درونــی 

ــن  ــم ای ــان« ه ــعر بی پای ــم »ش ــد. در فیل ــر کن تغیی

ــود را  ــهر خ ــت، ش ــه در نهای ــت ک ــکی اس خودرورفس

تــرک می کنــد. 

ــی دارد.  ــد دگرگون ــن، قص ــده از آیی ــودمندِی برآم س

ــاًل  ــد کام ــکی هرچن ــای خودوروفس ــت در فیلم  ه روای

ــیر  ــای مس ــخصیت در انته ــا ش ــرد ام ــکل نمی گی ش

ــکی  ــت. خودوروفس ــده اس ــی ش ــار دگرگون ــود، دچ خ

ــا  ــی ب ــاط نزدیک ــود ارتب ــی خ ــی واقع ــه در زندگ ک

پــدر نداشــته اســت، در »شــعر بی پایــان« پــدر را 

می بخشــد و در آغــوش می گیــرد. از طــرف دیگــر، 

جنبــۀ ســرگرمی آنجــا خــود را بازنمایــی می کنــد کــه 

ــد  ــت می آی ــه حرک ــی ب ــم، کارناوال ــای فیل در میانه  ه

ــود  ــوع، خ ــن موض ــد. ای ــود دارن ــته  های آواز وج و دس

جنبــۀ دیگــری از ســینمای خودوروفســکی را می توانــد 
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ــا عنــوان فاصله گــذاری در  ــان کنــد کــه برشــت ب نمای

تئاتــر حماســی مطــرح کــرد. در ابتــدای فیلــم، »شــعر 

ــه دوربیــن پیــش  ــان«، خودوروفســکی، خیــره ب بی پای

می آیــد و موقعیــت شــهری را کــه در آن بــزرگ شــده 

اســت، بازگــو می کنــد. ســپس گروهــی ســیاه پوش بــا 

پوســتر، شــهر را بــه حالــت ســابق خــود بازمی گرداننــد. 

هم چنیــن، ایــن سیاه پوشــان بــه مــرور در فیلــم 

ــایل  ــه وس ــد، هنگامی ک ــری می گیرن ــور پررنگ ت حض

ــد.  ــر می دهن ــه را تغیی صحن

ــه  ــه ب ــری را ک ــتحالۀ تئات ــورد اس ــکنر در م ــر ش نظ

واســطۀ دو نــوع رفتــار واقعــی و نمادیــن شــکل 

فیلم  هــای  مــورد  در  کردیــم.  مطــرح  می گیــرد، 

ــه  ــش ب ــود او در فیلم های ــور خ ــکی، حض خودوروفس

ــه  ــت. ب ــار اس ــن دو رفت ــی ای ــخص بازنمای ــور مش ط

ــم  ــت« می بینی ــص واقعی ــم »رق ــال در فیل ــور مث ط

کــه خودوروفســکی پیــر، خودوروفســکی کــودک را کــه 

ــۀ صخــره ایســتاده و قصــد خودکشــی دارد، در  ــر لب ب

ــدادی  ــد. روی ــرف می زن ــا او ح ــد و ب ــوش می کش آغ

واقعــی در شــمایل نمادیــن، خــود را آشــکار می کنــد. 

ــکی  ــان«، خودوروفس ــعر بی پای ــم »ش ــی از فیل در جای

بــه همــراه انریکــه لینــه بــه مراســمی می رونــد کــه در 

ــه صــورت رســمی  آن شــعر بخواننــد. مراســمی کــه ب

و آکادمیــک برگــزار شــده اســت، امــا شــاعران جــوان 

ــز  ــت قرم ــردن گوش ــه پرت ک ــروع ب ــم ش در آن مراس

ــه  ــا ب ــدی، آنه ــکانس بع ــد. در س ــار می کنن ــه حض ب

میدانــی کــه مجســمۀ پابلــو نــرودا قــرار دارد می رونــد 

و مجســمه را بــه رنــگ ســیاه آغشــته می کننــد. 

