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دینامیک درونی*
میان صدای بازیگر و
دست نامرئی:
ِ
ِ
ِ
ارتباط ِ
مهناز خطیبی ،1مسعود دلخواه

**2

 1کارشناسی ارشد بازیگری ،دانشکده هنر و معماری ،دانشگاه تربیت مدرس ،تهران ،ایران.
 2استادیار دانشکده هنر و معماری ،دانشگاه تربیت مدرس ،تهران ،ایران.
(تاریخ دریافت مقاله ،97/3/12 :تاریخ پذیرش نهایی)98/11/2 :

چکیده

ُ
گیری صدای انســان ،در ارتباط با نیروهای مؤثر بر حرکتهای جسمانی است
باب
این پژوهش ،جســتاری در ِ
چگونگی شــکل ِ
ِ
مطرح
که با بهرهگیری از دســتاوردهای علوم مرتبط و نیز آموزههای تئاتری و مقایســه تطبیقی با تعدادی کتاب و ســایت مرا ِکز
ِ
ی
ا
ه
حرف
ابزار
ِ
عینی دریافتها مشاهده گردیده است؛ صدای بازیگر که ِ
صدا در دنیا ،فراهم آمده و در چند کارگا ِه ویژهِ ،
نتایج ِ
او نیــز هســت ،نیازمنــد تربیــت و مراقبــت اســت ،اما نه بــهتنهایی ،چرا که بــا دیگر عناصـ ِـر حیاتـ ِـی او ،ارتباطــی تنگاتنگ دارد؛
کار بازیگر
حذف هر بخش از این ترکیب و یا آشفتگی در
«حواس ،افکار ،بدن ،صدا» ترکیبی چهارگانه میسازند که
ِ
ِ
کارکردشانِ ،
ارتباط جداییناپذیر میان بدن-گفتار اســت و
ضرورت بازنگری در این
برآیند این کاوش،
را با مشــکل روبرو خواهد ســاخت؛
ِ
ِ
ِ
اندام
به
رساندن
ب
آسی
ـبب
ـ
س
چگونه
ـازی»
ـ
«صداس
یا
بیان»
«فن
عمومی
های
س
کال
در
نادرســت
نشــانمیدهد تمرینهای
ِ
ِ
ِ ِ
ـناخت دوطرفهی
«پرورش صــدا» زمانبر ،پایانناپذیر و نیازمند آ گاهی و شـ
فرآیند
روان هنرجویان میشــوند؛
ِ
ِ
ِ
ظریــف آوایــی و ِ
ِ
متفاوت شخصی ،صدایی منحص ر ب ه فرد دارد و
براساس ویژگیهای
بازیگر-مربی اســت؛ ضروری اســت درک شود ،هر هنرجو
ِ
ِ
خلق شخصیتهای متفاوت ،با پرهیز
باید به جســت و جوی تمرینهایی مناســب خود بپردازد تا برای دســتیابی به
توانایی ِ
ِ
وضعیت نقش -صدای مناســب را در طول تمرین کشــف و
شــناخت وضعیت خود ،ســپس
صداســازی مصنوعــی -ابتــدا با
از
ِ
ِ
ِ
بازآفرینی نماید.

واژههای کلیدی

بیان بازیگر ،وحدت بدن و صدا ،کشف صدا ،دینامیک بازیگر.
دینامیک درونی ،صدا و ِ
راهنمایی نگارندهی دوم
دینامیک درونی» به
میان صدای بازیگر و
* این مقاله برگرفته از پایاننامه کارشناسی ارشد نگارندهی اول با عنوان«:مطالعهی
ِ
ِ
ارتباط ِ
ِ
است که در دانشگاه تربیت مدرس به انجام رسید.
**نویسنده مسئول :تلفن ،09122390328 :نمابر.E-mail: delkhah@modares.ac.ir ،021-88823701 :
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آمــوزش ،بلــه! امــا بــه چــه قیمتــی؟! در بســیاری از نقــاط دنیــا،
ـرورش صــدا ،روشهــای دیگــری جایگزیـ ِـن برخــی
سالهاســت در پـ
ِ
هنرجویان
مثال،
عنوان
به
ـت؛
ـ
س
ا
ه
شد
ـنتی
ـ
س
ـت
ـ
س
شــیوههای نادر ِ
ِ
1
«مرکز صدای کریستین لینکلتر » در اسکاتلند ،در اولین گام آموزش،
درک «روان-تنکردشناســی »2از صدایشــان راهنمایــی
ـمت ِ
بــه سـ ِ
میشــوند تــا اجــازه بدهنــد ،راههــای ارتباط ـی کــه برایشــان عادی
و روزمــره شــدهاند ،بــه شــکل بنیادینــی تعمیــر و بازســازی بشــوند.
ب ـ ه گفت ـهی لینکلتر ،با گســترش علـ ِـم عصب-شناســی ،تمرینهای
ـوزش معرفــت و فهـ ِـم بنیادیـ ِـن هیجانات،
اجرایــی نیــز بــه سـ ِ
ـمت آمـ ِ
پژوهش
گرایش پیدا کردهاند ( .)Linklater, 2006, 13بر این اســاس،
ِ
حاضر دو فرضیهی بنیادین را بر میز مطالعه قرار میدهد:
جریان
 فرضیه اول :هیچ عضوی در بدن انسان وجود ندارد که درِ
گیری گفتار شرکت نداشته باشد؛ پرسش اساسی اینجاست که
شــکل ِ
شناخت کارکرد شبکهی ماهیچههایی که صدای انسان را تولید
آیا با
ِ
میکنند ،میتوان تمرینهایی کاربردی برای همگان ارائه داد؟!
 فرضیــه دوم :گفتــار بــه عنــوان یــک پدیــدهی عینــی ،وا کنشــیبیرونی است به آنچه در درون شکل گرفته است؛
از آنجــا کــه ارتبــاط میان صــدا ،بدن ،ذهن ،شــخصیت و حال و
هوای لحظه به لحظهی هر انســان ،متفاوت است ،چگونه میتوان
برای شیوهی آموزش راهکاری پیدا کرد؟!

