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مقدمه
»مهمترینهدف،بیهدفیاست،هماهنگیکاملباطبیعتو

ُکنش«
جانکیج

التیامبخش، تجربهای بهعنوان کاتارسیس همواره
درام، ادب، فرهنگ، طریق از دگرگونساز و تطهیرگر
 Powell, 2007:( پزشكیوروانشناسیفهمشدهاست
بهعنوان ارسطو، بوطیقای1 در واژه این بار اولین .)1
تأثیراتروانپاالیشیتراژدی]ازطریقنوعیهمذات
پنداریدرقالبتجربهایمرکبازترسوشفقت[معنا
نوزدهممعناییگستردهترو ازمیانهقرن اّما میشود؛
کاربردیعمومیترمییابد)Hanes, 2000: 70(.دردوره
معاصرابتدافروید2وبروئر3درکتابمطالعاتیدرباب
درمان در روشی عنوان به را آن )1893( هیستری4
 Scheff & Bushnell,( روانیمطرحساختند اختالالت
و بیولوژیكی ایننگرش با تقابل 239-238 :1984(.در

فردی،لِوویگوتسكی5کاتارسیسرانقطهتالقیجریان
احساساتمتضادیمیدانست،کهدررابطهبااثرهنری
به کاتارسیس مفهوم بسط با وی میآید. بهوجود
»مرحلهایاززندگی«وپیوندآنباامرواال،خالقّیتو
تخّیل،نگرشخودبههنرواحساسرابادرامزندگی
 Smagorinsky, 2011:(روزمرهخودجوشپیوندمیدهد

.)332-338

با موِرنو7 جیكوب و اِوریانوف6 نیكالی آن، مقارن
پیوندزدندرمانونمایش،بنیاننوعیدرامدرمانی8را
درام کتاب در فیلجونز9 نظر به بنا که دادند، شكل
شامل )1996( زندگی10 بهمثابه تئاتر درمان: بهمثابه
بود دراماتیک12 فاصلهگذاری و فرافكن11 هویّت
)Marciniak & Bennett, 2016: 183(.بهطورکلّی،نگاه
فاصلهگذارانهبهکاتارسیسکهپیشازقرنبیستمحوِل
محورمخاطبوهمذاتپنداریبیرونیواحساسیصرف
به  بیستم، بود،درقرن تراژدیاستوار باقهرمان وی
همذاتپندارِیفاصلهگذارانههمراهباتفّكریاادراکبا
روزمره زندگی از انعكاسی که بدلشد فاصلهعقالنی
پیرامون دیدگاه این انعكاس بود. مخاطب خوِد
کاتارسیس،عالوهبرتئاترقرنبیستموتجارببرتولت
برشت13وآنتوننآرتو،14دردیگرهنرهایاینقرن،که

درذاِتخودبانمایش،بداههوتجربهعجینبودند،نیز
بازتابیافت؛کهازآنجملهمیتوانبههنرپرفورمنس15،
بهعنوانهنریمیانرشتهایودرتضادباتئاترمتعارف
اشارهکرد،کهبرخیکاتارسیسرابخشجداییناپذیر
 Bielby, 1997: 4; Parker & Sedgwick,(آندانستهاند

.)2013: 164-165

باتوّجهبهاهمّیتواذعانپژوهشگرانبهموجودیت
پرفورمنسبهعنوانشیوههنریپیوستهباکاتارسیس،
مفهوم و کارکرد پژوهشحاضر،جستوجوی مسئله
کاتارسیسدرآثارجانکیج،موسیقیدانخالقونامدار
قرنبیستم،استکهایدهتلفیقهنرهاوابداعهپنینگ
بهعنواندرآمدیبرپرفورمنسبهاونسبتدادهمیشود.
ادغام میانهنرها،موجب اعتقادکیجمبنیبرمكالمه
هنرهاوتأثیراتسمعیوبصریدرقالبشیوهنوینیاز
 Silverman,( اجرادرجنبشفالکسوس16شد و تئاتر
و آهنگسازان هنرمندان، از شبكهای .)2010: 195

هنر، از جدیدی تعاریف ارائه عالوهبر که طراحان17
معتقدبهبرداشتنمرزمیانهنرهانیزبودند.ازدیگر
سو،ظهورشكلاولیهپرفورمنسومتعاقبشنگرشهای
وحضورجنبههای هپنینگها18 قالب در بدان، جّدی
تئاترگونه،ُکنشیواجراییدرآثارجانکیج19رامایكل
 Kirby,( جدید« تئاتر فقرات »ستون به کییربای20

24 :1965(تعبیرکردهاست.

ازاینرومسئلهپژوهشحاضراینمقولهاستکهآیا
درتحوالترخدادهدرهنرکیجدرطیدورهکاریاو،
هدفیکاتارسیسیدرمیانبودهکهاورابهسویابداع
سوق هنرها یكپارچهسازی و پرفورمنس و هپنینگ
دادهاست؟ودیگراینكهایننگرشچگونهدرکاروی
توسط کاتارسیس به دستیابی نحوه و یافته بازتاب
مخاطبدرآثارویچگونهتعبیرشدهوچگونهمحّقق

میگردد؟
باتوّجهبهمسئلهحاضر،مقالهازدوروشتاریخی،
مفهوم در گرفته صورت تحوالت سیر تبیین هدف با
کاتارسیسوروشتوصیفی-تحلیلیباهدفردیابیو
واکاویاندیشهکاتارسیسدردورانگوناگونکاریکیج
ونحوهتناسبیافتنُکنشهنریویدررابطهباآن
منابع از حاضر پژوهش دادههای بردهاست. بهره
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و نوشتارها به مستقیم رجوع بهویژه کتابخانهای
فعالیتهایگوناگونبرجایماندهازجانکیجگردآوری
تاریخی رهیابی قصد با نهایی تحلیل و تجزیه و شده
صورگوناگونکاتارسیسدرآثارویوشیوههایمورد

استفادهاودرراستایتحّققآنبودهاست.

کاتارسیس، از تراژدی تا هنر پرفورمنس
گرچهکاتارسیس،براینخستینباردرپاسخارسطو
 Scheff(21بهانتقادتندافالطونعلیهدرامشكلگرفت
این بیشتر شرح عدم اّما ،)& Bushnell, 1984: 238

مفهومتوسطوی،موجببرداشتهاوتفاسیرمتنّوعو
گاهمتفّرقیازاندیشهویتابهامروزگشتهاست.ارسطو
درآثارپیشینخودازکاتارسیسنوعیبرداشتپزشكی
ارائهمیدهدوآنرابهتخلیهکاتامنیا22تشبیهمیکند
پاالیش را آن برخی ازاینرو، .)Belfiore, 2014: 300(

روحازهوسهایخود)Lucas, 1930: 24( وبرخیآنرا
و تعاریف عمده .)Else, 1957: 440( دانستهاند تزکیه
نظریههایمربوطبهکاتارسیسدرمفهومارسطویی،که
حولمحور»تأثیرتراژدی«23میچرخد،بهپیشازقرن
بیستمبازمیگردد)Hardison, 1969: 3(؛کهازآنمیان
کریستوفر و ویلیامشكسپیر24 تراژدیهای به میتوان
پیر و )Ibid: 8( شانزدهم قرن انگلستان در مارلو25
 Biet,( قرنهفدهم فرانسه در راسین27 ژان و کرنی26
کاتارسیس تفاسیر نمونه از نمود. اشاره )2016: 305

ارسطوییعصرروشنگرینیزمیتوانبهتأثیراخالقی
گوتهولد و ُگتشد28 کریستف یوهان نظر در تراژدی
Fischer & Fox, 2005:75-(30افرایملسینگ29ارجاعداد
84(.اینبرداشتازکاتارسیسوتفاسیرآنکهتااواسط

برانگیختگی برمبنای یافت،بیشتر ادامه نوزدهم قرن
احساساتمخاطب)ترس،شفقت،ستایش،حیرتو...(
بود. استوار تراژدی قهرمان با وی همذاتپنداری و
مخاطبدرایننوعتعاریفازکاتارسیس،نقشیمنفعل
ایفامیکردوکاتارسیسازطریقعاطفهوهمذاتپنداری

ویرخمیداد.
اّماپسازآن،بهویژهدرقرنبیستم،کاتارسیسبا
حلولدرکالبدزمینههایمختلف،معانیگستردهتری
درمانی31 برداشتهای با کاتارسیس تعاریف از یافت.