ــا  ســپس در شــمایل یــک اجــرای پرفورمنــس آرت، ب

ــی  ــص و طبل زن ــه رق ــروع ب ــاگران، ش ــور تماش حض

می کننــد. چنیــن اســت کــه در فیلمــی کــه در ســال 

2016 ســاخته شــده، عناصــر اجرایــی پرفورمنــس 

ــی از  ــوان بازتاب ــه عن ــالدی ب ــۀ 60 می ــه از ده آرت ک

ــرا  ــی و مشــارکت مخاطــب در اج ــای اجتماع رخداد  ه

شــکل گرفته انــد، راه خــود را در فیلــم خودوروفســکی 

ــد.   ــش می برن ــاکان پی کم

 سینما اجرا 17
ــس  ــس تی ــگ و هان ــورد »هپنین ــی، در م ــکل کرب مای

له مــن در مــورد »پرفورمنــس آرت« کــه ذیــل عنــوان 

ــر  ــر پســت  دراماتیــک« مطــرح می شــود، از تأثی »تئات

ــی  ــد. کرب ــی آورده ان ــرا مثال های ــوزۀ اج ــینما در ح س

تأثیــرات  نیــز  ســینمایی  »فیلم  هــای  می نویســد: 

ــته اند. در  ــا داش ــر هپنینگ ه ــی ب ــترده و گوناگون گس

ــه  ــی ک ــتی و آن های ــای سورئالیس ــه فیلم  ه ــن زمین ای

تصاویــری توهــم زا در فیلم  هــای خــود بــه وجــود 

ــی،  ــد« )کرب ــم می خورن ــه چش ــتر ب ــد، بیش می آورن

ــل و  ــس بونوئ ــی« لوئی ــگ آندلس 1396، 84(. او »س

ــه عنــوان مثــال  »خــون یــک شــاعر« ژان کوکتــو را ب

مطــرح می کنــد و در مــورد نقــش سورئالیســم در 

ماننــد  نیــز  هپنینگ هــا  »در  مــی آورد:  هپنینــگ 

سورئالیســم، شــاهد ترکیــب و تحــول و نفــوذ متقابــل و 

مکــرر عناصــر زنــده و غیــر زنــده در یکدیگــر هســتیم« 

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

»کــوه مقــدس« را کــه بــه جــای خــون، رنــگ می ریــزد 

ــا  ــد ی ــرواز می کن ــده پ ــدگان پرن ــب کشته ش و از قل

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

ــا  ــدو ب ــر، فان ــای دیگ ــد و در ج ــرون می آی ــوک بی خ

ــا  ــپس او را ت ــد، س ــو می کن ــود گفتگ ــردۀ خ ــادر م م
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ــن،  ــس له م ــن، تی ــد. هم چنی ــی می کن ــرش همراه قب

از تئاتــر ســینمایی کــه تحــت تأثیــر مونتــاژ و حرکــت 

ــرا،  ــیوه از اج ــن ش ــرد. در ای ــام می ب ــت ن ــریع اس س

»زبــان بــه شــیوه ای تقریبــاً ماشــینی عرضــه می شــود، 

صــوری  کادرهــای  روی  حرکت هــا  و  ژســت ها 

ــران  ــده اند، بازیگ ــکیل ش ــی تش ــر مدلول ــوی ه فراس

حامــل  نــه  )و  فاصلــه داری  تکنیک  هــای  ظاهــراً 

فاصله گــذاری( از نــگاه از حرکــت و از ســکون بــه 

ــد  ــی می کنن ــگاه را راهنمای ــه ن ــد ک ــش می گذارن نمای

و عطــش داللــت را فــرو می نشــانند« )تیس له مــن، 

1395، 207(. از ایــن رو، می تــوان در نظــر گرفــت 

ــده  ــع ش ــذار واق ــرا تأثیرگ ــکل اج ــینما در ش ــه س ک

ــت؟  ــر اس ــس آن امکان پذی ــداق بالعک ــا مص ــت ام اس

بــه طــوری کــه آیــا مفهــوم اجــرا آن طــور کــه شــکنر 

ــرد؟  ــکل بگی ــینما ش ــد در س ــرده، می توان ــان ک بی

ــی  ــت فعالیت ــان هف ــص و هم ــا، رق ــا، بازی ه آیین ه

کــه شــکنر بیــان می کنــد، مشــخصاً وابســته بــه 

حضــور مخاطــب اســت. در اجــرای پرفورمنــس آرت و 

ــار و در حضــور  ــا یکب هپنینــگ هــم، اجــرا شــاید تنه

ــینما،  ــا در س ــرد، ام ــکل بگی ــب ش ــارکت مخاط و مش

ــط شــده  ــم ضب ــده شــده، فیل ــدارک دی ــز ت همــه چی

پرفورمنــس  در  له مــن  کــه  بی واســطگی  و  اســت 

آرت مطــرح می کنــد، مشــخصاً واســطه پذیر شــده 

ــر از  ــن، فرات ــدۀ م ــردن ای ــن رو، مطرح ک ــت. از ای اس

چارچوب  هــای نظــری ایــن افــراد در حــوزۀ اجراســت. 