در این ُجستار ،هدف اصلی این است که بازیگر پس از مطالعهی
ضــرورت
درک
ِ
گیری صــدا و ِ
کار شــکل ِ
مباحــث  -بــا آ گاهــی از ســاز و ِ
دســتگاهصوتی زیــر
حساســیت
باالبــردن
ـترش دامنــهی عمــل و
ِ
ِ
ِ
گسـ ِ
ســامت این ابزار مهم
نظـ ِـر مربـ ِـی آ گاه  -بتواند ضمــن توجه و حفظ
ِ
تقلید صرف پرهیز کرده و به هر شــخصیتی
حرفهای ،از صداســازی و
ِ
که نقش آن را بازی میکند ،صدایی تازه و باطراوت ببخشد! به قول
تــراز روح اســت و بــه زبان امــروزی ،نمایانگــر افکار،
گذشــتگان ،صــدا ِ
درونی ما؛ بنابراین امید اســت این پژوهش نه
عواطف
احساســات و
ِ
ِ
تنها برای بازیگران ،بلکه برای همهی مردمان این مرز و بوم مفید و
سرشار از نور و حیات باشد.
مطالعــات کتابخانــهای،
از
اســتفاده
بــا
در ایــن پژوهــش ،ابتــدا
ِ
ـزرگان تئاتــر راجع بــه پرورش صدا گردآوری شــده ،ســپس
نظریـ ِ
ـات بـ ِ
تخصصی صــدا در دنیا،
کــز
ســایت
بــا مراجعــه به چندین
ِ
مطــرح مرا ِ
ِ
ِ
ی تطبیقی قرار
و چندکتــاب بــه زبــان اصلــی ،یافتهها مــورد مقایســه 
گرفتهاست .همزمان ،با مطالعهی دستاوردهای علوم دیگر و مراجعه
ثبت دادهها بهره
کارشناسان مربوطه ،از
به
تخصص آنها در درک و ِ
ِ
ِ
جستهاســت .ســپس از روش مشــاهده در (کلینیــک گفتاردرمانــی)،
آموزشــی (تئاتــر و عروســک) و
و نیــز مطالع ـهی عملــی در کارگاههــای
ِ
(کوارتت بازیگری) و تجربهی مستقیم با هنرجویان ،از دستاوردهای
ِ
واقعیت عینی مددگرفتهاست.
مطالعاتی برای تطبیق با
ِ

