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کبرعلیزاد علیا

مقدمه: اجرا چیست؟

1

است. یافته فراوانی گسترش مقامعمل در و نظری مقولۀ یک بهعنوان »اجرا«
مفرح، بازی از آن دامنۀ و دربرمیگیرد را ژانرها انواع حاضر حال در مقوله این
نمایشهایسرگرمکنندۀعمومی،تئاتر،رقص،وموسیقی،تاآیینهایمذهبیو
گسترش غیرمذهبی،»اجرادرزندگیروزمره«،تجارِبمیانفرهنگیوبیشازآن

مییابد.
)ریچارد شکنر(

از وسیعی حوزۀ در )Performance( »اجرا«  اصطالح کاربرد اخیر، سالهای طی در
فعالیتهایهنری،ادبیاتوعلوماجتماعیعمومیتیافتهاست.امابههمانحد
کهتالش کهایناصطالحعمومیتیافتهاست،ماباسیلآثارینظریروبهروهستیم
گاماول،با کنند.بنابراینازهمان کردهاندایننوعفعالیتانسانیراتحلیلودرک
اصطالحیروبهروهستیمکهبهتعبیرماروینکارلسون،»اساسًامفهومیمناقشهبرانگیز
کشوربررسی کهآنرادقیقًادرزمینۀاین است.«اینمناقشهزمانیجدیترمیشود
کاالهایشیکوروشنفکرانهای میکنیموبالفاصلهباخیلآثارنامفهوم،بیتاریخو

کههمگیبرچسباجرا/»پرفورمنس«رابرخوددارند. مواجهمیشویم
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کتابمهمشکنردرفارسی،نظریۀ اجرا گذشتهواززمانچاپ درطولچندسال
کتاببسیارمعروف کمترمشهوِر )باترجمۀدقیقمهدینصرالهزاده(،بهجزترجمۀ
گلدبرگ)هنر اجرا (،ترجمۀمهمدیگریدراینزمینهوجودندارد،نهدرحوزۀ روزلی
کمدرتئوری، تئاترونهدرحوزۀهنرهایتجسمی.هنوزهیچتغییربنیادینی،دست
درنگرشهنرمندانومخاطبانهنراجرارخندادهاست.هنوز،هنراجراهمانبرند
کهفقطبرازندۀبرخیهنرمندان)وازقضاشایدمیانمایهتریِنآنها(و معروفیاست
نیزکاالیبابمیلمخاطبانتئاتروهنرهایتجسمی)کسانیکهمیتوانندبلیتهای
کنایۀموجودزمانیمعنایخاصی گرانقیمتایناشیاینفیسرابپردازند(است.
خود سیاسی/اجتماعی/هنری سویههای تاریخی، لحاظ به بخواهیم که مییابد
دو از دوخاطرۀشخصی نقل با دهید اجازه کنیم. بازگویی اندکی فقط را اجرا هنر

اجرایمتفاوتایرانیاینمقدمهراجلوببرم.
منبهطورمشخص،دونمونهازایناجراها،یکیدراوایلدهۀهشتادودیگریدر
گالریصورتمیگرفت.اجرایاولدرون اوایلدهۀنودرابهیاددارم.هردواجرادردو
یکمکعبشیشهایبزرگبود:سهیاچهاربازیگردردروناینمکعببزرگ،روبهروی
گران،اعمالیشبیهراهرفتن،نشستن،دادزدن،وازاینقبیلراانجاممیدادند؛ تماشا
گراننگاهمیکردندواعمالخودراانجاممیدادند.در درواقعآنهاصرفًابهتماشا
گالریمعروفمیکشیدندوحرکاتی اجرایدوم،سهبازیگربدنخودرابهدیوارهاییک
گرانمیخواستنددربحثیدرموردهنر شبیهبهرقصانجاممیدادند،سپسازتماشا
کهبحثباالمیگرفت)بحثجدیمیشد(بهتشخیص کنند،ونهایتًازمانی شرکت