 Breuer & Freud,(32میتوانبهتعاریففرویدوبروئر
1974(،شولتزها33)Schultz & Schultz , 2004: 506(و

 VandenBos,( کرد اشاره آمریكا روانشناسی انجمن
153 :2007(،کههدفازآنتخلیهکردنیاآزادساختن

 Hanes,( است فروخورده یا سرکوبشده احساسات
72-71 :2000(.ایننگرشبهکاتارسیسدرروانشناسی

به چشمگیری توّجه باعث پسافرویدی، حرفهای
جمله از هنر، طریق از کاتارسیس درمانی جنبههای
تئاتردرمانیگشت،کهتوسطجیكوبموِرنوباتوّجهبه
تئاترخودجوشیابداهه،34شكلگرفت.درایندیدگاه،
یا گذشته صحنههای بازخوانی که بود این بر اعتقاد
رویاهاییکفردباعثبهخودآگاهآمدنکشمكشهای
تجربه را کاتارسیس شخص نهایتاً و گشته ناخودآگاه
 Moreno,(کردهوبهآرامشوتغییرمثبتدستمییابد

.)1946: 252-253

با که کاتارسیس، به درمانی نگرشهای از جدا
احساسات برونریزی درصدد خود مختلف شگردهای
معانی از بیستم قرن تئاتر هنر، بُعد از است؛ بیمار
مبتنیبر»تأثیرتراژدی«برمحوریتهمذاتپنداریو
»تأثیر بر و شد دور نمایش در مخاطب شدن غرق
زیباییشناختی واکنش محوریت بر فاصلهگذاری35«
ادوارد توسط ابتدا که مفهومی استوارگشت. مخاطب
بوُل36)1912(وبرتولتبرشت)1936(مطرحگشتو
سپستوسطتوماسشِف37جامعهشناسدرکتابشبا
عنوانکاتارسیس،درمان،آیینوتئاتر38)1979(بسط
 Jennings, 2013; Bresler, 2007:( یافت گسترش و

 .)592

بهمعنای فاصلهگذاری دراماتیک، هنرهای در
نقش، در بازیگر و تماشاگر شدن غرق از ممانعت
سلب و واقعگرایانه زیباییشناسی از دوریگزینی
جذابیتقصهنمایشوقهرمانانآنبهمنظورتوّجهبه
از را واقعّیت و تخّیل مرزهای که است پیام و محتوا
طریققوهذهنییابهتعبیربوُل»فاصلهروانی«39ترسیم
احساس کامل، حذف نه کاهش، برای تالش میکند.
همدلیویگانگیمخاطبباشخصّیتهابهمنظورکمک
بهدرککلّیآنهاازرویدادهاست.برشتاینبیگانهسازی
راباتكنیکهایینظیرکاربستصحنههایاپیزودیک،



62

فصلنـامۀ علمی پژوهشی                   سال ششم، شامرۀ 24، پاییز ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������1396

روایتمستقیم،آهنگهاوساختارهایزبانینامعمول
 Thomson & Sacks, 2006: 279;( میداد انجام
Schonmann, 2011: 65(.شفنیزباتأکیدبراینكهتئاتر

بایدفاصلهگذاریامنیراازتجربهشخصیافرادفراهم
آورد؛فاصلهگذاریبهمنظورتخلیهعاطفیجسمی40و
آگاهیشناختی41)کهفاصلهگذاریمینامد(،رایكیاز
او، برمیشمارد.درنظر دومؤلفهاساسیکاتارسیس،
تخلیه پایان در کهشخص است شایع بسیار امر این
رویدادهای مفصل و زنده یادآوری با عاطفی-جسمی،
فراموششده،اغلببهآگاهیوبینشدستمییابدو
ماحصل از وی بردن لذت را زیباییشناختی تجربه
فعالیتهاییمیداندکهدرقالبنمادینموجبرهایی
به دستیابی و شخصی دردناک و عاطفی تجارب از
تئاتر و ادبیات که میکند تأکید او میگردد. آرامش

.)Powell, 2007: 1(تواناییاینفاصلهگذاریرادارند
اّماکاتارسیسبهعنوانجزئیازدرامزندگیروزمره
رابایستیدرنظریاتویگوتسكیجستوجوکرد.اوبا
درنظرگیریرابطهقویمیاندرامهایواقعیبشرواثر
برای میانجی نوعی و واسطه را هنر تئاتر، دراماتیک
درام معنی میبیند. بشری احساسات تنظیم و درک
ویگوتسكی،مردمرادرارتباطباخودشانودیگرانبه
تصویرمیکشدکهآگاهیوشناختآنهادرپِیتضادهای
دراماتیکدرونیوبیرونیشانازتجربهزندگیروزمره
حاصلمیآید.درنزداو،کاتارسیسمرحلهایاززندگی
از بخشی بهعنوان مردم که روزمرهای درام است،
 Smagorinsky,(مشغلههایشانباجامعهتجربهمیکنند
337-335 :2011(.اّماآنچهکهتمایزدیدگاهویراروشن

میسازد،دفاعاوازهردوبُعدزیباییشناسیوهنردر
پرورشانسانیبود؛قیاسساختاریویمیانادراکو
خلقهنربودکهباایدهامرواالنیزپیوندمیخورد.از
ازفعالیتهایاوستو انسانفراتر او،ظرفیت دیدگاه
آنچهکهفرددرزندگیبهانجاممیرساند،تنهاکسری
 Vygotsky, 1997:(ناچیزازتماماحساساتدرونیاوست
و تئاتر دوی هر نیز بوآل42 آگوستو چنانکه ،)251

زندگیراسراسرکشمكشمیدانست.اوبهکاتارسیس
ونمودهایآنبهشیوهایکاماًلمتفاوتنگریست.هدف
کاتارسیسازنظروی،پویاییوتحریکمخاطبنسبت

بهُکنشوعملبود.ازاینرو،کاتارسیسنهجایگزینی
ناامیدیومحرومیتتؤامبااحساسآرامشوتسكین
موقتِیایجادگرتعادل،بلكهترغیببهبرهمزنیتعادلو
برانگیختگیمخاطببهمداخلهمستقیموُکنشبیشتر
بابهرهگیریازتكنیکهایبازیسازیبداهه،میباشد

.)Cohen-Cruz & Schutzman, 2002: 98(

درنتیجهاینتحولدرمفهومزیباییشناختی،پس
متن دیگر میالدی، هفتاد اوایلدهه و ازدههشصت
نمایشبهعنوانهستهاصلیرویدادتئاتریموردتوّجه
ارزشمند که بود، اجرا خالق فرایند این بلكه نبود،
شمردهمیشد.چنانکهتأکیدافرادیهمچونبوآلنیز
ارائه بهجای مشارکتی اجراهای و نمایش ساخت بر
و رویكردها این .)Ibid: 112-113( بود نهایی اجرای
نظیر هنرهایی در اجرا و تئاتر به جدید نگرشهای
رویدادهایی با همراه تنش پُر هنری که پرفورمنس،
زنندهجریانزندگی برهم بیدرنگوغافلگیرکنندهو
بود،بهعنوانراهیبرایایجادسطوحجدیدآگاهیدر
مییابد. ظهور گوناگون روشهای کاربست با مخاطب
پرفورمنسباتخطیازهنجارهایمحكمبیاناحساسات
بیان سّنتی اشكال از تبعّیت عدم و تئاتر در مرسوم
پیشبینیناپذیری ندانستن، تنش ایجاد با دراماتیک،
رویدادهاوغیرمنتظرهبودن،بهبرهمزدنقوانینناگفته
ارتباطمیانهنرمندومخاطبمیپردازدوباسرپیچی
ازتحّققانتظاراتمخاطبانتئاترسّنتیوازمیانبردن
 Wheeler,(امنّیتوی،درصددتجربهکاتارسیساست
39-37 :1997(.ازپیشینهغیرتئاتریاینهنرمیتوانبه

فعالیتجنبشهایآوانگاردینظیرفوتوریسم)1909-
14(،دادا)1916-24(،اتوماتیسمسورئالیست)1924-
40(،نوورئالیسم)اوایلدهه1960(،فالکسوس)دهه
1960(وهنرفمنیست)1970بهبعد(ودراینمیان
مارسل تسارا،43 تریستان چون کلیدی چهرههای از
 Butler,(دوشان،44کورتشویترس45وجانکیجنامبُرد