 .۱دستاوردهای علوم پایه و موسیقی
رمزآلود صدا ،شاخهای ویژه در علم فیزیک-
چیستی ناشناخته و
ِ
ِ
به نام «آ کوستیک -»3به خود اختصاص دادهاست .از دیدگاه فیزیک،
هرگونه صدایی ،یک موج مکانیکی اســت و چنین پدیدار میشود که
«نیرویی محرک»« ،جسمی مادی» را در «محیطی مادی» به ارتعاش
درم ـیآورد؛ صــدا از ایــن ارتعــاش حاصل میشــود و چنانچــه هر یک
واقعیت امر
از ایــن ســه عنصــر نباشــند ،صدایی هم نخواهــد بود! امــا
ِ
حرف دقیقی
دانش بشــری ،راجع به
این اســت که
ماهیت صدا هنوز ِ
ِ
ِ
بودن عنصر نیرو
بــرای گفتــن نــدارد و بخش اعظمی از آن به مجهــول ِ
یــا «نیروهای محــرک» و یا همان
دینامیک 4صــدا بازمیگردد! «قانون
ِ
ـرژی
ـ
ن
همان«ا
ـا
ـ
ی
ـدا»
ـ
«ص
ـه
ـ
ک
ـد
ـ
گوی
ی
بقــای انــرژی» بــه زبانــی دیگــر م
ِ
انرژی جنبشــی اســت که از دگردیسی صورتهای
صوتی» ،گونهای از ِ
انرژی
دیگر انرژی پدیدمیآید .اما این صورتهای دیگر ،چه هستند؟ ِ
ِ
انرژی گرمایی
انرژی
ها؟
ه
ماهیچ
مکانیکی
الکتریکی سیستم عصبی؟ ِ
ِ
ِ
ِ
انرژی پتانســیل
مکانیکی
و
ِ
کنار تارآواها میگذرد؟ ِ
جریان هوایی که از ِ
ِ
5
نهفته در اندام صوتی؟ و یا صورتهای شناخته و ناشناختهی دیگر؟
علم موسیقی نیز ،درباب صدا مطلب حیرتانگیزی میگوید :هر صدا
ِ
ً
در طبیعت دارای صداهای فرعی بیشــماری اســت ...مثال ا گر صوت
اصوات دیگری (با
«دو» را روی پیانو اجرا کنیم ،گذشته از صوت«دو»،
ِ

شــدتی بســیار اندک که با گوش مجهز باید آنها را شــنید) نیز حاصل
ترین آنها «دو» در یک ا کتاو باالتر ،و ســپس «ســل»
میشــوند :قوی ِ
به فاصلهی دوازدهم آن اســت (منصوری - )262 ،1381 ،بنابراین به
نظر میرســد ،وقتی بحث راجع به صدا اســت ،در واقع با مجموعهای
بحث شنیدن نیز
طول موجها روبرو هستیم! اینجاست که ِ
از صداها و ِ
پیش میآید و جالب اســت که واژهی «آ کوســتیک» از ریشهی یونانی
«آ کیــن »6بـ�ه معنـ�ای شـ�نیدن گرفتـ�ه شدهاسـ�ت(.)Deines, 2008,7
قــدرت دریافت
فیزیکــی گــوش  -کــه به چه صــورت،
ـاختار
گــوش و سـ
ِ
ِ
ِ
امــواج صوتــی را دارد – خــود ،پژوهشــی دیگر میطلبد؛ همیــن اندازه
شنوایی انســان ،بین  ۲۰تا ۲۰۰۰۰
به یاد داشــته باشــیم که محدودهی
ِ
هرتز 7اســت و ممکن اســت صداهای بســیاری اطراف ما وجود داشته
توانایی شنیدن آنها را نداریم! از سویی ،شنوایی و تکلم
باشد که ما
ِ
در ارتباطــی تنگاتنــگ با یکدیگرند؛ برخی متخصصیـ ِـن آواز معتقدند،
ا گــر نمیتوانیــم آهنــگ آشــنایی را درســت بخوانیــم ،بدانیــم کــه آنرا
تصور
درســت نشــنیدهایم!
ِ
مکاشــفات فیزیولــوژی در بـ ِ
ـاب صدا ،ایــن ِ
تولید صداســت
عضو بــدن در
فرایند ِ
ِ
غلــط عامیان ـ ه را کــه حنجره تنها ِ
درکل بیاســاس کرده اســت؛ این علم ،بدن را واحدی معرفی میکند
که سه بخش از آن ،متشکل از منبع هوای مترا کم ،تیغههای ارتعاش،

