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 رابرت ویلسون  ی نمایش در آثارنور پردازی  و موسیقی ، کالم، حرکت کارکرد
 (و ...  ایکتوریبه ملکه و  یانامهاینشتین در ساحل، ، ت یترویمرگ و د  یرانی وبا توجه به اجراهای )

 25/04/1401تاریخ پذیرش:   -25/03/1401تاریخ دریافت:  

 1نجم  سهیال

 . ، فرانسهپاریس ،  هنرهاي نمایشي، دانشگاه سوربن دكتراي تئاتر و  

 2مصطفی انور 

 ، ایران. نوشهر  ،دانشگاه كمال الملک  ،كارگرداني نمایش  ،كارشناسي ارشد 

 چکیده

نهاد كه    انیرا بن  يشینما  الل بود، او  يسالگ1۷تا سن    آمد و  ایبه دن  درتگزاس1۹44در  لسونیرابرت )باب( و

كالم    -ب  .متداول است  ریغ  و  يطوالن  اریآن بس  يمدت زمان اجرا   -است: الفبارز    مهم و  صۀمشخ  دو  يدارا 

  ي ها ن، افکت آ  يبه جا   را ازدست داده است و  خود  يشگیاگر هست نقش هم  ایوجود ندارد و    اصالً  ایدر آن  

معتقد   ش،یآثار خو یيبر عناصر اجرا هیبا تک لسونیاند. ورا تحت تسلط خود درآورده  شینما ۀ صحن ،يتجسم

آنچه    ي.درون  ۀو در پرد  يبرون  پردۀ  در رسانند:ي خود را در دو سطح به ثبت م  هاياحساس   هااست كه انسان 

م مشاهده  پرد  شودي آگاهانه  ثب  يبرون  ۀبر  ر رسد؛  يم  تبه  آنکه  پرد  اهاویحال  بر  خاطرات  ثبت    يدرون  ۀو 

و تمام آنچه    است  آثار او را شکل داده  يربنایصحنه ز  يو طراح  ينورپرداز  ،يقی. كالم، حركت، موسگردديم

او بدون    ياست. كارها   افتهیعناصر شکل    نیا  نیاست كه ب  يحاصل ارتباط  ،مكنیي جستجو م  يكه در آثار و

ها  ها، رنگاست. در صحنه، تنها حركت، آهنگ، خطوط، گوشه   الوگیو بدون د  يپرداز ت ی داستان، بدون شخص

  ي کیو حركت هستند.    رییزمان در حال تغ  انی ها و نورها در جر. پرده میشنويو م  مینیبي را م  هاروشن ه یو سا

  ، يمعمار   يقو  دگاهیآثار اوست كه در استفاده از فضا و حركت و د  يبصر  یيبایز  لسونیمهم كار و  يهااز جنبه

است كه   يگریمهم د  ه یدر آثارش دارد. صدا و زبان ال  ينقش مهم و فعال  زین  يكند. نورپردازينوآورانه عمل م

  ي فیتوص  يکردیبا رو  ي فیك  ي )در اینجا(به خرج داده است. روش پژوهش  يتوجه  در استفاده از آن، ابتکار قابل

 ي اصل  ۀمسئل.  اطالعات مکتوب انجام شده است  يآورو جمع   اياست و بر اساس مطالعات كتابخانه   يل یو تحل

  ي شخص  کردی است. در ادامه رو  لسونیدر آثار و  يداستان  تیو تداوم روا  یي ارتباط عناصر اجرا  يپژوهش واكاو 

 .ردیگيقرار م   يمورد بحث و بررس  رد،یگ  يكه از آن الهام م  يبه عنوان عامل  زیاو ن
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فصلنامه علمي مطالعات هنر و زیباشناسي  

1401 بهار، 3، شمارهدومدوره   

 و بیان مسئله   مقدمه 

در  یيک ایك ارگردان آوانگ ارد آمر نولس    یابرت ور

تگزاس    التیدر شهر كوچک واشو از ا  1۹41سال  

  يو طراح   يبه نقاش    يدوران كودك  ازآمد.    ایبه دن

لکنت زبان، به  لیفراوان داش ت اما به دل  ياعالقه

  ياه ا ی  و در ع الم خود رو  آورديم  يرو  یيتنه ا

كاغذ    يوها ررا به ص  ورت اش  کال و رنگ  يكودك

از   .آورديم   ی ک ي  ح  ال ح  از   ر  در    وی لس   ون 

ا و  مریک  آك ارگردان ان س   رش   ن اس تئ اتر تجربي  

چ ه ره ه  اي   از  ی ک ي     1اج را اص   ل يه م چ ن ی ن 

به فرد او در   هاي منحص رپروژه  ش ود.محس وب مي

. از مهمترین آثار  اندش   دهاجرا    نقاط مختلف دنیا

،  ه اي ملک ه ویکتوری ا ن ام هتوان ب ه  نم ایش   ي او مي

نگاه  و    2هاي داخليجنگ،  اینش   تین در س   احل
در   لس   نیرابرت و.  اش    اره كرد  ن اف ذ مرد كر

نحو    نیخود از حرك ت كن د ب ه بهتر  يه اشینم ا

از    شیاو غالباً ب  تیش  خص   كند. هر  ياس  تفاده م

  ان یرا به پا  ياتا ص  حنهبرد  مي  زمانس  اعت    کی

تا   دیكوش     يم  دیتمه  نیبا ا  قتیبرس  اند. در حق

را    گریتماش   اگر و باز  يو آگاهانه  يرونیب افتی  در

ب ا آگ اه ه ا قرار ده د و  آن  يدرون  يدر تم اس 

  وند،یها را به كار اندازد. )كولآن  زیشورانگ  التیتخ

13۸۸)  . 