.)2017: 1

دریکنگاهکلّیبهتحولمعنایکاتارسیس،علیرغم
که ارائهشده، تعاریف تمام در آن مشترک ماهّیت
به کمک و روحی-جسمی تنشهای از رهاییبخشی
 Powell, 2007:(اثراتتطهیرکنندهاش ازطریق التیام
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آنها تمامی در ارتباط ضمنی مفهوم همچنین و )2
است،شاهدنگرشهایمتفاوتومتنوعیدرشیوههای
معنای از که هستیم، مخاطب بر آن تأثیرگذاری
تجربه بوآلی معنای تا تعادل و نظم ایجاد ارسطویی
 Auslander, 2002:(آشوبوبینظمیدرنوساناست
قهرمان میان ارسطویی تعاریف در ارتباطیکه و )15

اصلینمایش)پروتاگونیست46(ومخاطببرقراربودوبا
را کاتارسیس بیرونیمخاطبموجبات همذاتپنداری
فراهممیساخت،درتعاریفقرنبیستمیازکاتارسیس،
باخروجمخاطبازحالتانفعال،بهارتباطیفاصلهگذارانه
تأثیر ایجاد نتیجه در و نقشش و قهرمان میان
فاصلهگذارانهبرایوقوعکاتارسیسدرمخاطبانجامید
وبهمرور،باکاستهشدناینارتباطوبایكیشدناوو
و وکشمكشهایدرونی تضادها بر تمرکز و مخاطب
بیرونیخوِدمخاطببهنوعیارتباطدرونیبدلگشت.
زندگی با بهگونهای بیستم قرن کاتارسیس واقع، در
دور تراژدی آرمانگرایی از و خورده پیوند روزمره
عاطفی- تخلیه نه کاتارسیس معنا، این در میافتد.
جسمیوآگاهیناشیازشناساییوضعیتآرمانیکه
مواجههباواقعّیتووضعیتمخاطبوشناساییمسیر

برونرفتازآندرقالبُکنشخالقانهاست.

کیج: موسیقی، اجرا، تئاتر
قرن اواسط تا نوزدهم قرن اواخر آوانگارد تئاتر
بیستم،بانوآوریدرُکنشواجرامترادفاستکهدر
ذاتخودباکاتارسیس،نهدرمعنایسّنتیآن،عجین
است.تداومایننگرشهارامیتواندرهنرهایینظیر
 Kaye, 1996: 2; Auslander,(پرفورمنسنیزدنبالنمود
1 :2002(وازآنبهعنوانجریانیخزندهورخنهکننده

بهدیگرهنرهایایندورهنیزیادکرد.درهمینراستا،
و دیسونانس47 کاربست شاهد نیز موسیقی دنیای
آتونالیتة48آرنولدشوئنبرگ49بود،کهواُکنشیبهفقدان
گشایش و غربی موسیقی کالسیک تونالیته50 کارایی
 Masschelein,( بود مدرن موسیقی رهایی برای راهی
تجربه دنبال به آثارش در نیز شوئنبرگ .)2014: 5

 Ashton,( بود موسیقی در مخاطب برای کاتارسیس
شاگردان آهنگسازی، معلّم مقام در او .)1991: 161

بیشماریازجملهجانکیجراتربیتکرد51وتجارباو
بهویژهشیوهآهنگسازیویوسوقدادنمخاطببه
بازتاب بیستم قرن آوانگارد موسیقی در تحلیلی تفّكر

یافت.
معنای برهمزننده هنرمند بهعنوان نیز، کیج جان
رایجموسیقی،بیهیچشکوشبههایوحتیبهشهادت
آهنگساز هر از بیش جهان موسیقی بر مخالفانش،
همچنین، گذاشتهاست. تأثیر بیستم قرن در دیگری
تأثیرعمدهویبرهرجنبهایازهنرمدرنمحسوسو
عمقوچندشاخگیتأثیراتش،نهتنهادرموسیقیبلكه
است. مشهود فرهنگی بیان شیوههای دیگر در
در بهویژه موسیقیاش، تصنیفات در وی نوآوریهای
آفرینش راهگشای  میالدی، وشصت پنجاه دهههای
مفاهیمجدیدیدرهنرغربوپرفورمنسشد.درواقع،
اجراهایرادیكالکیج،کهدرچالشیصریحنسبتبه
تمایزاتمتعارفمیانُکنشادراکیمخاطبوهویّتاثر
بود،برحصولشناختازطریقمرکزیتپرفورمنسدر
اثرهنریتمرکزداشت)Kaye, 1996: 2(.ازاینرو،تأثیر
بیبدیلاوبرتئاتروجنبشهایهنریمعاصروپساز
پرتو در تئاتر بر کیج تأثیرگذاری توّجهاست. قابل او
پژوهشهای جدید مدرسه آموزگار بهعنوان نقشش
اجتماعی52ازسال1957تا1960بادانشجویانیچون
جكسون و کاپرو آلن هیگینز،53 دیک برشت، جرج
Fet-( مکلو،کهبعدهابهجنبشفالکسوسشكلدادند
آنها مكالمات و یافت گسترش ،)terman, 1991: XV

ساختاری روشهای یافتن برای وی تالشهای حوِل
و مفهومگرایی موسیقی، ساخت در واقعگرایانهتر
چون مفاهیمی ظهور برای را زمینه کیج ُکنشگرایی
هنر ،)1966( هیگینز دیک توسط اینترمدیا54
چندلر56 جان و لیپارد لوسی ابداعی مادهزدایانه55
)1968(وبهعنوانیکحوزهپلورالیستیجدیدتوسط
ریچاردکستالنتز57)1967(درقالبتئاترچندشیوهای58

.)Eppley, 2017: 345-346(بازکرد
تئاتر به نسبت عالقهاش به اشاره با کیج خوِد
)Shapiro & Cage, 1985: 105(،آنرادرگیریتوأمان

شنیدن، و دیدن عمومی حس دو گوش، و چشم
میدانستکهدرآنهرکسیبهسادگیمیتوانستتمام
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 Cage,( بگیرد درنظر تئاتر بهعنوان را خودش زندگی
Cage, Kirby & Schechner, 1965: 50(.دراینتعریف

و دیدن جداگانه درنظرگیری به نیازی دیگر کیج،
شنیدنویاترکیبآندر»تئاترموسیقی59«بهعنوان
فرمیهنریکهازموسیقیسازیمتمایزاست،نیست
)Nyman, 1999: 22(.ریشههایایننگرشکیجبهتئاتر

بامرس اواخردهه1930وآشناییاش بایستیدر را
گسترش راستای در که کرد، جستوجو کانینگهام60
ترکیبصداوحرکت،بههمكاریپرثمریدراواخردهه

.)Fetterman , 1991: XV(1940و1950انجامید
ارتباطصحیحو دردهه1940،کیجمتوّجهعدم
درکمخاطبازمعناومقصودموسیقیشدواینكهنه
بلكه نمیسازد، برقرار مردم با ارتباطی موسیقی تنها
تأثیرگذاریآننیزبرافرادازشخصیبهشخصیدیگر
بسیارمتفاوتاست)Solomon, 1998(.ایندرکعمیق
به وی گرایش همچنین و مخاطب با ارتباط از کیج
فلسفههایشرق،61تغییراتمهمیدرسبکموسیقیو
فلسفهزیباییشناختیویازاوایل1950بوجودآورد 
بودیسم )Bernstein & Hatch,  2010: 29(.کشفذن

توسطکیجوآگاهیویازروشذندربرانگیختنتعهد
زندگی تأیید و نّیتمندی62« »عدم به نسبت فلسفی
چنانچههستبهجایتمایلبهبهبودبخشیدنآن،به
گسترشطیفوسیعیازتكنیکهایمبتنیبرعناصرو
نوشتارهای و عالئم مبنای بر شانسی عملكردهای
پیشگویانهئیچینگ)کتابتغییرات(63انجامیدکهبا
او به اجراییکقطعه، و رهاسازیکنترلدرساخت
امكاندادکهبهجایخالقیکاثر،درجایگاهشنوندهو
Cox & Warner, 2004: 176; Robert-( کاشفقرارگیرد
son, 2015: 19-23(.تصنیفقطعاتیبرایپیانوباهمین