ســینما اجــرا، ایــدۀ پیشــنهادی نگارنــدۀ حاضــر بــرای 

ــینمای  ــت. س ــکی اس ــینمای خودوروفس ــش س خوان

خودوروفســکی کــه مشــخصاً بــر جنبه  هــای اجــرا 

ــا نشــان دادن  ــرد ب در دهــه 60 میــالدی شــکل می گی

ــه اســت. از  ــی و ســرگرمی آمیخت ــر آیین خشــونت، ام

طرفــی، وجــود خــود خودوروفســکی بــه عنــوان بازیگر، 

او را همچــون یــک اجراگــر کــه کنش  هــای خــودش را 

ــد. ذیــل عنــوان اجــرا کــه  تألیــف می کنــد، بازمی نمای

ــد،  ــر و ســرگرمی را مطــرح می کن ــن، تئات شــکنر، آیی

اگــر  اســت.  خودوروفســکی  ســینمای  مؤلفه  هــای 

ــق  ــاً از طری ــدرن، عمدت ــای پســت م ســینما در اجراه

ویدئــو پروژکتــور در اجــرا بهــره برده اســت، بایــد اتفاق 

عکــس آن را هــم مدنظــر قــرار داد؛ یعنــی شــیوه  های 

اجرایــی از طریــق ســینما کــه مشــخصاً بــا اســتفاده از 

ــه  ــی ک ــوند. ایده های ــاد می ش ــا ایج ــاژ و برش ه مونت

ــر  ــوان عناص ــه عن ــوان ب ــرا می ت ــینما اج ــورد س در م

ــر ژســت ها، زمینه  هــای  اصلــی قلمــداد کــرد، تأکیــد ب

ــینما،  ــر و در س ــطۀ کنش گ ــه واس ــه ب ــی ک اجتماع

ــت،  ــرد و در نهای ــش می ب ــی آن را پی ــخصیت اصل ش

ــه  ــت ک ــرگرمی اس ــودمندی و س ــی س ــم تنیدگ در ه

شــکنر بــه آن پرداختــه اســت. ســودمندی و ســرگرمی، 

کــه  می شــود  مطــرح  اجــرا  ســینما  در  آنجایــی 

ــت  ــن در حرک ــی و نمادی ــای واقع ــان مرز  ه ــم، می فیل

ــیس و  ــی کاتارس ــۀ نوع ــه مثاب ــه ب ــونت ن ــت، خش اس

همذات پنــداری بلکــه بــه نوعــی آییــن ســاختگی، خــود 

ــان می کنــد و در ایــن شــکل آییــن ســاختگی،  را نمای

ــی  ــه نوع ــدل ب ــد، ب ــر رخ می ده ــاب تصوی آنچــه در ق

اســتعاره می شــود. از ایــن رو فراتــر از شــکل گیری 

ــرد،  ــاخت درام شــکل می گی ــرای س ــی ب درام، ایده های

ــه  ــد درام را ب ــد رش ــب، فراین ــه مخاط ــوری ک ــه ط ب

ــم  ــت از ه ــن اس ــه گاه ممک ــت ک ــاهد اس ــه ای ش گون

ــه شــود.  ــی در نظــر گرفت ــاًل ابتدای ــا کام گسســته ی

از ایــن رو می تــوان در نظــر گرفــت کــه گســترۀ 
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ــود و  ــی ش ــینما بازنمای ــد در س ــرا می توان ــوم اج مفه