کاربااصواتودیوارهاادامهمییافت. گرانبحثقطعمیشدو خوداجرا
کهدراینموقعیتجغرافیایی، هردواجرایمذکورنمونهایبارزازهنریاست
بریدهازشرایطتاریخی،فقطبهعنوانیکشیءحضوردارد.واینشیءفقطبهخاطر
گوییمیشدجایآنراباهر گالریعنوانهنررابهخودمیگیرد. حضورمحضشدر
چیزدیگریپرکردوبازاتفاقخاصینمیافتاد.ایناجراهادرقیاسبااسالفغربیخود
کانتور، ـاجتماعیداشتند)نظیرآثاراولیۀ دردهۀشصتوهفتاد،نهماهیتسیاسیــ
کاپرو،رضاعبدو(ونهحتیخصلتیضدهنری/رادیکال/ضدمعنا، آبراموویچ،بویز،



کمبریج 1. مردم شناسان 

گذشتهیابیشتر،تراژدییونانیرانتیجۀطبیعیآیینهاییدرنظر درطیصدسال
در راهم آیینها این برگزارمیشد. دیونوسوس درجشنوارۀ کههمهساله گرفتهاند
ارتباطباخدایدیونوسوسوهمدرارتباطبامذهبابتدایییونانیانبررسیکردهاند.
کاماًلمتفاوتاز که پیامدطبیعیاینرویکرداستنباطیازتراژدییونانیبودهاست
استنباطغالبدردورۀرنسانستاقرنهجدهماست.انسانگرایانعصررنسانسو
وارثانآنهاتراژدییونانیرابرطبقمعیارهای»مدنی«وعقالنیبررسیمیکردند؛و
مادردورۀخودمانبخشاعظمفرمومعنایآنراناشیازمنشأبدویاش،وجشنوارۀ
کهتراژدییونانیبخشیازآنبود.ایناستنباطجدیدازتراژدی مذهبیایمیدانیم
ازسرچشمههایشعردرسنتخودمان،و برفهمما گستردهای تأثیربسیار یونانی

گذاشتهاست. همچنینبرخودشعرمدرن،ازجملهتئاتروموسیقی
مورد در یا دیونوسوس، جشنوارۀ آیینهای مورد در زیادی چیز ما متأسفانه
کردندنمیدانیم. شاعرانووارثانآشیلکهفرمتراژیکرابهتدریجازحالتآیینیخارج
شواهد مورد در نه کردهاند، مسائلی چنین وقف را خود زندگی که متخصصانی
پذیرفتهشدهتوافقدارندونهدرموردتفسیراینشواهد.ولیبرخیازنظریههایآنها

ریچارد شکنر

نظریۀ اجرا و رویکردها

کبرعلیزاد علیا
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شاخۀ  کتاب کمبریج،فریزر)در بهشدتپرمعنیاست،خصوصًانظریههایمکتب
کورنفورد،هریسون،مورایوهمدانشگاهیانوپیروانآنها.وهمینمکتب زرین(،
که کلیایدههاییگذاشتهاست کهعمیقترینتأثیررابرشعرمدرنوحالوهوای است

کمکآنهاتراژدییونانیراتفسیرمیکنیم. کنونبه ماا

کارشناسان کهمورایآنرابسطدادهاست،تاحدزیادیتوسطدیگر ...نظریهای
که اسـت عالمانـهای آنچنـان مباحثات از کلیسـرشـار زمینۀ و اسـت، نقدشـده

غیرمتخصصانمیتوانندصرفًاباسکوتمحترمانهشاهدآنباشند.
 )ف. فرگوسن در ارسطو، 1961 : 36-9(