65
دینامیک درونی
میان صدای بازیگر و
دست نامرئی:
ِ
ِ
ِ
ارتباط ِ

فرایند تولید صدا شرکت
و تشدیدکنندهها ،در هماهنگی با یکدیگر در
ِ
همکاران تکلم در بدن انســان،
ــمار
تعداد ب 
میان
ِ
ِ
دارنــد .ا کنــونِ ،
یش ِ
ـوان نمونــه ،تنهــا لحظ ـهای بــر نقــش و کارایـ ِـی «بینــی» درنگ
بــه عنـ ِ
فرایند
بدن انســان ،مجهز به سیستم «مخاطی -مژکی» است؛
ِ
کنیمِ :
کردن هوای دمی در بینی آغاز میشود
ه
کیز
پا
و
کردن
ب
مرطو
کردن،
گرم
ِ
تنفســی تحتانی (پایانهی شــشها) تکمیل میشود؛ در
ـتگاه
و در دسـ ِ
ِ
داخلــی نای ،حدود ســی و
ــک طبیعــی ،دمــای هوای
ـرایط آناتومی ِ
شـ ِ
ِ
شــش درجه حفظ میشــود .توجه کنیم که در تمرینهای بازیگری،
یکی از علتهای تأ کید بر تنفس از راه بینی ،درست ،همین پا کسازی
اطالعات
تشخیص
های بینی همچنین در
و
ِ
ِ
تنظیم دما است .گیرنده ِ
ِ
ـیمیایی هوایــی که استنشــاق میکنیم تخصص دارند و در شــرایط
شـ
ِ
نامطلوب با عطســه ،آبریزش و گرفتگی اعالم خطر میکنند .از ســویی
ن -یعنی«بویایی»-
یکی از قویترین حسگرهای شناختهشدهی بد 
در این بخش است؛ «به این دلیل که سیستم بویایی در مغز رابطهی
مســتقیمی بــا مرا کــز حافظــه دارد ،بوهــا میتواننــد مــا را مســتقیم به
صحن ـهی زنــدهای از گذشــته برگرداننــد» (ریتــی .)98 ،1392،همــان
اصلی که در تمرینهای «حافظه حسی-عاطفی» از آن بهره میگیرند.
ـرد اولی ـهی «بینــی» ،فراتــر از
همینطــور کــه مشــاهده میشــود ،کارکـ ِ
عین حــال ،به عنوان تشــدیدکننده،
همــکاری در تکلــم اســت ،اما در ِ
تشکیل
جریان
وجودش در تکلم بسیار ضروری است ،به خصوص در
ِ
ِ
حروف طنیندار نظیر میم و نون! در تشدیدکنندهی سر و در ادامهی
ِ
مجاری هوایی بینی ،سینوسهای صورت ،سپس گوشها ،جمجمه
و(...رجوع شــود به بهربهم )1392،نیز وجود دارند که صدا را همراهی
کارایی هر کدام
وضعیت حیاتی و
میکنند و ب ه همین ترتیب میتوان
ِ
ِ
از انــدام دور و نزدیــک به محل تشــکیل صدا را مورد مطالعــه قرار داد.
خود حنجره که به عنوان جعبهی
در اینجا الزم اســت تا کید شــود در ِ
کوچــک صوتــی شــناخته میشــود ،تیغههــای ارتعــاش ،محــدود بــه
مانند
تارهای صوتی نمیشــود؛ بلکه ،حنجره با همیــاری و
حرکت بی ِ
ِ
یشــمار عضــات ،غضروفهــا،
ـدام ظری ـفاش (متشــکل از تعــداد ب 
انـ ِ
حرکت
ماهیچههــا و مفاصــل) اســت کــه این قــدرت را پیــدا میکنــد،
ِ
طنیــن صدا (چهارویژگی
تارهــای صوتی ،ارتفاع ،دیرند ،دینامیســم و
ِ
ـاری طنینســازهای
اصلــی هــر صدایــی) را ممکن ســازد؛ ســپس به یـ ِ
یشــمار 8در بــدن ،صداهــای متنوعــی کــه میشــنویم ،رنگآمیــزی
ب 
شده ،هدایت میشوند و صدایی پدیدار میگردد که تنها از ِآن یک نفر
ً
کلی صدای ما میشــود  -یا به عبارتی اینکه مثال
اســت! آنچه
ِ
کیفیت ِ
چرا استاد غالمحسین بنان ،به «صدا-مخملی» معروف است و چطور
اســتاد گلپا ،به «حنجره طالیی» شــهرت دارد نیز -نه تنها ،مربوط به
بدن ما ،بلکه حاصل مجموعهای از اتفاقات در
ســاختار
فیزیولوژیکی ِ
ِ
زندگی ماست!
تمام
ِ
درون بدن ،پیرامون ما و به عبارتی ِ
ِ

-2دینامیک اندام صوتی
ِ
هنرجویان
دینامیــک ،شــاخهای از علــم فیزیک-مکانیــک اســت.
ِ
10
نمایش و موسیقی با این واژه  ،در پژوهشهای دالکرو ز 9و «یوریتمیک »
آشــنا هســتند؛ از نظــر او دینامیــک ،عبــارت اســت از :تجزیــه و یــا آنالیــز