 يکیفرد است.    منحصربه  ياریبس لیبه دال  اوآثار  

آثار اوست    يبصر  یيبایز  ش،مهم كار  يهااز جنبه

  ي قو  دگاهیحركت و د،  كه در اس   تف اده از فض   ا

  ز ین  ي. نورپردازكن دينوآوران ه عم ل م  ،يمعم ار

ص دا  همچنین دارد.    شدر آثار ينقش مهم و فعال

در اس تفاده از    اواس ت كه   يگریمهم د ۀیو زبان ال

به خرج داده اس ت. اگرچه    يتوجه  آن، ابتکار قابل

اش  ي از س  بک هنر  يتريانتزاع  ء عنص  ر، جز  نیا

ۀ تجرب  لیتکم  يبرا  زیاس  ت، اما از عنص  ر زمان ن

 
1 Performance 

معتقد اس  ت كه وي    اس  ت.  ش  ده  اس  تفاده يكل

خود را در دو س طح به ثبت   يهاها احس اسانس ان

. آنچه يدرون  ۀو در پرد  يبرون  ۀدر پرد  ؛رس اننديم

به ثبت   يبرون  ۀش  ود بر پرديآگاهانه مش  اهده م

  ۀ و خ اطرات بر پرد اه ای  رس   د. ح ال آنک ه ر يم

م    يب رون   از  ب رگ ردد.  يث ب  ت  ی ک ي  م ا  ال در  اي 

توس ط    گرانیباز  ينجوا  يص دا،  هایشنمایش نامه

  انگ ار  ك ه  يطورش   ود، ب هيم  تی  بلن دگو تقو  کی  

ها راه  افک ار آن  نیتريتم اش   اگران به خلوت درون

با    س عي بر آن دارد  نگارنده در این مقاله  .اندافتهی

و   این ك ارگردان تجربي  آث ار مختلف  بررس   ي 

استفاده  با    همچنین رویکرد شخصي وي در رابطه

ر، ارتب اط می ان اجزاي  از ابزار ه اي مختلف در تئ ات

نمایان و چگونگي ش کل  را  ها  اجرا  تش کیل دهندۀ

ني آن ب ه كم ک این اجزا  ی افتن روای ت داس   ت ا

هاي  در ادامه به بیان پرس  ش .  مش  خس س  ازد

هش و همچنین فرز یات اراهه  مطرح ش ده در پژو

 تر گردد.  پردازیم تا ساختار مقاله وازحشده مي

 سواالت تحقیق

در آثار رابرت    حركت و موسیقي  نورپردازي،كالم،   .1

 شوند؟دیگر مرتبط ميهم  ویلسون چگونه به

م ک روای ت داس   ت اني آث ار رابرت ویلس   ون ب ه ك .2

 پذیرد؟حركت و موسیقي چگونه انجام مي

طریق از    رویکرد ش خص ي رابرت ویلس ون به چه .3

 گیرد؟عناصر بیان هنري شکل مي

 هاي تحقیقفرزیه

  چسباني(كالژ )وصله  یک  آثار رابرت ویلسون شبیه -1

كه عناص ر تص ویري و ش نیداري ش امل كالم،    اس ت

با قرار گرفتن ،  و یا موس  یقي  ، نورطراحي ص  حنه

خلق  را  معن ا و مفهوم ج دی دي   ،كن ار یک دیگردر  

 .كنندمي

2 CivilWars 
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آنگاه    وویلس  ون ابتدا كار خود را با س  کوت آغاز   -2

كند.  عناص ر ص دایي را به این س کوت از افه مي

در عین ح ال،  ام ا   نبودهاهمی ت  داس   ت ان بي  خود

هس   تن د ك ه ب ه نم ایش معن ا    يعن اص   ر مختلف

 دهند.  مي

  در آثار نمایش  ي رابرت ویلس  ون متن نمایش  ي،  -3

ش  ود اما  ش  خص  یت پردازي و دیالوگ دیده نمي

كه  یيحركت، موس  یقي، نور و س  ایه روش  ن ها

توان ب ه واقع لمس كرد و ب ه ه ا را ميحض   ور آن

ب ازگو    این طریق رویکرد ش   خص   ي خودش را

 كند.مي

 

 نظری چارچوب 

 پیشینه شناسی: −

تحق دانشگاه  کیآكادم  قاتیاگرچه    ۀ دربار  يو 

بصري نمایش    تئاتر او را از جنبۀ  لسون،یرابرت و

به همان   او هماما تئاتر    مورد بررسي قرار داده،

در ارتباط    يصوت   ۀو مناظر   يقیبا موسنیز  اندازه  

ماراست اول  ای.  در    خود،   اثر  شینما  نیشوتسوا 

بایکتوری و  ملکه  يبرا   يانامه )  كه  كنديم  انی( 

است و بر    یيایقیو موس  کالیموز  شهی»...كار او هم

و بم، تن صدا، لحن، صدا، آهنگ و مکث    ریز  تم،یر

ندارد  هیتک هولمبرگ  آرتور  در    لسونیو  زی .«،  را 

از كلمات و متن   اواستفاده    ۀرابطه با صدا به واسط

 دهد.  يمورد بحث قرار م

  1۹60  يهادر دهه-  او  ئاترت  يكارگردان  اول  ۀدور

كه كلمات و متن    يعنوان قطعاتبهرا    –  1۹۷0و  

 ند.نكي م  يبندطبقه،  است  گرفته  دهیرا ناد

و  ۀدور ملکه    يبرا   ي ا نامهنمایشبا    لسون،یدوم 

تخر  كه،  شود ميآغاز    ایکتوریو كلمات   بیبه 

 . پردازديم

 
1 Connoisseur 

سال    ۀدور  در در  كه  قطع  1۹۸4سوم،    ۀبا 

داخليجنگ  در    هاي  شد،  شدت  به  آثارشآغاز 

وع به  مولر قرار گرفت و شر   نریآثار ها  ریتحت تأث

كرد و    يعنوان ابزار ادباستفاده از كلمات و متن به 

، با توجه  1۹۸0  ۀدوره، در اواخر ده  نیدر چهارم

  ي اپراها   يبه استدالل هولمبرگ، شروع به بازساز

  ا ی كرد و متون موجود را اح  کی ( كالسيها شی)نما

هولمب استفادكرد.  را    او  ۀرگ  زبان  و  كلمات  از 

وسبه مورد    يصدا   دی تول  يبرا   يا  لهیعنوان  ناب 

بود،    یيمخالف مفهوم معنا  نیبحث قرار داد، بنابرا

  ي الهیعنوان وسكلمات نه به  از  اوو ادعا كرد كه  

برا  يبرا  بلکه  محتوا،    ي دار یشن  تیفیك  يانتقال 

م استفاده  تقر  جهینتدر    كند؛يعبارات    باً یحس 

مي گونهت موتزار القا  مخاطب  براي  را   كند.اي 

 (. ۷2  ،1۹۹6)هولمبرگ،  

و    مصور  يهادر كتاب   تواني را م  يقیمنطق موس

زمان   يسازمانده قیاز طر  او  هاينامهنمایشمتن 

  ي اغلب از متن گفتاراو  كه    . از آنجاافتی  زیها نآن

كند،  يخود استفاده نم  تئاتر  يعنوان محرک اصلبه

  ي ا مجموعه   ي او معموالً تکه تکه و حاو  ي هامتن

د كلمات  الوگیاز  شده    يهانوشته  ایها،  انتخاب 

ا با  متن  و    مصور  يهاحال، در كتاب  نیهستند. 