ایندیدگاه تغییرات64)1951(،ماحصل نام،موسیقی
بود)DiMartino, 2016: 98(.کیجدراینقطعات،برای
از تمپوها، و دینامیکها دیرندها، اصوات، تعیین
نمودارهایئیچینگوپرتابسهسكهاستفادهکردو
نیز،بهشرحمتنیتكنیکهای پارتیتورآن ابتدای در
غیرمتداولبرایاجراپرداختهودرانتهانیزخاطرنشان
پارتیتور، این قسمتهای از بسیاری در که ساخته
نُتنویسیغیرمنطقیبودهواجراگرمیتواندبهصالحدید

.)Cage, 1951: 1( شخصیخودعملکند
به میتوان کیج تغییرات این نمونههای دیگر از
در )1952( نامرتبط65 رویدادهای همزمان ارائه قطعه
کالجبلکمونتین،66کهبهعنواناولیننمونههپنینگدر
نظرگرفتهمیشود،67اشارهکرد،اجراییکهترکیبیاز
انواعشیوههایبیانیوطیفیازرویدادهایهمزمانو
نامرتبطبامشارکتنوازندگان،شاعران،اجراگرانوافراد
غیرهنریوتحتتأثیرتئاترواندیشههمزمانی،یعنی
اجرایتنهایاهمزمانقطعاتبایكدیگربهمنظورقرار
از نامتعّینی و نامحدود پرسپكتیو در مخاطب دادن
 Pagnutti, 2013: 20-21; Sandford, 2003:(اصوات،بود
Fetterman, 1991: 1; Robertson, 2015: 18 ;16(.این

آن در که است معنادار لحاظ این از تجربی نمایش
در اجرا با پایانیافته و ایستا مفهومی نه آهنگسازی
برابرمخاطبانیمنفعل،بلكهتجربهآکوستیكیمتغیری
وابستهبهذهنمخاطبویااجراگرنسبتبههرفردی
درفضایاجرابود.ازآنجاکهُکنشاجرایی،هیچشروع،
تشخیص قابل رویدادها نظم و ندارد پایانی یا میانه
نیست،آهنگسازیبهعنوانیکفرایند،امكاناتیبرای
میگشاید آنها درگیری و مخاطب متفاوت دریافت
)Robertson, 2015: 3-5(.کیجبااینرویكرد،درقطعه

موسیقیآب68)1952(کهشاملوسایلینظیررادیو،
سوتهایمختلف،دستهایکارت،یکظرفآب،عصای
چوبی،چهارشئبهمنظورآمادهسازیپیانووزمانسنج
ورویدادهایمختلفبود،باقراردادنپارتیتور69قطعهدر
اندازهپوستردرمعرضدیدمخاطبان،باتصدیقبراینكه
مخاطباندوگوشودوچشمدارند،بهمعرفیعناصر
تئاترگونهودرگیریمخاطبباُکنشهایزندگیروزمره
Gena, 1992: 87-88; Fetterman, 1991: 57-(پرداخت

.)58

جهش شاهد ،1950 دهه در روال این تداوم با
کردن وارد بهواسطه کیج آثار در تخّیل از بزرگی
معرفی تجربیاتش، درون شانسی عملكردهای
روش درون گرافیكی نُتنویسی و »عدمتعّین70«
موسیقاییمعاصرهستیم،کهبااستفادهازتاسانداختن،
نمودارئیچینگ،نقشههایستارهای71ودیگروسیلهها،
بهانتخابچگونگیساختقطعاتوبرانگیختناجراگرها
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برایتفسیرشخصیازآنهاوبعدهامخاطب،بهانتخاب
شخصیمبادرتکرد.اینعملكردهایشانسیذنگونه
ُکنشگریزی یا بیُکنشی از نمایشی واقع در کیج،
شدیدیبودکهبههررویدادممكنالوقوعیاجازهروی
امریکهدر .)Roth & Katz, 1998: 40( دادنمیداد
یكیازمعروفترینوبحثبرانگیزترینقطعاتشانسی
او،یعنیقطعهچهاردقیقهوسیوسهثانیه72)1952(
شنوندگان و اجراگر آن در که سكوت، به موسوم
یا سكوت ثانیه سیوسه و دقیقه چهار بهطوریكسان،
تجربه موسیقایی اصوات بهعنوان را غیرعمدی صدای
میکنند،تجّسمیافتهاستکهدرآندومقولهاصلیدر
آموزههایذنمبنیبرنقشسكوتواعتقادبهقضاوت
درونیوارزشهایآنبرجستهاست.عالوهبرآن،دراین
رسمّیت به با ذن، اندیشههای سایه در کیج قطعه
شناختنآزادیاصوات،بههرصداییبهعنوانموسیقی
 Larson, 2012: 44-48; Timmerman, 2015:( مینگرد 
ازاینرو،عدمنّیتمندیدراجرایاینقطعه، .)43-45

کهتكنیک»همزمانی73«درآنمشهوداست،تولیدگر
پیوستگیصوتیپیشبینینشدهایمیباشدکههمراستا
بادگردیسیبصریوُکنشنمایشیآنبهاضافهپارتیتور
بندی، و قید هر از موسیقی آزادی با گرافیكیاش،
نشانگرفرایندشكلگیرییکاثربهجایاجراینهاییو
 Cox & Warner,(ازپیشتعیینشدهبهعنوانهدفاست
Shaw-Miller, 1996: 4 ;176 :2004(.درواقعاینقطعه،

چهارچوبموسیقیرابازمینهزندگیروزمرهمحیطهای
معمولیکهمخاطبباآندرگیراست،درهممیآمیزد
وبافراهمسازیگفتگومیانآنها،موسیقیراازقصدو
نّیتشخصیآهنگسازرهانیدهوبهمخاطبوامیگذارد
)LaBelle, 2015: 13-14(.ازاینرو،اینقطعهرامیتوان

از امتناع همهچیز، به احترام جداگانه، موضوع سه به
پیشبینی، غیرقابل چیزهای پذیرش و هدف وجود

.)Timmerman, 2015: 45(تفكیککرد
بقیهآثارایندههکیج،علیرغمتوّجهویبهمقوله
برقراریارتباطوعناصرتئاتری،بهدلیلپیچیدگیهای
تكنیكیساختقطعاتهمچناناجرایآنهادرانحصار
نوازنده،اّماباتفسیرشخصیویازآن،است.دراواخر
دهه1950واوایل1960،کیجبهارائهتمهیداتمتنّوع

دو عالوهبر میپردازد. مخاطب درگیری برای دیگری
قطعهپیادهرویموسیقایی74)1958(وپیادهرویآبی75
)1959(کیج،کهواریاسیونهاییازقطعهموسیقیآب
وی تئاتری اندیشههای بنیادهای بر کاماًل و هستند
استوارند)Waxman, 2010: 192-193(،هشتواریاسیون
کیجمیانسالهای1958تا1967،کهنشانگرعالقهاو
اصوات تولید سیستم، طراحی نجومی، نقشههای به
و نوآورانه نیزتمهیدات محیطیوچندرسانهایاست،
نظیر، ابزارقطعاتکیج برایجعبه تجهیزاتجدیدی
استفادهازپارتیتورهایمتنوع)ترانسپارنت،متنیودر
شفاهی ارائه قالب در پارتیتور بدون موسیقی نهایت
ایده(،ترکیبهنرها)رقص،موسیقی،تئاترو...(،استفاده
ازرسانههایمختلف)رادیو،تلویزیون،پروژکتورو...(
تئاترگونه محیط به شكلدهنده که میسازد فراهم
 Hope, James & Vickery,(جدیدیدرآثارکیجاست
Miller, 2009 ;1 :2012(،کهمخاطبباتفسیرخوددر

دخالت بهطورمستقیم موسیقی قطعه و معنا ساخت
داشتهوجایگزینیهمبراینوازنده/اجراگروهمبرای
آهنگسازمیشود.بهطورکل،فعالیتهایایندههکیج
)1960(،اغلبباعناوینیچونموسیقیبهمثابهتئاتر،
تجربه و هنری اشكال از عبور کثرت، فراوانی،
قطعات در که میشود، توصیف اجرایی موقعّیتهای
اچپیاسسیاچدی77 و )1967( موسیقی76 سیرک
)1969(مشهوداست)Husarik, 1983: 1(.ایندوقطعه
و مكان بدون دلبخواهی، اجرای در عمل آزادی با
نشانگر پایانی، و امتداد و آغاز بیهیچ زمانبندی،
تمایالتکیجبهآزادیمطلقازهرحدوحصریاست
که موسیقی سیرک در .)Timmerman, 2015: 49(