مؤلفههــای حرکــت (امیــری .)82 ،1388 ،در اولیــن قدم ،شــاید بتوان
حرکــت تارآواهــا ،نیــروی حاصل از
گفــت کــه عینیترین نیــروی مؤثر بــر
ِ
اصــل ابتدایــی کــه در تمــام تمرینهای
بــازدم و تنفــس اســت؛ همــان ِ
ـروف تئاتــری بــر آن تأ کیــد شــده اســت (رجوع شــود بــه تمرینهای
معـ ِ
11
اندام
اساســی
کار
»).
ـز
ـ
ی
چ
ی
ب
تئاتر
ـوی
ـ
س
ـه
ـ
ب
«
ـاب
ـ
کت
در
»
ـکی
ـ
س
«گروتف
ِ
ِ
ِ
ِ
تبادل گازها و شرکت در فرایندهای بیوشیمیایی در بدن است،
تنفسیِ ،
چرا کــه انســان  -همانند بقیهی موجــودات خونگرم  -نیــاز دارد دمای
گرمایــی مورد
انرژی
بــد ِ
ن خــود را ثابــت (حدود37درجه) نــگاه دارد تــا ِ
ِ
درون بدن
ـیمیایی
ـ
بیوش
فرایندهای
و
داخلی
ـاز
ـ
س
و
ســوخت
برای
نیاز
ِ
فراهــم شــود .وظیفهی اصلــی ریهها نیز ،ابتدا انتقال ا کســیژن از هوا به
خون وریدی و سپس انتقال دیا کسید کربن از خون وریدی به
داخل ِ
هواست و در این رفت و برگشت ،مواد سمی خون را تصفیه میکند و در
فرایند
متابولیسم برخی ترکیبات شرکت دارد (وست)1 ،1377 ،؛ در این
ِ
پیچیده است که گاهی هنگام بازدم ،حروف و کلمات جاری میشوند.
کلمات آنها سرانجام از دهان
«نمایشنامه نویسان از آنجا که میدانند
ِ
بازیگــران شــنیده خواهد شــد ،نه برای چشــم کــه برای صدای انســان
مینویســند؛ صدای انسان رابطهی عمیقی با ماهیچههای بدن دارد،
ً
و ماهیچههای بدن کامال در حیات عاطفی و فکری انسان دخیلاند»
ـون حرکـ ِـت ماهیچههــا« ،انقباض-بازگشــت»
(بندتــی .)72 ،1390 ،قانـ ِ
اســت و ایــن در مورد همهی ماهیچههای بدن صادق اســت و شــامل
حــال ماهیچههــای بســیار ظریــف حنجره نیــز میشــود .در اینجــا نیز،
کارکرد ثانویهی
تولید صــدا،
ِ
مانند بخش تنفس مشــاهده میشــود که ِ
حیاتی حنجره ،عبارت اســت از «صدور
ـت-کارکرد اولی ه و
این بخش اسـ
ِ
ِ
حرکت هر
مجوزتنفــس» و «مراقبــت از نــای به هنگام غذا خــوردن» .در
ِ
ساختار
درمورد
نوع ماهیچهای ،قانون «همه یا هیچ» اجرا میشود که
ِ
ِ
ای حنجــره نیز ،چنین اســت؛ یعنــی که ماهیچههــا به خاطر
ماهیچ ـه ِ
حرکتی محدودی دارند؛ با نیروی کم
ســاختار رشتهایشــان ،اندازهی
ِ
ً
اصال منقبض نمیشــوند ،با نیروی زیاد از اندازه نیز ،انقباضی شــدیدتر
پرورش صدا کــه با داد و
ـنتی
ِ
نخواهند داشــت؛ بنابراین تمرینهای سـ ِ
فریــاد میخواهنــد صدا را آماده کنند ،آسیبرســان و از اســاس مردود و
حرکت
چگونگی
شناخت
ممنوع هستند؛ در عوض ،تمرینهایی که با
ِ
ِ
ِ
تمامی بدن طراحی میشوند ،ثمربخش هستند؛
مشارکت
ماهیچهها و
ِ
ِ
نظیر همان تمرینهای بدنی -حرکتی که سالها پیش دالکروز ،در اصل
برای آموزش موســیقی و آواز طراحی کرده اســت و کمکم به تمرینهای
بازیگــری نیــز راه پیــدا کــرد ه و کاملتــر شــدهاند .ماهیچههــا ،مانند هر
ل پدید آمدهاند
یشــمار ســلو 
گرفتن ب 
ارگان زنــدهای ،از در کنــار هم قرار
ِ
ِ
توان حرکتی ،نیازمند
ـب
ـ
س
ک
ـپس
ـ
س
و
ها
ل
ـلو
ـ
س
حیات
ی
ه
ادام
برای
و
ِ
ِ ِ
یگوید که تنها منبع انرژی در بدن انسان،
دانش کنونی م 
نیرو هستند؛
ِ
12
مادهای شــیمیایی به نام« آی.تی.پی» اســت که بســیار اندک بوده و
ـازی آن اســت .بنابراین انــدام دیگری مانند
بــدن همواره نیازمند بازسـ ِ
بار دیگر اندام تنفسی ،همیار میشوند ،تا به کمک
اندام گوارشی و نیز ِ
حنجره بیایند و از طریق فرایندهای پیچیدهی بیوشیمیایی درگوارش
ترکیب ا کســیژن ،انرژی را از مواد غذایی دریافت کرده و به ماهیچهها
و
ِ
و تارآواها برسانند تا انرژی پتانسیل مورد نیاز برای صدا را ذخیره نموده
فرایند تبدیل و دگردیســی بســپارند .مطالعه در این
و بــه وقــت نیاز ،به
ِ
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ُ
مشــهور «لکک» 13است...« :آتش اما
یادآور گفتهی
حوزه ،ناخودآ گاه،
ِ
ِ
از درون زاده میشــود .مرکزش در دیافرا گم و تنفس اســت .در هر آتشی
دو اتفاق وجود دارد :احتراق و شعلهکشیدن .احتراق از دیافرا گم شروع
ُ ُ
میشود ،بعد کمکم شعلهها زبانه میکشند( »...لکک )116 ،1387 ،و
نیازمند آن اســت که راجع
آتش گفتار چه زمان زاده میشــود،
ِ
اما اینکه ِ
ی انسان بیشتر بدانیم؛ این بدن ،شامل تعداد
به ساز و کار فیزیکی و روان ِ
ـلول کوچک و زندهاســت کــه در کنار یکدیگر قــرار گرفتهاند و
زیــادی سـ ِ
بافتهــا را بــه وجــود آوردهانــد .بافتها کنار هــم ،اندام را ســاختهاند و
بــه دو صــورت مدیریــت میشــوند« :مغز و رشــتههای عصبــی» و «غدد
مدیریــت هورمونــی که بــا جریان خون پیونــد مییابد،
و هورمونهــا».
ِ
رشــد اندام
آهســتهتر اســت و تأثیر پایدارتری بر ارگانها دارد ،در مراحل ِ
کارکرد درســت
تمام طول عمر نیز با
ِ
در شــکل ِ
گیری آنها نقش دارد و در ِ
تغییرات
هــا،
ی
بیمار
ها،
ت
عاد
زندگــی،
ســبک
اســاس
بر
یا نادرســتش
ِ
ِ
کیفیت صوتی میشود:
محیطی و خیلی موارد دیگر ،سبب تغییراتی در
ِ
ت ماهیچههای حنجره ،که منجر
از ابتداییترین تغییر هورمونی در باف 
به تفاوت صدای زن و مرد میشود گرفته تا به عنوان مثال اختاللی مانند
کمکاری یا پرکاری تیروئید که در اولی ســبب ضخامت و بم شــدن صدا
شــده و در دومی باعث نفسآلود شــدن و کاهش شــدت صدا میشــود
عصبی بدن،
(توفیقــی )290 ،1394 ،و (الو .)1385 ،از آن ســو ،مدیریــت
ِ
کارکرد مغز ،مفهوم
برعکس ،عملکردی سریعتر و گذراتر دارد .در اینجا با
ِ
نورون عصبی ســروکار داریم؛ آنچه علم
ذهن و نحوهی
ِ
ارتباط بیشــمار ِ
عصبشناســی به ما میگوید این اســت که نورونها در طول شبانهروز
در کار هستند ،حتی وقتی خواب هستیم ِ(ریتی)202 ،1392 ،؛ بدن در
هر حالتی ،مدام از طریق حسگرهای درونی و بیرونی (گوش ،پوســت،
بینــی و )...پیــام دریافت کــرده و به مغز مخابره میکند .مغز با ســرعتی
محرک دریافتی ،پیامی ارســال میکند و وا کنشی
عجیب در وا کنش به
ِ
عصبی گفتار(انرژی
پیام
شکل میگیرد .پرسش اینجاست که چه زمان ِ
ِ
پتانسیل نهفته در ماهیچهها همراه
الکتریکی) به تارآواها میرســد تا با
ِ
جنبشــی صوت ،حاصل شــده ،چرخ تولید
شــود و دگردیســی به انرژی
ِ
کلمات به کار بیافتد؟!