وازح  زمان  قیدق ۀاو، اغلب محاسب اينامهنمایش

عالمت ي م  چراكه  ؛است  وزوح  به    ي گذار توان 

زمان  قیدق دور صفحات    يهادر ستون  را  مدت 

و كرد.  مصاحبه  لسونیمشاهده  د   يا در    دیویكه 

انجام داد   1كینایسر  مجلۀ  ي( برا 34 ،1۹۹1) فیر

در   فیكند. همانطور كه رياشاره م  کیتکن  نیبه ا

با  وگفت   : دگویي م 2بلک رایدر اپراي   ۀدربار  اوگو 

ت  لسونیو» شد  و    يسینويطوالن  ریثأموفق 

نمایشنامۀمفصل  كنترل   خ بارو  ویلیام  گویي  را 

2 The Black Rider 



 

فصلنامه علمي مطالعات هنر و زیباشناسي  

1401 بهار، 3، شمارهدومدوره   

به موقع بود.    زی: »همه چدگویي م  ویلسون  «.دینما 

 كردممي  میها را ترستمام صحنه  بورد  يمن استور 

با زمانو سپس آن  را  برا   يهاها    کیهر    ياجرا 

-يم لیتحوخ بارو آقاي نموده و به  يگذارعالمت 

 « .دادم

تئاتر كرد، نور    شیشروع به خلق نما  اوكه    يزمان

كم حركت    يترتیاهمنقش  و  صحنه  به  نسبت 

و اما  اوا  يداشت،  نورپرداز   لیدر  خود،  را    يكار 

صحنه    ری ناپذیي عنوان عنصر جداآموخت و از آن به 

در   كرد.  ساحل   ن یشتیان  نمایشاستفاده    در 

نورپرداز 1۹۷6) كردن    براي  صرفاً  ي(،  روشن 

از صحنه عمل   يعنوان بخش، بلکه بهنبود  هصحن

برخ  كرديم در  به   يو  سراسر صحنه  در  مواقع، 

گفت كه    تواني . مكرديحركت م  يقیسمت موس

 .  بود  گریباز  کیخودش    نجا،ینور در ا

مشاهد  از  پس  كول  لتزلر  و ین  تمر  ۀسوزان    ها 

را    لسونیو،  یي طال  هاي  پنجره  شینما  ينورپرداز 

  ي ز یبودن چ  "يکیدر تار"»  دهد:مي  حیتوز  نیچن

  كننديروز خود تجربه م  نیاز اول  گرانیاست كه باز

در واقع    ،هستند  يکیدر تار  ز یدر سالن تئاتر ن  و

  خود   ۀتجرب  ي معنانمودن    يواقع  يتالش برا نوعي  

بخش  و باز  دنی معنا    صحنه   يرو  گرانیبه حضور 

روشن هستند و    يتا حد خاص  شهیاست. نورها هم

 « .كاملطور  نه به

تئاتر مشاهده    ازیگران در صحنۀوزعیتي كه از ب

ما در خارج    هاي روزانۀ كنیم، نمود واقعي تجربهمي

نورپردازي با  او  است.  تئاتر  به    از  هاي مخصوص 

طور كه بایستي دیده  را آن  اشیا  خودش تالش دارد

  رسد ي نظر مبه   شوند، در معرض نمایش قرار بدهد.

تجربه  اوكه   خا   ۀروزان  يهابه  در  تئاتر    رجما  از 

 ( 14۹  ،اعتقاد دارد. )كول 

  اینگونه   با عناصر تئاتر  اوبرخورد    ۀمولر دربار   نریها

 د:كنمي  بیان

من جالب   يبرا  لسونیكه پس از كار با و يزی»چ

عناصر    و  هاتک بخشاست كه او به تک  نیا  بود

را    يآزاد   ،تئاتر تفس  او.  بخشدميخود    ر یهرگز 

به  کی  كند،ينم اراهه    يسادگمتن  و  دارد  وجود 

به  شوديم نم  حیتوز  وجه  چیهو  .  شوديداده 

شود بلکه  تصویر نیز به همان صورت، تفسیر نمي

  یي سپس صدا  شود.، استفاده مي به همان سادگي

.  شودينم  ریتفس دوباره    زیكه آنجاست و ن  دیآيم

ا م  نیمن  مهم  ادانميرا  بس  کی  نی.    ار یمفهوم 

 (65  کی)باتر  «از تئاتر است.  کیدموكرات

مصاحبه  ویلسون از  بخشي  ميدر  -هاي خویش 

 گوید: 

 نیالت  ياپرا به معنا)اش اپرا است  من، همه  يبرا »

  ن یا  :ر است كا  ي، به معنايدر زبان ایتالیای  ( وكلمه

است    يز یچ  شنوم،ي است كه م  يز یچ  يبه معنا

شامل    نی. اكنمياست كه بو م  يزیچ  نم،یبيكه م

هم  ،يساز مجسمه   ،ينقاش  ،ي معمار است:    ۀ نور 

اپرا هستند؛ بنابرا ۀ معنا هم  کی به    نیهنرها در 

 ( 303)دلگادو    «.من اپرا هستند  يارهاك  ایكارها  

 روش تحقیق

آن اس ت كه محقق    قیهدف از انتخاب روش تحق

تا   ردیرا به كار گ  يو روش    وهیچه ش    كندمش خس  

تر  تر و ارزانعیتر ، س ر، آس انترقیاو را هر چه دق

مورد نظر كمک    يهابه پاسخ پرسش  يابیدر دست

ینکه موز وع  (. با توجه به ا13۸5  این  ظكند. )حاف

  ،بررس   ي كالم، حرك ت  مورد بح ث مق ال ه، درب ارۀ

در آثار    و طراحي ص  حنه  نور پردازي  ،موس  یقي

با   ،روش پژوهش  ي كیفي  رابرت ویلس  ون هس  ت،

اس  اس  اس  ت و بر    ،رویکردي توص  یفي و تحلیلي

آوري اطالع ات  اي و جمعمط الع ات كت ابخ ان ه

با بررس ي    نگارنده،  پژوهشدر این  اس ت.  مکتوب  

  عناص  ر مورد اس  تفادۀ  دآثار مختلف س  عي دار

ك ه  درا مورد كنک اش قرار داده و دری اب  ویلس   ون 
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در جهت بیان هنر خویش  چگونه از این عناص   ر  