اجراهای ارائه به کیج است، چندرسانهای رویدادی
اجرایی فضاهای در اغلب که مستقل و همزمان
غیرمتداول،باتعدادشرکتکنندگانبسیارومدتزمان
از انواعموسیقیها طوالنیاست،میپردازدکهدرآن
نیز مخاطبین و یافته ظهور مجال مختلف جوامع
میتواننددرمقامنوازندهیاآهنگسازبهساختآهنگ
خودمبادرتورزد)Rønningsgrind, 2012: 25-28(.این
ُکنشهای در مخاطب مطلق آزادسازی با قطعات
میان بهشكستنمرزهای دلبخواهیوخالقانه،منجر
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مخاطبواثرهنریودرنهایتایجادتخلیهروحیو
جسمیبهانحاءمختلفمیشود.اّماشایدنكتهایکهدر
الیههایزیریناینآثارنهفتهاست،میلذاتیکیجدر
پدیدآورینظمازبینظمیباشدکهتحتتأثیرفلسفه
ذن،درصدددستیابیبهیكپارچگیووحدتنهاییکه
باشد، مخاطب بر کاتارتیک تأثیرات همان شاید
آواز کتاب بتوان شاید نیز را آن اوج نقطه بودهاست.
با که دانست )1970( 78)92-3 صدا برای )سولو
شامل بهطورمستقیم متنوعش، دستورالعملهای
نگاشته تئاتری اجراهای بهمنظور که است قطعاتی
دیگر و قطعات این در .)Petkus, 1986: 2( شدهاست
این بهوضوح رفت، آنها معرفی پیشتر که قطعاتی
اندیشهذنمبنیبرزیستندرزماناکنونحاکماست.
در روزمره زندگی با تعامل و درگیری قطعات این در
تحوالتدرونیوبینشیمخاطبکهکاتارسیسرادر

پیخواهدداشت،برجستهاست.
بنابراین،ازاواخر1950،باقطعاتینامتعّیندراجرا
روبروهستیمکهشیوههایآنرامیتواندردوروش
خالصهکرد:ابتدااینكه،آهنگسازدیگرازنگارشسّنتی
نُتهاکهنشانگررابطهدقیقمیاننشانههاینُتنویسی
قوانین از مجموعهای و نكرده تبعّیت بود، اصوات و
کردهاست. تدوین تولیداتصوتی بهمنظور را شخصی
دوم،بهدلیلاینكهنُتنویسیپارتیتورهامشخصکننده
بایستی قطعه مفهوم بنابراین، نیست، ویژهای اصوات
بازنمایی و ارتباط واقع، در گردد. تنظیم دوباره
پارتیتورهایسّنتیبااصوات،مشخصاستولیارتباط
آن، تولیدکننده اصوات و نامتعّین آثار پارتیتورهای
نامتعّیناست،بدینمعناکهیکپارتیتورنامتعّین،ارتباط
برقرار مینمایانند، باز که اصواتی با بینهایتی تا یک
در نگاشتهشده دستورالعملهای عالوهبرآن، میسازد.
اجراگر/ به را تفسیر اجازه نیز پارتیتورها این حاشیه
نیز وی هپنینگهای مجموعه در میدهد. مخاطب
حضورمخاطبومشارکتاودراجرابهاوجخودمیرسد
کهنشانگرحذفتمایزمیاناجراگرومخاطبدرآثار

ویاست.

اجراهای موسیقایی جان  کاتارسیس در  مفهوم 
کیج

با شد، بیان پیشین قسمتهای در که همانگونه
بررسیدرمعنایکاتارسیسازارسطوتاویگوتسكیو
بوآلوانعكاسآندرتئاتروهنرپرفورمنس،علیرغم
محفوظومشترکماندنمعنایظاهریآن،درالیههای
شیوههای و کاتارسیس به پرداخت نهانی و زیرین
تأثیرگذاریآنباتفاوتهایمتعّددیازیونانتاعصر
را بدان نگرش ماهّیت کل که گشتیم، روبرو حاضر
دستخوشتغییروتحولساختهاستوبارخنهدردیگر
تجارب به عالقمندی با که بیستم قرن هنرهای
با ارتباط برقراری برای تالش در زندگی چندحسی
نظیر  )Butler, 2006: 2( مخاطباندرروشهایجدید
هنرپرفورمنسبودند،گسترهنامحدودیازآنراشاهد

هستیم.
کاتارتیک، تأثیرات این در مشترک و اصلی ابزار
عاملاجراوُکنشاست.عاملیکهکیجآنراوجهتمایز
مورتون براون،79 ارل چون همقطارانش، با خود آثار
فلدمن،80کریستینوولف81ودیویدتودور،82میدانست.
چنانچهشاهدنگرشاولیهکیجبهجنبههایاجراییدر
اوایلدهه50،باآثارینظیرارائههمزمانرویدادهای
نامرتبط)1952(،موسیقیآب)1952(وقطعهسكوت
)1952(هستیم.دراینقطعاتنگرشکیجبهارتباط،
انفعال حالت از خروجش و مخاطب ُکنشپذیری
برجستهاستکهباترغیبویبهمشارکتبااثروسپس
بهطورمستقلدرساختآنهمراهاست.ایننگرش،با
رویكردهایتئاتریقرنبیستمبا»تأثیرفاصلهگذاری«
برمحوریتمخاطبوبااثراتکاتارتیکهمسوییداشته
همذاتپنداری یا و بازیگر و تماشاگر غرقشدن از و
افرادی صرفبدونتفّكرممانعتبهعملمیآوردکه
بهعنوان آن انعكاس درصدد ِشف و بوُل برشت، نظیر
عاملیپاالیشگردرتئاتربودند.براینمونه،جنبههای
در کیج، نامرتبط رویدادهای همزمان ارائه در اجرایی
قالبچنداجرایهمزمان،نامرتبطومتداخلکهعموماً
نشانگرصحنههاییعادیاززندگیروزمرهاست،شكل
و اجرا صحنه درهمتنیدگی به توّجه با که میگیرد
جایگاهنشستنمخاطب،ویرابهبخشیازایناجرای
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نمایش با نیز آب موسیقی میسازد. بدل زنده
دستورالعملهایاجراییدرقالبپوستر،نوعجدیدیاز
به را وی حواس بیشتر درگیری و مخاطب با تعامل
معرضنمایشمیگذارد.اّماقطعهسكوتاونشانگرنوع
متمایزیازاجراوتعاملبامخاطباست.دراینقطعه
هرکسیمیتواندبهرویصحنهبیایدومطلقاًهیچکاری
فضای .)Shapiro & Cage, 1985: 105( ندهد انجام
شنیداریاینقطعهبهطوردائم،باشكستنمحدودیّتهای
حاضروفراتررفتنازفضایهندسیمعماریگونهایکه
فضاینمایشدرآنصورتمیگیرد،بهفضاینمایشی
تغییرمییابد.درواقعاینقطعهباقراردادنمخاطبدر
معرضشنیدناصواتمحیطیوتولیداصوات،نوعیاز
آگاهینسبتبهصوترادراوپدیدمیآورد.چراکهکیج
باورداشتکههدفموسیقی»هوشیارساختنذهنو
مستعدپذیریآنبهنفوذهایالهی«است.چنانچهاین
قطعهراتمایلکیجبهپیوندمیانموسیقیومعنویت
آن در و )Bernstein & Hatch, 2010: 3( دانستهاند
ذهن جاییکه است؛ مشهود ذن فلسفی تفّكر حضور
توانایی بازشناخت و محدودیتها از گذر با مخاطب
ادراکماهّیتواقعیاشیاء،بهآگاهیشناختی،کهِشف
آنراازمؤلفههایاساسیکاتارسیسبرشمرده،دست
یافتهکهاینآگاهیشناختی،کهدرنتیجهازمیانرفتن
تضادهاوکشمكشهایدرونی-بیرونیمخاطبووحدت
بهواسطه معموالً میباشد، آن از حاصل یكپارچگی و
در آن از که گرفته مخاطبشكل در ادراکشهودی
میشود تعبیر روشنگری یا ساتوری به ذن فلسفه
)Damien, 2003(.ازاینرو،کیجبهموسیقینهبهعنوان