-3دینامیک ذهن و گفتار
ِ
سوارکار خوب،
«ذهن بازیگر ،ســوارکار است و بدناش ،اسب! یک
ِ
ِ
آ گاهانــه ســعی میکنــد کــه بــا اســبش یکی شــود .میگــذارد که اســب
ـرکات او را تحــت کنترل خود
آزادانــه حرکــت کنــد ،در حالی که تمام حـ ِ
ـواری خوب زمانی اســت که اســب متوجه وجود شــما نباشــد
دارد .سـ ِ
و شــما نیز اســب را از یــاد ببرید» (اویــدا .)63 ،1388 ،وقتی انســان ،به
قطعهقطعههایی به نام بدن ،روح ،ذهن ،اندیشه ،جسم ،باطن ،ظاهر
موجود تکهتکه و ناقصی آفریده میشود
و غیره ...تقسیمبندی شود،
ِ
که به نظر میرسد تا «انسان» بسیار فاصله داشته باشد! اینجاست که
«دوگانگی ذهن و بدن»،
فلســفی «اتحاد» و یا
ناخودآ گاه پای مباحث
ِ
ِ
14
برابر نظریهی دکارتیها که ذهن و بدن را از
پیشکشیده میشود؛ در ِ
هم جدا میدانند ،ارسطو و بسیاری از فالسفهی مطرح دنیا در گذشته
و حال ،از «وحدت بدن و ذهن» میگویند (شهگلی)1389 ،؛ لحظهای