   كند.استفاده مي

 های تحقیقیافته

 به   منحصر  ي اریبس  لیبه دال  لسونیآثار رابرت و

است.   جنبه  يکیفرد  كار    يهااز   یيبایز  اومهم 

آثار اوست كه در استفاده از فضا و حركت    يبصر

د م  ،يمعمار   يقو  دگاهیو  عمل  .  كندينوآورانه 

دارد.    ويدر آثار    ينقش مهم و فعال  زین  ينورپرداز 

در   لسونیاست كه و  يگریمهم د  ۀیصدا و زبان ال

  ، به خرج داده   يتوجه  استفاده از آن، ابتکار قابل

  ي از سبک هنر  يتري انتزاع  ء عنصر، جز  نیاگرچه ا

 ۀتجرب  لیتکم  يبرا  زیست، اما از عنصر زمان ناو

و  استفاده  يكل است.  هر    لسونیشده  مورد  در 

را  ي قیدق ریتا تصو  ،كردهعمل   قیدق اریعنصر بس

كه مجموعه و    يبا افراد  ماال،  عنوانبه كند.    جادیا

و    كردهكار    ک یاز نزد  سازندي را مصحنه    لیوسا

چ از  كه    كنداحساس    اینباشد    يراز  يز یاگر 

گز جا   يبهتر  ۀنیاحتماالً  دارد،  را    ایاش  يوجود 

  ي گر یعنصر د  ي. نورپردازكندي بار عوض م  چندین

به كه  ت  لیدلاست    ازمند ین  لسون،یو  نیزبینگاه 

طراحاست  يرعاد یغ  يتالش   ي نور   يهانشانه  ي. 

نما  يکی  يبرا    کی  يحت  تواندي م  او  يهاش یاز 

  ن یطول بکشد. ا  يفن  يهانیاز تمر  شتریب  ایهفته  

زمان  باًیتقر برا  يهمان  معموالً  كه  انجام    ياست 

تول  ازین  مورد  يفن  يكارها   تمام اكار    دات یدر 

م  ياحرفه  براشوديداده  عنصر  هر   ک ی  به  شی . 

را به    يگرید   ۀیهركدام ال  رایاندازه مهم است، ز

 .  ندیافزاي م  دیتول  يدگیچیهمراه دارند و به پ

بحث     ي بندهیالاز    يبیترك  ،يشناسیيبایزدر 

آثار   است  يهنر عناصر    ان یمی)ابراه  مختلف 

  گر یطور مستقل از عناصر دهر عنصر به.  (2004

م ب  كند،يعمل  در  وحدت    نیاما  حس  عناصر، 

توجه به   ،موارد  نی. با در نظر گرفتن ااردوجود د

طوالن  اتیجزه زمان  م  ايي و  اراهه    دهد،يكه 

به    اوتئاتر    يتماشا  نگاه كردن  پرتره،    کیمانند 

  کی  نیمنظره است. ا  کیو    جانيب  عتیطب  کی

استفاده از تئاتر و    يفرد برا   به  روش كامالً منحصر

  در  زیچهمه.  است رامونیبه جهان پ ينگاه متفاوت

گنجانده به  ،صحنه بخش  عمد  و  متن    يشده  از 

را    ایجفت اش  کیآن است. اگر    ریتفس  ای  شینما

است كه   يمعن   نیبه ا  دهد،ي به مخاطب نشان م

رابطه   نیا  میان ن  يادو  قرار  و  دارد    ستیوجود 

بهآن دها  مجزا    ي برا  لسونی و.  شوند  دهیصورت 

اشکال    ریصوت  جادیا و  ساختارها  خصوص  هباز 

انداز صحنه چشم  ،شی. در كارهاكندياستفاده م

 . شوديمتن م  ک یبه    لیتبد

است    تیترویو د  يمرگ، نابود   شیاز نما 1 شکل  

  ي آلمان ناز   ۀبرجست  تیكه رودولف هس، شخص

تصو به  اسپانداهو  زندان  در  اگرچه  كشدي م  ریرا   .

  ي به درک معنا  ریتصاو  آندانستن داستان پشت  

زندان    ۀظالمان  يلمس فضا   يول  كند،يآن كمک م

 .  ستین  يصحنه زرور  نیشده در ا  نشان داده

روزمره    يشامل عناصر زندگ  لسونیو  يهامجموعه 

از پیچیده ترین    دیتواني جهان است. شما م  خیو تار

  ، يمصر   فیروگل یو ه  يونانی  ينمادهاوقایع مانند  

  ون یزیتلو  شینما  ۀصفح  تا ساده ترین چیزها مال

پ  مایهواپیا  و   آن  در  صحنهدیكن  دایرا  از    يا. 

و  يانامه شینما ملکه  شک-  ایکتوری به  در    2لكه 

  ي اتفاقات روزمره در كارها  ریتأث -شده  دادهنشان 

 . دهدي نشان م  را  لسونیو

است.    يعاد   ریغ  اوعناصر صحنه در آثار    اسیمق  

آثار مجسمهش  در  القا    يساز حس  مخاطب  به 

  ، شجالب در آثار  يرار از عناصر تک  يکی.  شوديم

  ي معمول  يایاش  ها،يصندل  نیهستند. ا  هايصندل

هستند    يبلکه آثار هنر؛  ستندین  افتاده  پا  شیو پ

رو تأث   يكه  كار  از    ریكل  پس  اغلب  و  گذاشته 
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موزه   ش،ینما  نمادر  به  م  شیها  .  شوند يگذاشته 