هنریکهشاملارتباطازسویهنرمندبامخاطبباشد،
هنرمند آن در که مینگریست فعالیتی بهعنوان بلكه
درصددیافتنروشهاییبودتابهاصواتاجازهبدهدکه
ذات و ماهّیت به نگریستن این در و باشند خودشان
جهان سوی به را مردم اذهان اصوات، ناب و خالص
بیرونودرون،ازراهگوشسپردنیاساختناصوات،
بهجایدرنظرگیریقابلّیتهایپیشینموسیقی)نوعی
رابطه بدون مخاطب، منقلبسازی هدف با تکگویی
دوسویهوتعاملی(،بگشاید،کهایننگرشحاصلمطالعه
فلسفهذنبودیسمبهعنوانابزاریجهتتغییرذهندر

دستانکیجاست.ازاینرو،وجهارتباطیمخاطبدرآثار
ارتباط و مادی ارتباط سطح دو در میتوان را کیج

معنویوالهیبررسیکرد.
با اثر ارتباطی ابعاد به برخالفنگرشغالبمادی
مخاطبدرکاتارسیسقرنبیستم،درقالبروانشناسانه
به دستیابی بهمنظور مخاطب درونّیات به پرداختن
شناختوآگاهیشخصازخودش،کهدرکاتارسیس
احساسات برانگیختگی مبنای بر بیشتر ارسطویی
مخاطبوهمذاتپنداریویباقهرمانبدونهیچتفّكر
کیج، نگرش در مادی ارتباط بود، استوار تعاملی و
براساس درونّیاتش و خود با انسان ارتباط عالوهبر
با انسان مادی ارتباط به ارادهشخصیاش، و خواست
پیرامونشنظیرگوشسپردنبهاصواتمحیطیوتولید
نیز روزمره و پیرامون رویدادهای با درگیری یا و آنها
توّجهدارد،کهدرطولدورانکاریکیجونگرشوی
بودهاست. برخوردار صعودی سیری از بدانها
همزمان ارائه نظیر اولیه اجرایی آثار در بدینمعناکه،
رویدادهاینامرتبط،موسیقیآبوقطعهسكوت،کیج
سعیدربرهمزنیتّفكرسنّتیمخاطبنسبتبهتئاتر
قالبهای از وی آزادسازی همچنین و ارسطویی
سكوت قطعه در بهطوریکه دارد، آن سلطهگرایانه
مخاطبتشویقمیشودکهدرجایگاهدستیارآهنگساز
قرارگرفتهودرساختوتولیداصواتمشارکتکند.
اینامرپسازدهه60،بااستفادهکیجازنحوهنُتنویسی
اثر متفاوت)گرافیكیومتنی(،اجازهساختمستقیم
متناسببادیدگاهشخصیوروحیهفعلیودلبخواهی
و کیج واریاسیونهای در که شد، فراهم شخص
پارتیتورهایالیهبهالیهباکاغذهایترانسپارنتمشهود
است،کهبهقطعاتیکاماًلبازومنعطف،بدونآغازو
و موسیقی سیرک نظیر معّین پایان یا امتداد
اچپیاسسیاچدیمنتهیگشت،کهباتأکیدبرفرایند
شكلگیرییکاثربهجایمحصولصرف،جایگاهرفیع
را آن اوج که میگذارد، وا مخاطب به را هنرمندان
،)92-3 صدا برای )سولو آواز کتاب در میتوان
مجموعهایازدستورالعملهایاجرایی،مشاهدهکردکه
مخاطبفارغاززمانومكانبهساختقطعاتواجرای
این روزمرهخودمیپردازد. زندگی بافت با مرتبط آن
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ارتباطاتمادیکهحاصلشتخلیهروحیجسمیبوده،با
ارتباطشبادرونوبیرونمادی،بهنوعیاندیشیدنو
هوشیاریذهنیدستمییابد،کهبدانگونهکهاشاره
از باالتر سطحی در صعود مستعد کیج، آثار در شد
ارتباطمادیاست.درواقعارتباطاتمادیدرآثارکیج،
زمینهسازدستیابیبهارتباطمعنویوالهیوآگاهیو
بینشعمیق،کههدفغاییکاتارسیساست،میباشد.
بنابرایندرآن،ازنظموتعادلیکهدرتئاترارسطوییاز
آنسخنبهمیانرفتهوتراژدیباابزارهاییمحدودواز
در ... و ترس،شفقت،ستایش نظیر تعیینشده پیش
قالبهمذاتپنداریباقهرمانتراژدیدرصددنیلبدان
و آشوب تجربه این برعكس، نیست. خبری است،
بینظمی،نظیرتئاتربوآل،است،کهدرنهایتمنجربه
که میشود اگاهیشناختی و عاطفی-جسمی تخلیه

یادآوروجودنظمدربینظمیدراندیشهذناست.
ازطرفیدیگر،اشارهکیجبهشخصیبودنتعریفشاز
به قادر بهسادگیهرکسی او، تعریف اینكهدر و تئاتر
درنظرگیریهرچیزیدرزندگیخودشبهعنوانتئاتر
یادآور ،)Cage, Kirby & Schechner, 1965: 50( است
احساسات ویگوتسكیاستکه روزمره« زندگی »درام
متضادرویدادهدراینصحنهزندگیرامجالیبرای
هم که او دیگر ایده همچنین میدانست. کاتارسیس
جنبه واجد را هنر به پرداختن هم و زیباییشناسی
می- واال امر و خالقّیت بروز برای مجالی و آموزشی
با درهمتنیده پرفورمنسهای در که آنچه دانست.
موسیقیکیج،کهاصواتوابزارزندگیروزمرههمواره
بخشیازآنبوده،نیزمواجههستیم،کهشوکابتدایی
از مخاطب پیشین دانستههای با آن آشكار تناقض و
موسیقیوتئاتروبهطورکلیهنرورویدادهایغیرقابل
پیشبینی،بهجریانیازاحساساتمتضادیمیانجامد
پدید مخاطب و هنری اثر اجرای میان رابطه در که
میآید.اگرچهویگوتسكیاینامرراتنها»مرحلهایاز
زندگی«میداندکهباواسطهگرییامیانجیگریهنر
رویمیدهد،اّمابهنظرمیرسدکهکیجقصدداردتا
مخاطبرادرمواجهمتفاوتینهباهنرکهباجهانخود
قراردهدوبهاودربارهقراردادیبودنتمامیچیزهاو
امكاندوبارهاندیشیدنبههمهچیززندگیهشداردهد.

با اثراتکاتارتیکمیپنداردکه با اوزندگیرادرامی
در را خود آموزههای میتواند مخاطب اندیشه تغییر
درصدد کیج سازد. جاری انسان زندگی ابعاد تمامی
تغییررابطهانسانباهستیاوست؛بهطوریکهفردبرای
نه و زمان، و مكان به نهمحدود دیگر بدان دستیابی
نیازمندبهراهنماییبرایهدایتشاست،اوخودهنرمند،
خالقوقهرمانتئاترخویشتناستوقدرتنهفتهدر
اینامراستکهموجباتکاتارسیسرانهازراهترحم،
در ارسطویی کاتارسیسهای ... و شفقت دلسوزی،
یاجابهجاییموقتی باقهرمانتراژدی، همذاتپنداری
به-عنوانقهرمانوبیانگریروایتهایشخصیوبداهه
خوددرکاتارسیسهایقرنبیستمباتأثیرفاصلهگذارانه
راهحسقدرتبخشیدرونیمتداومو از مقطعی،که
ثابتدرمقامرفیعهنرمند،کهتاآنزمانتنهاازراهدور
تنهامشاهدهگرموقتیاشبوده،حاصلمیآید،کهاوج
صدا برای )سولو آواز کتاب دستورالعملهای در آن
معتقد ویگوتسكی همانطورکه است. مشهود )92-3
بودکهظرفیتانسانفراترازفعالیتهایاوست،کیج
نیزدراینکتابدرصددبهفعلرسانیقدرتهایبالقوه
ونهانیمخاطبهایشبودهتاازاینطریق،آنهارابه
هدفیواالترکههمانپاالیشروحیوروانیودرنهایت