پل ارتباطی
درنگ شود بر دیدگاهی برآمده از ادرا کی کهن که تنفس را ِ
15
میان دنیای درون و بیرون میدانســتند؛ پرفســور«آنتونیو داماســیو»
حکمت باســتانی بــا آن روبرو
(نورولوژیســت) میگویــد« :من از آنچه در
ِ
16
شــدم حیــرت زده گشــتم؛ واژهی ســایکو (روان) کــه مــا امــروزه واژهی
جایگزیــن آن بــه کار میبریــم ،در آن روزگار به معنای
مایند(17ذهــن) را
ِ
ََ
نف��س و خون مورد اس��تفاده ب��وده اس��ت» ( .)Damasio,1999, 41حاال
َ
َ
ت شود« :نفس و خون!»18
ای کلمهی روان(سایکو) دق 
به َ معنای ریشه ِ
َ
«نفس» ،در فرهنگ انگلیسی و فارسی ،دم ،نسیم ،نیرو ،رایحه و جان
معانــی خون ،خوی ،مزاج ،نســبت،
معنــی شدهاســت  -خــون ،نیز به
ِ
ن پارسی برای
خویشاوندی و نژاد ،در هر دو زبان کاربرد دارد؛ در برگردا ِ
کلمهی «سایکو» آمده است :روان ،جان و روح! «سایکو» در افسانههای
یونان باســتان نام شــاهزادهای زیبا و دلرباســت کــه «کوپید»(19خدای
ِ
20
مالحت او
و
زیبایی
گرفتار
یونانی)،
(معادل
روس»
«ا
همان
یا
ــق)
عش
ِ
ِ
ِ
میشود؛ این افسانه که به «افسانهی روح» نیز مشهور است ،سرشار از
سمبلها و نمادهاست و در علم روانشناسی نیز جایگاهی ویژ ه دارد-21
ســایکو ،سایکی ،پسوکه ،پیســیفه یا پسوخه ،پارسی شــدهی این واژه
هستند« .کی.و.ویلکز »22در مقالهی «پسوخه در برابر ذهن» دراینباره
قوای مختلفی است که یک شیء را سگ
میگوید« :پســوخه،
ِ
وحدت ِ
فعلیت ارگانیزم اســت -و بســیاری از کارکردهای
میکند یا یک انســان؛
ِ
ســازندهی آن -از قبیــل بینایــی -قــوای اجــزاء خــاص بدنی هســتند»
«ارتباط صدا
(ویلکــز .)86 ،1387 ،بنابرایــن ،زمانــی که گفت ه میشــود
ِ
دنبال پسوخه نیستیم؟
و
ِ
دینامیک درونی چیســت؟» ،آیا به نوعی به ِ
چیستیاش و ادرا کاش؟ آنچه عنصر وجودی انسان است و به حرکت
و رفتارش رنگ میبخشد؟ گاهی نیز موج میشود ،صدای ما میشود و
همانطور که «یوجینوباربا »23راجع به صدا میگوید ،میشود« :دست
نامرئــی ما که خودش را از جســممان بیرون میکشــد» (حســینیمهر،
ِ
 .)120 ،1387راجع به تاریخچهی پیدایش صدای انســان ،متأســفانه
مــدارک معتبری در اختیار نیســت .آزمایشهای تجربــی در این زمینه
نیز ،همگی فقط آزمون و خطا هستند .نظریههایی راجع به منشأ کالم
همسازی فیزیولوژیکی
وجود دارد مانند :منشأ طبیعی ،حرکتیبیانی،
ِ
ارزش چندانــی ندارنــد،
و ...کــه از دیــدگاه
ِ
معاصــر زبانشناســی دیگــر ِ
شــباهت چندانــی با اجــداد خودش
چرا کــه مغــز انســان کنونــی ،دیگر
ِ
انسان معاصر کارکردی ثانویه به
.)1391
ندارد(...یول )1374 ،و (هال،
ِ
زبان بخشــیده اســت و از آن برای انتقال دانش ،مهارتها و اطالعات،
بهرهمیگیــرد .ایــن نشــان میدهد کــه زبان از فــرم ابتدایی و ســادهی
موقعیت
ساختار مغز ،تغییر
تکامل
نظریههای موجود ،فراتر رفته است.
ِ
ِ
ِ
صوتی انســان (که بتدریج به ســمت جلو بیشــتر گرایش پیدا
دســتگاه
ِ
ِ
کرده اســت-یول ،)10 ،1374 ،رســیدن از فرم ابتدایی ســخنگفتن ،به
پیدایش علوم دیگر
گیری مکتبهای پیچیدهی فلسفی و ادبی،
شکل ِ
ِ
مانند انسانشناسی ،روانشناسی ،عصبشناسی و ...همه دست به
دست هم دادهاند تا ما را آ گاه کنند در ارتباط با صدا ،با پدیدهی بسیار
پیچیدهای به نام «زبان» روبرو هستیم  -تا آنجا که گاه احساس خطر
هم میکنیم که انگار دیگر تسلطی بر آن نداریم« :آرتو در جست و جوی
عبارات آراسته و پیراسته فراتر
زبانی است زنده ،خشن و پرطنین که از
ِ
رود و قواعــد و اصــول زبان ملفوظ را زیــر پا نهد ،یعنی درحقیقت نوعی
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میان صدای بازیگر و
دست نامرئی:
ِ
ِ
ِ
ارتباط ِ