و    يمرگ، نابود   شیكه در نما  يساحل  يهايصندل

داده   تیتروید   ۀ د یا 3 شکلدر    اند،شده   نشان 

  را در تئاترش يشینما لیاز وسا اوفرد  به منحصر

م فضاها ویلسون  .  دهندينشان  یا  و    يسنت  ي در 

به  آنفضاهاي عمومي كه  بتوان در  موقت  جا  طور 

كرد،   مي  شینما  اجرا  صحنه  به  را  .  آوردخود 

به    ياما كارها   كند،ي نما استفاده ممعموالً از طاق 

نام  به  او    ۀروزهفت   شیمانند نما  ز،یرا ن  خصوصي

  رانیدر ا  1۹۷2كه در سال  - 1كي اي   كوهستان

هاي خاصي كه مخصوص آن  در مکان  -اجرا شد

و امکانات الزم براي به اجرا درآوردن    بودهنمایش  

 . آوردمایش داشته باشد، به روي صحنه ميآن ن

 1۹۷0و    1۹60  ۀبه تئاتر در اواخر ده  شکردیرو 

درست   يعنی   ؛فرد بود  به  واقعاً منحصر  ورکیویدر ن

آن در    كه  تئاتر مشغول شد  هب  يجد  طوربه  يزمان

  ات یبودند، اما نه با جزه  جیآوانگارد را  يكارها زمان  

او در    كار.  كرديبا آن كار م  لسونیكه و  ياسیو مق

حت  اسیمق و  نور  باز  يصحنه،  كه    گرانیتعداد 

ب  يگاه م  200از    شیبه    ي ابعاد   د،رسیينفر 

را داشت كه با    یيتوانا  نیا  دارد، هرچند  يحماس

بسازد كه به همان اندازه جذاب    ياقطعه   گریدو باز

 باشد.  

از مختلفخط   استفاده  آثار   وط  طول    شدر  در 

تکامل   ياحرفه   يزندگ  کی  شهیهم  و  افته،ی  او 

باق  عنصرِ آثار    مانده  يمهم  تعادل    ،وياست. در 

عمود   نیب  يخصوصبه مورب   يافق   ،يخطوط  و 

  ي ر یتصو  يفضا  کیعنوان  وجود دارد. صحنه را به

و   با  ندیبيم  مجسمه   کیمسطح  ساخته    دیكه 

  ر یتصو  کیمنجر به ظهور    تواندي امر م  نیشود. ا

ساده شود كه    اریبس  اتفاقي  ای  و  هدیچیكامل و پ

به   تیترویو د  يمرگ، نابود   شیاز نما 4 در شکل

 
1 KA 

م اخورديچشم  از    نی.  نمایش  ساخت  از  نوع 

  واقع،   در  شود.هاي وي از معماري ناشي ميآموزه

هستند كه به   ریاز تصاو  يمناظر   لسون،یو  يفضاها

وابست  نوشته   متنِ  ای  تیشخص  .ستندین  هشده 

  ي انسان  يها»شکل   قیاز طر  او  يهاصحنه  ریتصو

لباس و نور مشخس    ،يبدن  تیوزوح با وزعكه به

 تم یر   کی  ای  زیمتما  يا وهیبه ش  يو همگ  شونديم

از حركات  .  شوديخلق م  كنند«،ي خاص حركت م

دق و  تکرار  يحداقل  ق،یآهسته  ن  يو  از    زیو 

كارها  يهاژست  در  استفاده    ودخ   يروزمره 

 .  كنديم

و عناصر رقس    ي زیردقت طرح به او  حركت در آثار  

تحت  لسونیاست. جنبش و داده يرا در خود جا

انتزاع  ریتأث باالنچ  يِرقس  مرس    نی جورج  و 

خود حركات خاص    گرانیبه باز  او  بود.  نگهامیكان

زوا مدت شکل   ا،یبا  و  مها  مشخس  .  دهديزمان 

  اواز    ق یدق  دیتقل  ،قطعه  کی  ر د  گریكار باز  شترِیب

  ي اریزمان هر حركت است. در بسمدت   ۀو محاسب

.  كندي خود از حركت آهسته استفاده م  ياز كارها 

  ينیبه حركت وزن و سنگ  ،شده  كنترل   يِكند  نیا

استفادبخشديم آهسته  از    لسونیو  ۀ.  حركت 

و    باتری. زستین  «بازينمایش الل  ای  لمیمانند ف»

بر اساس  .  است  ترشلخته   حال  نیع  تر، درمتزلزل 

به  يبرخ متوجه    توانيم  يسختمشاهدات، 

و  يهاي ورود  بس  لسونیآثار  چراكه  كند   اریشد، 

نه خودِهستند.  به  فضاحركت  تنها  به  بلکه    ي ، 

و تسلط  يآگاه نیتوجه دارد. ا زین حركتاطراف 

  . بخشديم  يشتریو حضور ب  سنگیني  ،به حركت

سادۀ حركت  یک  ماال   كهيهنگام  دست،   براي 

  ي ز یداشته باشد و چن در اطراف آن وجود    یيفضا

ب نکند،    نندهیحواس  منحرف  و  را  حضور  حس 

 .خواهد داشت  يشتر یب  اریبس  لمس
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ویلسون،    از نوعي نظر  به  كه  عناصري  تمام 

درام هستند، به طور كامالً مساوي و  ۀ  دهندشکل 

  ۀ همیت و اعتبار هستند. این یک نکتبرابر داراي ا

صورت  اغلب و به  اوكلي و عمومي است. اما خود  

نور   كه  دكناو بیان مي  .پرداختجدي به نور مي

عنصري واقعاً مهم و حیاتي است. بدون وجود نور  

در واقع    ؛داشتهیچ فضایي براي خلق اثر    شودنمي

 شود. این نور است كه منشاء سایر چیزها مي

باز  يکی  لو،یوار  دیوید در    لسونیو  گرانیاز 

: »نور  دیگويم   نینور چن  ۀدربار   ،یيطال  يهاپنجره 

سه  کیمانند   و    يبعدجسم  وزن  حضور،  است. 