کهفرگوسن کتابهایسودمندی کنونوقتآنرسیدهاستاینسکوترابشکنیم. ا
ازآنهایادمیکندعبارتاندازتمیس اثرجینآلنهریسون)1912(؛چهار مرحلۀ مذهب 
کتابسرچشمۀ کمدی  ـــوبعدهاپنج مرحله،1925(؛و گیلبرتمورای)1912ـ یونانیاثر
کهوقفتئاترشدهاست کتابیاست کورنفوردتنها کتاب کورنفورد. آتیکاثرفرانسیس
که وبنابراینتاحدزیادیدربینآدمهایتئاتریعمومیتیافتهاست.ولیایدههائی
کتابهاازآنحمایتمیکنندبههماناندازهمشهوراست.نظریۀمکتب سایراین
میتواند یونانی، کمدی و تراژدی سرچشمههای بر عالوه که است مدعی کمبریج
کند.نسلدوموسوممنتقدان،پیشنهادهای »ویژگیهایذاتی«آنهارانیزتشریح
که کمبریجراتاحدسیستمهای»جهانشمولی«بسطدادهاند گروه نسبتًامعمولی
گستردهبرایتشریح»شکلاولیۀتئاتر«،نهتنهادرغرببلکهدرهمهجایدنیا بهطور

کارمیرود. به
کتابایدۀ تئاتراثرفرانسیسفرگوسن)1949(بارزتریننمونۀآمریکاییازایننوع
کمبریجرابرای]تشریحآثار[تعدادزیادیازنویسندگان، است.فرگوسننظریۀمکتب
گرفتهتاتی.اس.الیوت،شاووپیراندللوبهکارمیگیرد.مقاالتاودرباب ازسوفوکل
کهدرپس گرویبرآیینی کالسیکمحسوبمیشوند،ولیا اودیپوس و هملت آثاری
به میتوانستند مقاالت این نمیکرد، کید تأ دارد وجود نمایشنامهها تئاتری کنش

کمترآشفتهباشند. هماناندازهجالباما
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بقایای بررسی با متخصصان این نیست. دشوار کمبریج مکتب نظریۀ ]درک[
گمانمیکردندردونشان»آیینی کهخودآنها آیینیونانی،پایهگذارآنچیزیبودند
ازآن باقیمانده آیینهای آتیکو تراژدی باورآنها کهبه اولیه آیینی اولیه«باشد،

کوتاه«خودرااینچنینآغازمیکند: گرفتهاست.مورای»سفر نشئت

ذاتی ویژگی و سرچشمه باب در را معینی و کلی دیدگاههای ذیل یادداشت
در تراژدی که است این نظر مورد فرض میگیرد. فرض پیش از یونانی تراژدی
اصلیکرقصآیینی،وبهعبارتییکSacer Ludus]یابازیمقدس[است.به
کهرقص کهن،ایناست بیاندقیقتر،فرضما،درتوافقباوزننفسگیرسنت
مذکوردراصلیاعمدتًا،مربوطبهدیونوسوسبودهاست،ودرجشنیاتئاتروی
اجرامیشد....دراینرابطه،دیونوسوسبهعنوانیک»ایناتوســــدایمون«یا
که آخر، الی و اوزیریس آدونیس، گرفتهمیشود،شبیه نظر در خدایرستنیها
عماًل دیگر، عبارت به و وجهانهستند زمین دوبارۀ تولد مرگ، نمایانگرچرخۀ
که است واضح بنابراین قبیلهاند. خود و قبیله زمینهای دوبارۀ تولد نمایانگر
کمدیوتراژدینمایانگرمراحلمختلفزندگیاینروحسالمحسوبمیشوند.
)مورای 1912 :341(