مثــال مــن، ســینمای آلخانــدرو خودوروفســکی اســت 

ــا  ــالدی را ب ــی در دهــه 60 می ــه رویکرد  هــای اجرای ک

ــه  ــی ک ــداوم ایده های ــرد و ت ــاز ک ــک آغ ــش پانی جنب

ــاً  ــی و غالب ــورت آیین ــه ص ــکنر ب ــر ش ــه نظ ــاً ب عمدت

ــده را در  ــرح ش ــودمندی مط ــان س ــا بی در آن دوره ب

ــرده اســت.  ــاد ک ــود ایج ــینمای خ س

ــد  ــرا بای ــینما اج ــه در س ــی ک ــر از وجوه ــی دیگ یک

ــکان،  ــت. م ــم اس ــی فیل ــتر مکان ــت، بس ــر گرف در نظ

عمدتــاً در ســینما بــه معنــای لوکیشــن در نظــر گرفتــه 

ــار  ــکان دچ ــوم م ــرا، مفه ــر اج ــا در هن ــود ام می ش

ــداد  ــۀ رخ ــه منزل ــکان ب ــت؛ م ــده اس ــی ش دگردیس

ــن موضــوع در  ــی می شــود. ای ــی تلق ــۀ آیین ــک واقع ی

ــد و  ــفر زاه ــا س ــه ب ــکی آمیخت ــینمای خودوروفس س

ــود. ــی  می ش ــدس تداع ــکان مق ــن در م قرارگرفت

  نتیجه گیری
ایــن مقالــه قصــد داشــت از نظریۀ اجــرای شــکنر دربارۀ 

اجــرا اســتفاده کنــد کــه ذیــل عناوینــی همچــون تئاتر، 

ســرگرمی و آییــن، قابــل خوانــش اســت و ایده هایــی در 

مــورد مواجهــۀ بــا ســینما اجــرا را شــکل دهــد. ســینما 

ــل خوانــش  ــر، قاب ــۀ تئات اجــرا، در چارچوب  هــای نظری

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

ــه ســینما  ــگاه ب ــا ن ــد. امــا ب ــا یکدیگــر قــرار می گیرن ب

و بســتر تاریخــی فعالیت  هــای خودوروفســکی ایــن 

ــی، در  ــرای آیین ــه در اج ــه آنچ ــد ک ــرح ش ــده مط ای

شــکل خشــونت، تمرکــز بــر بــدن بــه واســطۀ رقــص و 

حرکــت، بازتــاب سورئالیســم و تمرکــز بــر مــکان ایجاد 

امــکان شــکل گیری  مدیــوم ســینما  در  می شــود، 

می یابــد؟ مواجهــه بــا ســینمای خودوروفســکی نشــان 

ــن  ــای مطرح شــده، چنی ــه حضــور مؤلفه  ه ــد ک می ده

ــینما  ــر، س ــن منظ ــد. از ای ــاد می کنن ــی را ایج امکان

شناســایی  بــرای  نگارنــده  پیشــنهادی  واژۀ  اجــرا، 

ــت.  ــه در سینماس ــی راه یافت ــتر  های اجرای بس

1 .Pop Art

2 .Performance Art

3 .Video Art

4 .Happening

ــق . 5 ــت: »از طری ــوان گف ــری می ت ــا روان جادوگ ــه ب در رابط

روان درمانــی بــا شــیوه های متافیزیکــی ســعی دارد بیمــاران 

را شــفا دهــد« )مصطفــوی، 1394، 80(. 

6 .Alejandro Jodorowsky

7 .Mouvement Panique

8 .Fernando Arrabal

9 .Roland Topor

10 .

11 .

12 .

13 .El Topo

14 .La Montaña Sagrada

برنامه هــای . 15 و  اســت  رقصیــدن  معنــای  بــه  کایکــو 

ســرگرم کنندۀ اصلــی مراســم نیــز، رقص هــا هســتند 

.)201  ،1388 )شــکنر، 

16 .Actuality

17 .Cinema Performance

The Dance of Reality )2013(

Fando y Lis )1968(

Endless Poetry )2016(
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ــا نویســنده. ترجمــۀ احمــد  ــدو. )1396(. جنــگ هزارســاله )خداحافــظ خوشــگل( و گفت وگــو ب ــال، فرنان - آراب

کامیابــی مســک. تهــران: انتشــارات قطــره.

- آرتو،آنتونن. )1397(. تئاتر و همزادش. ترجمۀ نسرین خطاط. چاپ هفتم. تهران: نشر قطره.

ــی. چــاپ دوم. تهــران: نشــر  ــر پســت دراماتیــک. ترجمــۀ نادعلــی همدان - تیــس له مــن، هانــس. )1395(. تئات

قطــره.

- خشنود شریعتی،آذین. )1387(. »تئاتر تجربی«. ماهنامه آینه خیال، شماره 12، 61-58.

ــا  ــو ب ــن؛ گفت و گ ــاز ک ــت را ب ــی فرســتاد دهان ــت آبنبات ــر خــدا برای ــدرو. )1395(. »اگ - خودوروفســکی، آلخان

ــماره 120، 61-56. ــا، ش ــه آزم ــدرو خودوروفســکی«. ماهنام آلخان

ــل )از  ــاره لوئیــس بونوئ ــی بیــن دهــه 1920 و 1960: درب ــر. )1395(. تحــوالت فیلمســازی تجرب - ســورلَن، پی

کتــاب ســینما و امــر تجربــی(. ترجمــه: آئیــن فروتــن. تهــران: انتشــارات رونــق.

- شکنر، ریچارد. )1388(. نظریۀ اجرا. ترجمۀ مهدی نصراهللا زاده. چاپ دوم. تهران: انتشارات سمت.

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

تهــران: انتشــارات بیــدگل.

ــورگ:  ــال. هامب ــای آراب ــک آق ــر پانی ــقاوت در تئات ــم و ش ــکس، آنارشیس ــایار. )1394(. س ــوی، خش - مصطف

ــکریپت. ــت اس ــارات پس انتش