احترام    ۀستی و شا  كندي قدرت دارد. فضا را اشغال م

  ، نکند  دایپ  يدرستنور خود را به  يگریاست. اگر باز

  خواهد ن  جادیا  طور كاملبه  را  يحس حضور تئاتر

كردن    يهدف  ينورپرداز   كرد.« روشن  از  فراتر 

كار او    يكل  يمعنا   دارد. با  لسونیصحنه در تئاتر و

ازافه    يبه متن بصر گرید ۀیال کیارتباط دارد و 

 .  كنديم

نما در  نور  طراحان  از  كام،  ها  شیتام    ي جنگ 
ا  يداخل مورد  و  يها   دهی در  در    نولسیرابرت 

استفاده از برزنت  »:  د یگو  يم  نیچننیز    ينورپرداز 

نور، شب  يبرا  شده    ينقاش  ي تابلو  کی  هیانعکاس 

  ي رو  يیطال  ياو با نورپرداز  قتینمود. در حقيم

.  دكنيم  يسراهشعر  ربا نو  ،نقاش   کیصحنه؛ مانند  

برا با  يم   زیسحرآم  يچون عصا ش  ینور  باشد كه 

وي  .  دیصحنه خلق كن  يرو  دیتوانيم  يآن هر كار

حازر عصر  بزرگ  يکی  در  نورپردازان    ن یتراز 

مطلق از نور    يشود. در خاموشيصحنه قلمداد م

  رد یگيبهره م  يقیاز نوازندگان موس  ياچون دسته 

ها را در كنار هم قرار  خاص آن  يو نظم  تمیو با ر

برايم دق  شی نما  ياجرا   يدهد.    ي اقهیپانزده 

پرده    -ايپرده   4)  كوارتت از   دقیقه(  15هر 

نوران المپ  دورتادور    يبرا  يچهارصد  پوشاندن 

از   قهیاجرا استفاده كرد و فقط نوزده دق  يمحوطه 

بهره  كارها  يبردار آن  در  حت  يكرد.  نور  از    ياو 

 ( 13۸۸  وند،ی )كول  «.دارد   يشتر یب  تیاهم  گرانیباز

اندازه نور،  كمک  شکلبه  و  فضاها  در  را    يها 

  ي ها شکل  گرانیدهد، از بدن بازيم  رییتغ  شینما

 سازد.  يمتفاوت م

اجراهادر   فضا  دیتأك  يبرا   ،برخي    ، ب یغر  يبر 

رواسیمق با  را  عروسک  يکرد یها  تئاتر    ، ي مانند 

در   ياسازد. مانند قورباغه ي دگرگون و ناهمگون م

انسان ناشنوا  شینما  در  يابعاد    ي رو   كه  نگاه 

  ، ي )مسعود.  نوشديم  مشروبنشسته و    يايصندل

تأك  تیحساس(  13۹4 عنصر  ش  دیو  تا  بر  نور، 

برا   يحد  رو  يز یهر چ  ياست كه  صحنه،    يدر 

م  ينور نظر  در  مستقل  ن  ردیگي كامالً  هر    زیو 

صحنه   يِنورپرداز   کیاز    يگر یباز در   مستقل 

حت او  است.  در    گرشی باز  اسلب  يبرخوردار  را 

د  يرانیو  شینما و  و    ينورپرداز   تیترویمرگ 

زم در  اما  كرد.  ب  ۀنیدرخشان  نور،  به    شتریرنگ 

 دارد.  لیتما  دی و سف  يخاكستر   يهارنگ

م  شیكارها  يبرا  لسونیو  رابرت .  گذارديوقت 

لذت    تِینها  ي ا از هر خط و اشاره  تواندي مخاطب م

مهم    زیچهمه  چراكهكند،    دنبالو آن را    بردرا ب

و صحنه كمک   ریتصوكل    يسشنایيبایز  و به  است

زمانكنديم چارچوب  كار  يطوالن  يِ.  ش  هایدر 

م جزه  دهدي اجازه  تمام  كبه  اتیتا    امل طور 

  را یمهم است ز  اتیجزه  نیا  دنیمشاهده شوند. د

  دست   نکته را از  م،یرا از دست بده  اتیاگر جزه

و حركات آهسته،    يطوالن  داتیبا تول  او  .میاداده 

  ي درک تماشاگر از زمان را در تئاتر خود دستکار 

بكنديم قابل  کی  يحوصلگي.  به   واكنش  درک 

از حركات و كارها   يبرخ  زمان  دتامر است. م  نیا

نم  يطوالن  يقدر  به كه  احساس    تواني است  از 

  نکه یا  از  كرد. بالفاصله پس  اجتناب  يحوصلگيب
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دوباره به    شود،ي توجه مخاطب از صحنه خارج م 

ریسک آن در كار خود،    لسونی. وگردديم  آن باز

اي  در مصاحبهرا دارد كه مخاطب را كسل كند.  

راموش نکنید كه زمان عنصري است  گوید: »فمي

پالستیک تواند  شکل   ،شبیه  مي  و  است  پذیر 

دستخوش تغییر شود. مي توان زمان را تا آنجا كه  

و   كرد  فشرده  و  متراكم  است  موقعیتي  الزم  در 

ترش  طوالنيتا حد دلخواه    ،دیگر و در صورت نیاز

نباید هنرمند را  كرد اثر  اجراي یک  . مدت زمان 

سپري    زمان  تیفیك  لسونیدر آثار و«  محدود كند.

ممکن   يطوالن يزمان ۀباز نیا. است متفاوت شده

برگردد.    زین  يتجسم  يبا هنرها   اواست به ارتباط  

واقع،   ا  يزمان طوالندر  را    نیبه مخاطب  امکان 

  ي صحنه نگاه كند، مانند كس  ریكه به تصو  دهديم

به   م   اتیبا جزه  يِنقاش  کیكه  شرح  .  كندينگاه 
  1۹۷3كه در سال    نیستالجوزف ا  ۀو زمان  يزندگ