نیلبهروشنگریبود،رهنمونسازد.
جنبههای از را امر این بتوان شاید ازاینرو،
منحصربهفردمفهومکاتارسیسدرنزدکیجدانستکه
درهیچیکازشیوههایپیشین،بدینسبکوسیاقو
دیده بدان، نیل روشهای از گستردهای طیف این با
نمیشود.ازروشهاینوینومبتكرانهکیججهتنیل
به میتوان مخاطب در جدید آگاهی سطوح به
با مادهزدایانه و غیرروایتی اجراهای نظیر تكنیکهایی
عملكردهای از بهرهگیری بداهه، و تجربی ُکنشهای
دانستن موسیقی جبرگرایی(، )رد تصادفی و شانسی
تمام و سكوت( و )نویز پیرامون محیط اصوات تمام
ابزارهایزندگیروزمرهاشارهداشت.عالوهبراین،یكی
حرفهایاش، دوران طول در کیج ثابت دیدگاههای از
نگرشبهمفهومنویزبود.اومعتقدبودکهاصواتشهری
خصلتآزاردهندهوناخوشایندشانراازدستدادهوبه
موادیبرایفرمهنرینمایشیوبیانگربدلگشتهاند،
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زندگی از انسانها مشترک تجارب شكلگیری به که
این درمانی ارزش بر معتقد و میکند کمک روزمره

.)Kahn, 1999: 184(اصواتبرایساکنانشهرهابود

نتیجه  گیری
پژوهشحاضرسعینمودهتادرفرایندیتاریخیو
تحلیلیبهبررسیکاتارسیسومفهومآنوهمچنین
قرن مشهور موسیقیدان آثار در آن به حصول شیوه
بیستم،جانکیجبپردازد.دریکنگاهکلی،شایدبتوان
مفهوموعناصرکاتارسیسبهویژهدرآثاراجراییکیج
رادردودههپنجاهوشصتمیالدیبدینگونهبررسی

کرد:
عناصر به تفّكراتکیج اولیه باحضور پنجاه، دهه
تئاتریدرآثارشمواجههستیم،کهاحترامبهمخاطب،
ترغیبویبهمشارکتوخروجشازحالتانفعالرادر
برشت فاصلهگذاری چون تكنیکهایی با که دارد پی
همراستاست.اّماشاهداوجتفّكراتتئاتریکیجدردهه
شصتهستیم،کهبااجراهایچندرسانهایوترکیبیو
باقدرتبخشیدنبهمخاطبوتثبیتجایگاهویدر
مقامیکهنرمندواعتباربخشیبهآن،تقلیلهمهچیز
نگریستن و مخاطب وخواست تخّیل تفّكر، با مطابق
فرایندگونهبهاثر)ازساختقطعهتااجرا(واهمّیتبه
باعدم بهعنوانهدف،که نهایی فرایندبهجایاجرای
و بینظمی به گرایش با ابزاری و اجرایی محدودیّت
امرکاتارسیسشباهتدارد. به بوآلی بانگرش آشوب،
کیجی کاتارسیس که اهمّیتی و تمایز وجه هرچند
نسبتبهباقیشیوههادارد،وجهتخّصصزداییازهنرو
دردسترسقراردادنآنبهمنظورارتقایافرادمعمولی
بهمقامهنرمندیوهویّتبخشیجدیدوالوهی)مقام
به بابدلسازیزندگیعادی رفیعهنرمند(است،که
زندگی صحنه خالق قهرمان به را آنها تئاتر صحنه
روزمرهتبدیلمیکند.همانچیزیکهویگوتسكیبدان
اشارهداشتهودرتضادوکشمكشحاصلازآنوجه

کاتارسیسقائلبودهاست.
از اثری هیچ اشارهشده، موارد به توّجه با بنابراین
کاتارسیسدرمعنایارسطویی،بهدلیلاستحالهمخاطب
نمیشود، مشاهده کیج آثار در جایگاهش، تغییر و

و تراژدی تأثیر مبنای بر آن کلّیت که کاتارسیسی
همذاتپنداریمخاطبباپروتاگونیستوایجادتعادل
کاماًل تنها نه کیج کاتارسیس آن، بهجای بود. استوار
همسوباتحوالتدرنگرشبهکاتارسیسدرقرنبیستم
برخی در بلكه است، آن مرسوم کاربستشیوههای و
مواردنظیراستفادهاززیربنایفلسفهشرقبهویژهذنو
مقام در مخاطب قدرت تحّكم آثارش، در معنویت
هنرمندیوجاریسازیآندرتمامابعادزندگیروزمره
پیشبرد به امكانات، و زمان و مكان از فارغ انسان
شرق فلسفه حضور میرساند. یاری نیز کاتارسیس
بهویژهذندرتمامالیههایزیرینتفّكرکیجاست،که
نهایت در و تفّكر ایجاد توانایی باطنیاش، معنویت با
پدید مخاطب در را خودبهخودی کاتارسیس ایجاد
میآورد.همینطور،وجهتمایزدیگردرکاتارسیسکیج،
وبیمنازع قرارگیریمخاطبدرجایگاهقدرتمطلق
و جدید نگرش یک ایجاد با که است، هنرمند یک
بخشیدنمقامیرفیعبهیکانسان،کاتارسیسیدائمی

رادرصحنهزندگیانسانیواردمیسازد.

پی نوشت  ها 
1.poetica
اهل عصبشناس ،)1939-1856(  Sigmund Freud  .2

اتریشوپدرعلمروانکاوی
Josef Breuer.3)1842-1925(,روانشناساهلاتریش

4. Studies on Hysteria
Lev Vygotsky.5)1896-1934(,روانشناسمارکسیست

روسی
6. Nikolai Evreinov )1879-1953(
و روانپزشک ,)1974-1889( Jacob L. Moreno .7
بنیانگذار اتریشی-آمریكایی؛ اجتماعی روانشناس

سایكودراما
8. Psychodrama
9. Phil Jones
10. Drama as therapy: Theatre as living 
11. projective identification
12. dramatic distancing
و نمایشنامهنویس  ,)1956-1898(Berthold Brecht .13
تئاتر نمایشنامهنویس برجستهترین آلمانی؛ تئاتر کارگردان
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روایی
و شاعر نویسنده، ,)1948-1896( Antonin Artaud  .14
مقالهنویسقرننوزدهمفرانسوی؛بنیانگذارتئاترمشقتیا

خشونت
15. Performance Art
Fluxus .16،جنبشهنریجهانیکهدر1960،توسطجورج
و هنرمندان از گروهی با آشنایی از پس و َمكیوناس
موسیقیدانانپیشرو،بهمحوریتجانکیجوالمونتهیانگ
درنیویورکشكلگرفتوتاامروزادامهدارد.برایاطالعات

www.fluxus.org:بیشتررجوعشودبه
17.ازجملهآلنکاپرو،ُجرجبرشت،جوزفبویز،رابرتفیلیو،

یوکواونو،نمجونپایکودیکهیگینز.
یا موقعّیت واقعه، به اجرایی هنرهای در ،Happening  .18
اجراییکهبهصورتغیرخطی،برنامهریزینشده،نامتعّینو

بامشارکتمخاطبگفتهمیشود.
John Cage )1912-1992 .19(؛او،عالوهبرمعرفیمعنویت
شعر، دنیای بر عمومی فرهنگ و آمریكایی هنر به ذن
موسیقی،رقص،نقاشی،گرافیکوویدئویپسازخودتأثیر
تحصیل وی .)Revill, 2014: 220( نهاد بسیاری
آهنگسازیرادر1931نزدریچاردبولیگآغازونزدِهنری
کاِولوآدولفوایزادامهداد.در1936بهتحصیلکنترپوان
بعدها اّما پرداخت. شوئنبرگ نزد تحلیل و تجزیه اصول و
شد وی برای دغدغه مهمترین به بدل ریتم در نوآوری

.)Gagné, 2012: 53-55(
Michael Stanley Kirby )1931-1997( .20,استادنمایش

دردانشگاهنیویورک
کردن سیراب سبب به درام، که داشت عقیده افالطون .21
احساسات،تضعیفکنندهحكومتبودهواگرحذفنمیشود،
بایدبهطورکاملکنترلومهارگردد.اّماارسطوبادرنظرگیری
اثرات همچنین و عاطفی پاکسازی و رهایی بهمعنای آن
التیامبخشیآن،کهتماشاگردرهنگامتماشای اصالحیو
تراژدیتجربهمیکند،کاتارسیسدراماتیکراامریضروری
برشمردکهسببزدودنشفقتوهراسازمخاطبمیگردد
 Scheff & Bushnell, 1984: 238; Aristotle, 1951:(