مشکلدراینجاستکهپیشفرضهایگروهکمبریجهرگزاثباتنشدهاست.ظرفهفتاد
وپنجسالگذشته،حفاریهایباستانشناسیزیادیدریونانصورتگرفتهاست،ولی
بهطورکلچیزیپیدانشدهاستکهمعّرفعناصریازیکدرامیاآییناولیهباشد.این
گرمانوعاسطورهای کیدمیکند،»ا نکتهایحیاتیاست،آنهمبهایندلیلکهمورایتأ
کنیم، بررسی ـباززایی[متعددوجوددارد ]مرگــ »ایناتوس« کهدرپسجشنهای را
گنوریسیس گون...پاتوس...پیک...ترنوسیاسوگواری...یکآنا پیبهوجودیکآ
)1912:343-4( برد.« خواهیم تجلی[ ]یا تئوفانی یک و بازشناسی... یا کشف ــــ
کهاینتوالیصوری]حاصل[عملکردمرکزی کمبریجمعتقداست نظریۀمکتب
گذاشتهاست. که»بقایایی«ازدیتی رامبوتراژدییونانیرابرجا آییناولیهاست،
کرد،مشابههمان ایفا فالیک ورقصهای کمدی تشریح[ ]در کورنفورد که سهمی
کهدیگراندرموردتراژدیودیتیرامبانجامدادهاند.»کمدیآتنیازدل کاریاست
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کهپروفسور کهاساسًاازنظرشکلشبیههمانآیینیاست یکدرامآیینیسربرآورد
کتاب مورایتراژدیآتنیراناشیازآنمیداند.«)کورنفورد،1914:190(هریسون،در

آیین و هنر باستانی، باشوروشعفاینپیوندهاراارائهمیکند:

بهرغم نامشخص، بسیار دیتیرامب این که باشیم خوشحال نکته این از باید
کاماًلشبیه اینکهپیشازدورۀارسطوشکلادبییافتهبود،دراصلجشنیبود
ـتولددوبارۀفصلی[ کردیم.]یعنیمراسممرگــ کهقباًلبررسیشان آنجشنهایی
که دیتیرامب،دروهلۀاول،یکآیینبهاریبود؛ووقتیارسطوبهمامیگوید
گاهانه، تراژدیازدلدیتیرامبسربرآوردهاست،]درواقع[شایدتاحدینیمهآ
کهبرمبنایسادهترین مثالروشنیازیکهنرباشکوهرادراختیارمامیگذارد
را آیین و هنر ارتباط باب در ما نظریۀ ارسطو است؛ گرفته شکل آیینی مراسم

قاطعانهبرپایهزمینهایتاریخیاستوارمیکند.
)هریسون، 1913: 76(

پیشازآنکهببینیمارسطوچگونهقاطعانهاینزمینهرابرپایۀخوداستوارمیکند،
کنیم. کمبریجرا)شکل1.1(تشریح اجازهدهیدنظریۀمکتب

دیگر آیین و رسم تعدادی به مینامد( لودوس کر  سا را آن )مورای اولیه آیین
کهتراژدی انجامیدهاست.یکیازاینرسمهامنجربهپیدایشدیتیرامبمیشود
یونـانــیازدلآنســربــرمـیآورد؛یکیدیگــرازاینرسـمهــابــهرقـصهـــایفالیکبدل

کمدیشکلمیدهند. کهبه میشود

رقصهایفالیک

تراژدیکمدی

دیتیرامب

Dمراسم NمراسمCمراسمBمراسمAمراسم

آییناولیه
کرلودوس( )سا شکل1.1



تعریفشماازتئاترچیست؟ کربی:
خیلی نباشند. محدودکننده که دهم ارائه تعاریفی میکنم سعی من کیج:
رادرگیرخودسازد.دو گوش کهچشمو تئاترچیزیاست ساده،بهنظرمن
چشایی، حسهای است، شنیدن و دیدن دارد وجود که حسعمومیای
المسهوبویاییبیشترمتناسبباموقعیتهایخصوصیوغیرهمگانیاست.
کهبه دلیلاینکهمنمایلمچنینتعریفسادهایازتئاترارائهدهمایناست

اینشکلآدممیتواندخودزندگیروزمرهراهمبهعنوانتئاتردرنظربگیرد.
کنسرتهمفعالیتیتئاتریاست؟ یک شکنر:

بنوازد؛مثاًل را ارکسترسمفونیکیمتعارفآن که بله،حتیقطعهایمتعارف کیج:
داخلسازشانجمع که را دهانی آب گاه به گاه مجبورند نوازندگانشیپور
بارتوجهمرابهخودجلبمیکند، کنند،همینمسئلهچندین شدهخالی