ساعته بود كه   دوازده   يشیدرآمد، نما  شیبه نما

  هاي  قسمت  زیو ن لسونیو يقبل ياز كارها  يبرخ

دوازده    شی. اگرچه نماكردي ادغام مهم    را با  دیجد

كش طول  جر  د،یساعت  و    يیغنا  يانیاما  داشت 

و متمركز آن را دنبال    اریاز مخاطبان هوش  ياریبس

زمان    دیخورش  لسون،یحال، » و  ن یا  . باكردنديم

نم نشان  طلوع    ؛دهدي را  خود  عظمت  در  فقط 

در آنجا حضور دارد، مال حس    دی . خورشكنديم

 « .العاده  عظمت در اشعار فوق

دیگر،   منظر  دوبار   لسون،یو  »تئاتراز    ۀ كشف 

  ي قو  ياصحنه  ریتصاو  او  ۀیاول  . در آثارسکوت بود«

  سعي داشت   بعدها.  دادمي را اراهه    يو بدون كالم

دهد    يساختارشکن زبان  تاانجام  از  استفاده    ، در 

  ي اوهیبه شمعاصري باشد كه    کیآثار كالس  پیروِ

هرگز    لسونیواما  .  كردندي استفاده ماز آن  معنادار  

سا  دادنمياجازه   بر  زبان  نما  ری كه    ش یعناصر 

است    ياتیبدون متن، صدا ح  ای  متن. با  ابدیتسلط  

ر ا  تمیو  اكنديم  جاد یرا  است    تمیر  نی.  ممکن 

ممکن    نیكلمات باشد. همچن  ای  يقیاز موس  يناش

شده    انجام   حركاتِ  قیباشد كه از طر  يتمیاست ر

ب سکوت  و  .شودي م  انیدر  به    لسونیسکوت 

كه تمام توجه خود    دهديامکان را م  نیمخاطب ا

. در واقع، شرایطي پدید  متمركز كند  ریرا بر تصو

را    اتیجزه  كاملطور  به آید كه مخاطب بتواند  مي

وجود دارد،    یيكه صدا  يزمان  يجذب كنند. حت

 یيمعنا يقیموس  ایمخاطب از كلمات  ستیالزم ن

ن به  ستین  يازیبسازد.  كلمات  به  عنوان  كه 

صدا و   ،يسادگبه  تواندي. ممیاطالعات گوش ده

 .  باشد  يقیموس  ياز فضا  يبخش

، همانند سناریویي  با متون موجود  لسونیورفتار  

صحنه   تصاویر  براي  كه  باشداست  شده  .  نوشته 

عمل    يقیعنوان صدا و موسبه   تواننديم  زیكلمات ن

 اطالعات و معنا.  يبرا   ينه الزاماً منبع  ،كنند

صداها    شوند،يم  لی»كلمات به صدا تبد  لسونیبا و

تصو اصل  شوندي م  لیتبد  ریبه  متن  تنها    يو 

كه توسط تماشاگران    مانديم  يباق  يعنوان اثر به

 . شود«ي م  يبازساز

 :دگویيبا متن م   او  ۀمولر در مورد رابط  نریها

ویلسون» مانند    کیبا    رابرت  از    تکه  کیمتن 

كه آن را    كندينم  ي . او سعكنديمبلمان رفتار م

اطالعات و معنا و احساس از    ایباز كند،    ایبشکند  

  ن یاست. ا  ء يش  کی. صرفاً مال  اوردیب  رونیآن ب

روش او دوست دارم، چراكه    است كه من در   يز یچ

  ي بانیبه پشت  ؛خود را نشان دهد  توانديمتن م  کی

 «  ندارد.  ازیندارد، به كمک ن  ازین

تصو  نیب   و  وجود    ياساس  کیتفک  کی  ر،یكلمه 

تئاتر چهره ستین  يتهاجم  ،شدارد.  »اگر    ي ها. 

كنند،    لسونیو صحبت  به  چه   گویيميشروع 

مدت    يها احتماالً برا در ابتدا آن   افتد؟يم  يفاقات

با خودشان صحبت م  يطوالن  نیا.  كنند«يفقط 
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پ  ينیبش یپ  کی كه  است  انجام    ينزكیلیجالب 

  او   يبعد  ياز كارها  يدر برخ  دهیا  نیا  رایز  ؛داده

  متن را به   ،خود از هملت ۀوجود دارد. او در نسخ

از منظر    شنامهیكرد. كل نما  جراصورت مونولوگ ا

د  ت،یشخص  کی و    شديم  ده یهملت، 

به   گرید  يهات یشخص در  تنها  و  خاطره  عنوان 

  گر ید  يکیهملت حضور داشتند.    خودِ  ي ذهن  لتریف

  ن یبه متن ا  او )در رویکرد(   توجه  قابل  يهااز نشانه 

تئاتر و  يکیزیاست كه حركات ف   ي قو  لسونی در 

 ن یا  با يجدا از متن باشند، ول توانندي هستند و م

تقو  حال را  متن    كننديم  ت یآن  )مونولوگ(. 

د  يجا به عناصر  بر  آن  گر،یتسلط  همکار با    ي ها 

داستان    ایمعنا    يالقا   يبرا  لسونی. تئاتر وكنديم

متک  ه،یاول زبان  استین  يبه  كلمات  در    غلب. 

اگر    يحت  دهند،ي خود را از دست م  يمعن  شتئاتر

زبان   باشند.  داشته  از   يکی  يسادگبه تنها  وجود 

خلق تئاتر خود از   يبرا  توانديست كه میي ابزارها

 نه بیش از آن.    ،آن استفاده كند

 گیرینتیجه

ا  رابرت ویلسون اعتقاد است كه كارش در   نیبر 

اندیشۀسطح    نیچند است  از  تاثیرگذار  و    آدمي 

از هر دو پرده را    يا زهی آم  ؛كندي ذهن را آشفته م

ته ذهن  بهيم  نینشدر  تماشاگر  يطوركند  كه 

  ده یشن  ای  دهیكه د  يز یشود چيباورش م  يگاه

(  13۷6اِوَنز،    -نداشته است. )روز  يخارج  تیواقع

كه    يا از لحظه-را  اجرا   کی  ظاتاغلب تمام لح او 

حركت و    قی دق  يتا طراح  دیآي كاغذ م  يمتن رو 

دوره  م  ریز  -نیتمر  يرفتار  خود  گرفت.  ينظر 

رو را  متن  و  يم  وارید  ي)اغلب    کیچسباند 

تئاتر رابرت    داد.( يم  لیآسا را تشکغول   ۀنگاروارید

  لیواره از تخشیاین کیبه  لیدر واقع تبد لسنیو

تصو پ  يرپردازیو  در  كه  است    ي گشته 

و  تیشخص  شینما  ،یيگوداستان  زبان   ایها  بر 

اجتماع مساهل  با    ؛ستین  ياسی س  يآوردن  بلکه 

و كار دارد كه   سر  يدار ید  يكردن الگوها  ریتصو

  ک ی  نیذهن رسوخ كند. ا  در ناآگاهِ  قاًیتواند عميم

تئاتر در    متفاوت  نوع  را  تماشاگر  كه   کیاست 

ساخته  ي لیتخ  يایدن ارتباطات  از  و  ابهامات  ها، 

م ماال  كند؛  ي مجذوب  دود   يستون براي  از 

قاره باشد، سپس    کیتواند تصور    يمسازد كه  مي

-يشکل م  رییكارخانه تغ  يها ها به دودكشستون

بعد به چادرها   ،هاها نخست به بادباندهند. مالث

ناشي    این تماماً.  شونديم  لیها تبدو سپس به كوه

  ،ها گرفتههاي شخصي و تاثیري كه از آناز رویکرد

تنها  خودش نیز معتقد است،  كه  همانطور  است.  