.)296
Katamenia.22,تشبیهارسطو،بهخروجمایعاتقوایتولید

مثلاشارهدارد
23. The effect of tragedy
و شاعر William Shakespeare )1564-1616( .24

نمایشنامهنویسانگلیسی

و شاعر ,)1593-1564(  Christopher Marlowe  .25
نمایشنامهنویسانگلیسیعصرالیزابتوپدرنمایشنامهنویسی

بریتانیا
قرن تراژدینویس ,)1684-1606( Pierre Corneille .26

هفدهموبنیانگذارتراژدیفرانسوی
هفدهم قرن درامنویس ,)1699-1639( Jean Racine .27

فرانسه
,)Johann Christoph Gottsched )1700-1766  .28

نویسندهاهلآلمان
Gotthold Ephraim Lessing )1729-1781.29(,نویسنده

وفیلسوفآلمانی،ُمبّدعدراماتولوژیمدرن
30.گوتشدغایتتراژدیراکاماًلاخالقیمیداند.ازنظروی،
ترسوهمدردیوحیرت،باتوّجهبهموقعّیتاخالقیبشر،
بهکاتارسیسمیانجامد.مفهومکاتارسیسنزدلسینگنیز,
بهبوداخالقی،یعنیپاکشدنازتمامهیجانها,تأثیراتو

فعلوانفعاالتنفسانی،است.
31.هرچندپیشازارسطونیزبهجنبههایدرمانیکاتارسیس
درنظربقراطودیگرانپرداختهشدهبود،اّماتوماستونینگ
)H.Weil(درسال1789واچویل)Thomas Twining(
درسال1848،تفاسیرمشابهپزشكیدیگریازکاتارسیس
بود. اقلّیت در بسیار تفسیرها این ولی ساختند، مطرح را
تازمانیکهجیكوببرنیز)Jakob Bernays(درسال1857
با که کرد ارائه پزشكی تفسیر برای جدیدی بحثهای

استقبالشدیدیازطرفمحققانمواجهشد.
را مینامیدند، هیجان برونریز را آن که کاتارسیس، آنها .32
بهعنواندرمانیسریع،ارزانومؤثربرایاختالالتهیستری
صحنههای تا بود آزاد بیمار شیوه، این در دادند. نشان
ناراحتیعاطفیاشازگذشتهراباجزئیاتکافی،بازگوکند

.)Scheff & Bushnell, 1984: 238-239(
فرایند بهعنوان را کاتارسیس ،)2004( شولتزها .33
کاهشدهندهیاحدفکنندهعقدههابهوسیلهیادآوریآنبا
آگاهیهوشیارتعریفمیکنندکهاجازهبیانوابرازبهآن

دادهشدهاست.
34. Spontaneity or impromptu theatre
35. Distancing effect
زیباییشناس ,)1934-1880( Edward Bullough .36

انگلیسیوپژوهشگرزبانهایمدرن
Thomas Scheff )1929- .37...(جامعهشناسآمریكایی

38. Catharsis in Healing, Ritual, and Drama
39. psychic distance
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40. emotional-somatic discharge
41. cognitive awareness
کارگردان و نویسنده ,)2009-1931( Augusto Boal .42

برزیلی،بنیانگذارتئاترستمدیدگان
فرانسویزبان هنرمند ,)Tristan Tzara )1896-1963 .43

رومانیاییتبار
Marcel Duchamp )1887-1968.44(,نقاشومجسمهساز

فرانسوی
Kurt Schwitters )1887-1948 .45(,هنرمندآلمانی

Protagonist.46,قهرمانیاشخصّیتاصلینمایش
ناپایدار کیفیتی که آکورد در فاصلهای Dissonance؛ .47
آنرابریک داشتهوتنشحاصلازآن،تداومحرکتوحلِّ

آکوردپایدار)کنسونانس(ایجابمیکند.
Atonality .48;عدمتُنالیته

و آهنگساز ,)Arnold Schönberg )1874-1951  .49
نظریهپردازاتریشی

Tonality .50یامایهدرموسیقی،شاملردیفمنظمیانامنظم
صداهاییکگاماست،کهدرآنتمامنُتهاحولیکنُت
اصلیکهتونیک)نُتپایه،نخستیننُتهرگامموسیقی(نام

دارد،میچرخد.
بسیار وبرن آنتونن و برگ آلبان شاگردانش، میان از .51

مشهورندکههردوازمؤسسان»مكتبدوموین«بودند.
52. New School for Social Research
هنرمند و آهنگساز ,)1998-1938( Dick Higgins .53

انگلیسی،عضوفالکسوسومبّدعکلمه»بینارسانه«
54. Intermedia

dematerialized art.55,یامادهزداییازشیءهنری
56. Lippard and Chandler 
Richard Kostelanetz.57)1940-(,هنرمند،نویسندهو

نقادآمریكایی
58. the theatre of mixed means
59. Music theatre
از یكی ,)2009-1919( Merce Cunningham  .60
پرنفوذترینوسّنتشكنترینطراحانرقصآمریكاوجهان

61.ابتداتحتتأثیرنوشتههایکوماراسوامیبهویژهاستحاله
 The Transformation of Nature in( هنر در طبیعت
گرفت قرار سوزوکی ذن آموزههای تحت سپس و  )Art

.)Yang, 2013: 8-9(
62. nonintention
I Ching )The Book of Changes .63(؛ئیچینگروشی

در دگرگونی درباره سواالتی پاسخ دریافتن برای چینی،
زندگیروزمرهاست.کهدرآنبااستفادهازپرتابسكهو

خطوط6تاییپاسخسواالتمعّینمیشود.
64. Music of Changes, for piano
65. simultaneous presentation of unrelated events
66. Black mountain college
پیشبینیکننده که اینترمدیا بهسمت قدمی قطعه این .67
هپنینگبود،برداشت،هرچندکیجمبّدعهپنینگنیست،اّما
اولینهپنینگرسمیآلنکاپرو،18هپنینگبرای6بخش،
موسیقی آهنگسازی کالس در وی حضور از بعد اندکی
معاصرواجراهایدادهشدهتوسطکیجدرنیویورک)مدرسه
این و پذیرفت صورت اجتماعی( تحقیقات برای جدیدی
کالسعاملاصلیرشدهپنینگبود،همچنینعاملیبرای
فعالیتهایاینترمدیایینظیرترکیبشعربصریوصوتی،
موسیقی-ُکنشودیگرانواعفعالیتهاکهترکیبگراشكال
شد آغاز کیج کالس این با واقع در بود، سّنتی هنری

.)Breder & Busse, 2005: 27(
68. Water Music 
Partitura.69)ایتالیایی(یاScore)انگلیسی(،نُتنویسیای
کهنُتتمامبخشهایسازیوآوازییکارکستررادربر

دارد.
70. indeterminancy
71. Star maps
72. 4’33” for any instrument or combination of 

instruments 
Simultaneity .73؛برایمطالعهبیشتردرموردترکیبصدا

وحرکتورویكردهمزمانیکیجبهآنهارجوعشودبه:
 Cage,J.)2011(Silence: Lectures and Writings,
.Wesleyan University Press, pp. 86-97
74. Walk music, for piano & Various Objects 
75. Water Walk, a work for a TV show for one 

performer with a variety of objects 
با چندرسانهای، هپنینگی قطعه این ،  Musicircus  .76
اجراهایهمزمانومستقلدرفضاهایاجراییغیرسّنتی،با
 Rønningsgrind, 2012:(تعدادزیادیشرکتکنندهاست

 .)20-28
77. HPSCHD
78.اینکتابشامل4نوعقطعه:آوازها،آوازهاییباالكترونیک،
دستورالعملهاییبرایاجراهایتئاتریودستورالعملهایی

برایاجراهایتئاتریباالكترونیکاست.
Earle Brown )1926-2002 .79(,آهنگسازآمریكایی
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Morton Feldman )1926-1987.80(,آهنگسازمدرن
آمریكایی

Christian Wolff )1934- .81 (,آهنگسازآمریكایی
آهنگساز و پیانیست ,)David Tudor )1926-1996  .82

آمریكایی
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