بیشترازخودملودیهاوهارمونیهاوباقیماجرا.
چه؟ ندارد نقشی آنها در صدا که رقصنده یا پانتومیم گروه یک مورد در شکنر:

صدایآنهاسکوتاست.آیااینهمیکفعالیتتئاتریاست؟
بله. کیج:

کربی و ریچارد شکنر مایکل 

کیج مصاحبه با جان 

مجیداخگر
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کهسکوتمطلقوجودندارد،وبههمینعلتنمیتوانیدیدنرا تومعتقدی کربی:
کنی،نه؟ ازشنیدنجدا

شنیدنوهمینطوردیدن،همیشهدخیلاند،بهشرطاینکهتوچشمانترا کیج:
بازنگهداری.

گوشدادنبهموسیقیضبطشدهچه؟ درمورد کربی:
هر از این کند، پیدا برش و دور محیط در کردن نگاه برای چیزی آدم گر ا کیج:
گوش موسیقی به و نشستهای اتاقی در گر ا میشود. جالبتر موقعیتی
میدهیوپنجرهبازاستونسیمیمیوزدوباپردهبازیمیکند،بهنظرمن

کفایتمیکندتاتجربهایتئاتریبرایتوبهوجودآورد. همین
گوشمیدهمحضورمسیحهماعصابمرا منوقتیبهموسیقیضبطشده شکنر:

خردمیکند.
هالهلویا! کیج:

میکنم. خیالپردازی موسیقی با و میبندم را چشمهایم و میکشم دراز شکنر:
رادوستندارم کنسرت ازموسیقیمیبرم.من را اینطوریبیشترینلذت

چونمجبورمسرجایمبنشینم.
گوشمیدهیدرواقعتئاتریخصوصی وقتیتودرازمیکشیوبهموسیقی کیج:
گربخواهمچیزیراازاین کهمنــــا ودرونیبرایخودتبهوجودآوردهای
ــــآنرابیرونازتعریفمازتئاتربهعنوانموقعیتیعمومی کناربگذارم حیطه
برای آن تشریحدقیق که کاریمیکنی داری تو دیگر بیان به قرارمیدهم.
که دیگرانخیلیسختاست.منتئاتررابهعنوانموقعیتیدرنظرمیگیرم

کند،نهفقطیکنفر. هرتعدادآدمیبتوانددرآنمشارکت
بتوانندتصور کهمردم کنم کار گفتی»منسعیمیکنمبهشکلی بار تویک کربی:
به برایشان موقعیت این اینکه نه میکنند تجربه خودشان دارند که کنند

گونههایهنریبرایتوطرحریزینشدهاست؟ وجودآمده.«اماآیاهمۀ
کهماداریماینراتغییرمیدهیم. بله،قباًلهمینگونهبودهولیمنفکرمیکنم کیج:
که شدهاند نشانده گونهای به گران تماشا و است متعارف تو صحنۀ وقتی



کهنقشدیگریرابازی کسینیست کنشاست.او گر،باحروفبزرگ،یکمرد اجرا
کشیشیاجنگاوراست:اوخارجازژانرهایزیباییشناسانهقرار کند.اویکعملگر،
کهزوال کنشیانجامشدهویایکعملاست.آیینی دارد.آییندرواقعیکاجرا،
کشفچیزجدیدی،بلکهدرپیچیزی یابدبهنمایشبدلمیشود.مننهبهدنبال
کهتمامیتفاوتهایموجودمیانژانرهای فراموششدهام.چیزیچندانقدیمی

کاربردیبرایآننداشتهباشند. زیباییشناسانه،دیگر
گر(، گرهستم)منبهصورتمفردسخنمیگویم،ازیکاجرا منمعلِمیکاجرا
کهفرآیندآموزشازاوعبورمیکند، ــــکسیاست ــــهمانندسایرپیشهها یکمعلم
را آموزهای است قرار که گردی شا با او برخورد شیوۀ اما شود، دریافت باید آموزش
کند،فقطمیتواندبهصورتشخصیباشد.ومعلمخودچگونهآموزش کشف 