این است كه در ابتدا یک   دهدكاري كه انجام مي

  اسکلت و چارچوب مشخس، قوي و محکم ایجاد 

در    ،و وقتي این چارچوب اولیه آماده شد  كندمي

آزادي كامل و با آسودگي شروع به پر كردن این  

 . كندميفرم ایجاد شده  

در    .ماندمي  كالژ   کی  به  شیو اپراها  لسنیرابرت و

به  گوناگون  عوامل  از  اثرش  با  هر  متضاد  ظاهر 

 کیها در  آن  يكند كه تمامياستفاده م  گریکدی

سازد  ي را م  يشود و النگ شاتيم  يآوركل جمع 

 .دهد يم  يناب به تماشاچ  يریكه تصو

نرمند پلورالیسم یا تکارگراي پست  سون یک هویل

است.   تکارگرا  کیمهم    يژگیومدرن    ، هنرمند 

  نکه یاستفاده از چند سبک و رسانه است بدون ا

د  يکی  دیبگو از  برتر  تمام    يگریكامالً  است: 

به  يعناصر  هستند،    ۀدهندشکل   ينوعكه  درام 

و اعتبار    تیاهم  يو برابر دارا  يطور كامالً مساو به

و رابرت  آثار  در  عناصر    يتمام  نولسیهستند. 

كه    ؛دیگر جدا شدنداز هم    سمیمدرن  پست  يادیبن

نتیجه   ددر  وزوح  به  انفصال،  و  تداوم    ده یعدم 

ويم از  وجود    يو  يكارها   يژگیشود.  عدم 

دوست    يمعمول است. او حت  ۀوی به ش  يگذارفاصله
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منبع    تئاترش    يها نورافکنندارد    ده یدنیز  نور 

 شود. 

آثار موس  ،شدر  رقس،  عناصر    ي هنرها  ،يقیاز 

  ن یا  ه است؛شد  استفادهي نیز  و تئاتر سنت  يتجسم

جا پو   جادیا  يبرا   نیگزیروش   ۀتجرب  یيایتئاتر، 

نحو و  تغ  ۀتماشا  را  جهان  از  مخاطب   رییدرک 

و.  دهديم تئاتر  جهت    ،(گفتار)كالم    لسون،یدر 

وجود دارد، نه    يبصر هاي  ي شناسیيبایبا ز  ارتباط

صحنه و نقش   يشناسیيبایتسلط بر آن. ز   يبرا 

آزما را  داستان  كنديم  شی متن  صرفاً  او   .

 .  دسرای ينم

مسئول مورد  به  تیدر  هنرمند    کی عنوان  خود 

  ن یهنرمند ا  کیعنوان  من به   تیمسئول»:  دیگويم

بگو  ستین مسئله  م یكه  با  ست،یچ  یک    د یبلکه 

  )در واقع تأكید بر  «ستیچ  مسئلهبپرسم كه آن  

چیز(   یک  چگونگي  مورد  در    دو )دلگاپرسش 

  تر نیز به آن اشاره شد، پیشهمانطور كه  (.  305

  است   امدهین  يتئاتر سنت  ۀنیشیپ  کیاز    )ویلسون(

از هنرمندان    ياریمتفاوت از بس  يِبا نظام ارزش  و

شدت  او به   کردی. روكندي برخورد م  تئاتر  اب  ،تئاتر

است.    يو معمار  يدر نقاش  شانهیشیپ  ریتحت تأث

منابع استفاده كرده و از   نیا  ۀ ر آثار خود از همد

 .كنديم  ادیعنوان اپرا  به   خودكار  

توان  بررسي آثار رابرت ویلسون مي   همانطور كه از

طور مساوي  عناصر به یک اندازه و به   ،نتیجه گرفت

هستند اهمیت  آن  ؛داراي  تمام  طرفي  مي  از  ها 

آزادانه و مستقل از یکدیگر نقش    صورتتوانند به 

داشته باشند. در حقیقت این عناصر هیچ وابستگي  

ندارند  اجباري  وقتي كه در كنار    ؛به یکدیگر  اما 

یابند كه قرار مي گیرند، این امکان را مي  یکدیگر

یکدیگر    -هایشانكمک تضادها و اختالف   هاتفاقاً ب-

را تقویت كنند. این عناصر مجبور نیستند یکدیگر  

پیرایش   و  آرایش  به  اینکه  یا  دهند  توزیح  را 

 یکدیگر بپردازند. 
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The function of words, movement, music and lighting in 

Robert Wilson's theatrical works (Regard to the 

performances of Death and Detroit, Einstein on the Beach, 

a letter to Queen Victoria, etc.) 
 

 

Abstract 
Robert (Bob) Wilson was born in Texas in 1944. He was dumb until the age of 

17. He established a show that had two prominent features: A- The duration of its 

performance is very long and unusual B- There are no words in it, or if it exists, 

it has lost its ordinary role and instead, visual effects have taken over the show 

scene. Relying on the performance elements of his works, Wilson believes that 

humans record their feelings on two levels, in the external mask and in the inner 

mask; What is consciously observed is recorded on the external mask . However, 

dreams and memories are recorded on the inner mask. Words, movement, music, 

lighting and stage design form the basis of his works and all that we look for in 

his works is the result of the relationship formed between these elements. His 

works are without story, without characterization and without dialogue. In the 

scene, we see and hear only the movement, music, lines, corners, colors and light 

shadows. Scenes and lights are changing and moving in the flow of time. One of 

the important aspects of Wilson's work is the visual beauty of his works, which 

is innovative in the use of space and movement and a strong architectural 

perspective. Lighting also plays an important and active role in his performance. 

Sound and language are another important layer that have given considerable 

initiative in its use. The qualitative research method is descriptive and analytical 

and based on library studies and the collection of written information, the main 

problem of the research is to analyze the relationship between the executive 

elements and the continuity of the storytelling in Wilson's works. In the 

following, his personal approach is also discussed as a factor that inspires him. 

 

Keywords: Robert Wilson, movement, music, lyrics, lighting, storytelling, 

drama 
 

 