ً
مجددا

گردریکوضعیت ازطریقبهسرقتبردنآن.اجرا یا ابتکارعملو با رامیفهمد؟ 
رمانهای به ارجاع با باشیم، عالقهمند رمانتیسیسم به گر ا دارد. قرار وجودی
اومرددانشاست.منترجیحمیدهمبه که گفت )1(دربارهاشمیتوان کاستاندا
کهنیچهتوصیفمیکند:مردی کومباس)2(بیندیشم.ویاحتیبهدونژوانی پیردو
گردیگرانبدودشنام کهبادانشبهمثابۀوظیفهرویارویشدهاست.حتیا طغیانگر
ندهندبازهمخودرادرگیرچالشمیبیند،اویکبیگانهاست.درسنتهندو،آنها

گروتفسکی یرژی 

گر اجرا

رضاسرور
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کهبردانشفائق ازوراتیا  )3(ها)تبارهایطغیانگر(سخنمیگویند.وراتیا   کسیاست
میآید.آنچهیکمرداهلدانش)4(دراختیارداردنهایدههاوتئوریها،بلکهعمل
را کار این اومیگوید: انجاممیدهد؟ گرد برایشا کاری واقعیچه معلم اما است.
گردبرایدانستن،برایفروکاستنامرناشناختهبهشناختهونیزبرایاحتراز بکن.شا
کهاومیخواهدبداند.امااو ازعملمیجنگد.دلیلپایداریاوهمینواقعیتاست
کاریراانجاممیدهدویانه.  کهمیتواندبفهمد.اویا تنهاپسازانجامعملاست

دانشمحتوایعملاست.

خطر و شانس

کاستاندا وقتیازاصطالحجنگاوراستفادهمیکنم،ممکناستشماآنرااشارهایبه
بدانیـد،امـاتمـاممتـونمقـدسازمـردیجنـگاورسـخنمیگوینـد.اوراهمانقـدردر
کسـی کـهدرسـنتآفریقایـییافـتمیشـود.جنـگاور سـنتهنـدومیتوانیـدبیابیـد
گـرنیـازیبـهمواجهـهبـااجسـادباشـد،او گاهاسـت.ا کـهازفانـیبـودنخویـشآ اسـت
کسـیرانمیکشـد.درمیـان کشـتننباشـد،او بـه گـرنیـازی ا امـا کـرد چنیـنخواهـد
کـهدرفاصلـۀمیـاندونبـرد،جنـگاوردرسـتماننـد سرخپوسـتانآمریـکاشـایعاسـت
دختـریجـوان،قلبـیمهربـاندارد.اوبرایفائقآمدنبـردانشمیجنگد،زیراهنگام
شـوروهیجانـاتعظیـمواحسـاسخطـر،ضربـانزندگـیواضحتـروقویتـرمیشـود.
کسـیباخطررویاروینشـود، گر خطروشـانسدوشـادوشیکدیگربهپیشمیروند.ا
کهضرباهنگضربانـاتوغرایز درجـهومرتبـهاینخواهـدداشـت.هنـگامچالشاسـت
ـــــشـوروهیجانـی بشـریپدیـدارمیشـود.آییـنهمـانزمـانشـوروهیجـانعظیـم
گـرروش ریتـمتبدیـلمیشـود.اجرا بـه ازآنپـسزندگـی ـــــاسـتو برانگیختهشـده
اتصـالضربانـاتبـهآوازرامیدانـد.)زیـراجریـانزندگـیبایـددرفرمهـابیـانشـود(پـس
ازایـنمرحلـه،شـاهداِنآییـنواردحـاالتشـوروهیجـانمیشـوند،بهعبـارتدیگـر،
کسـی گراسـت،یعنیهمان گوییآنهاحضوررااحسـاسمیکنند؛واینبهلطفاجرا
گرهمـانپونتیِفکس)5( کـهپلـیمیـانآییـنوشـاهداِنآنمیشـود.درایـنمعنا،اجرا

ـــــیـاسـازندۀپلــــاسـت.