زبان بدوی اما در عین حال غنی که عصارهی مفاهیم اصیل را هنوز به
صورت زنده و پویا در خود نهان داشــته باشــد» (آرتــو .)12 ،1383،این
ِ
24
میان
زبان «غنی از عصارهی مفاهیم اصیل» ،که گویا «آنتونن آرتو » در ِ
ِ
مردمان سرزمین بالی ،شاهد نمونهای زنده و پویا از آن بوده است ،چه
ِ
ویژگـ ِـی منحصــر بــه فردی دارد کــه زبان پــرزرق و برق امــروزی از آن دور
جریــان مطالعهی
شــده یا بــه طور کامل آنرا از دســت دادهاســت؟ در
ِ
ـتی اقوامی که هنوز گرفتار تکنولوژی نشدهاند (و درنتیجه
ِ
کیفیت زیسـ ِ
تغییرات گذر زمان شدهاند) ،به نقطهی مشترکی
ـت-خوش
کمتر دسـ
ِ
ِ
میرسیم که راهگشای این پژوهش است:

بیرونی هیجان» در انســان تعریف
«نمود
ایــن دیــدگاه« ،عاطفه» نیــز،
ِ
ِ
میشــود؛ چهــار عاطفــهی اصلی برمیشــمارند (ترس ،خشــم ،اندوه،
شــادی) بــر ســر اینکــه آیا اینهــا غریــزی هســتند و از ابتــدای تولد در
انسان هستند و یا اینکه ا کتسابی و دیداری بدست آمدهاند ،همچنان
اختالف نظر است (ریتی ،1392 ،رجوع شود به فصل ششم) .آنچه در
ِ
اینجا اهمیت دارد این است که بتوان احساسات ،هیجانات و عواطف
را به عنوان یکی از قدرتمندترین نیروهای محرکهی موثر در تولید صدا
هنگام ایفای
بازشــناخته و به یاد ســپرد که محدویتی ندارنــد و بازیگر
ِ
قدرت
از
ـد،
ـ
توان
نقــش ،بــه جای صداســازی مصنوعــی ،هر لحظــه می
ِ
تأثیرات
احساسات تازه بازآفرینی کند و
تخیلی تربیتشده بهره گیرد،
ِ
ِ
عاطفی متنوعی را تجربه کرده و در دیگری(تماشا گر) نیز ایجاد نماید.
ِ

تمدن و شهرنشــینی متأســفانه به شکل غریبی ،تعادل جسمانی
و روانــی مــا را بــه هــم ریختــه و طبیعـ ِـت حرکــت ،نفــس و صدایمــان را
دچــار اختالل کردهاســت .زمانــی که هنرجو در بیــان هیجانات ،دچار
ً
دانش
مشــکالت و فشــارهای اضافی میشود ،عمال شاهد هستیم که
ِ
فیزیولوژی دیگر به کار نمیآید و باید متوجه تنشهای روانی -فیزیکی
روانــی درونی ،ماهیچههــای فیزیکی را تحت
شــد ،چرا کــه تکانههای
ِ
درون بدن،
کنترل درآورده اســت؛ ارکســتر بینظیر سیستم عصبی ،در ِ
بــه هنــگام بیــداری و خــواب و رویا ،در حال اجراســت و انــدام همانند
هماهنگی بینظیر با یکدیگرند که بدن را حیات
نوازندگان متبحر ،در
ِ
حرکت ماهیچهها ،از
عصبی
جریان
میبخشــند؛ هنگام ســخنگفتن،
ِ
ِ
ِ
باریک
سمت رشتههای
رهبری هیپوتاالموس
سیستم مرکزی مغز به
ِ
ِ
ِ
عصب "وا گ" میرود و به ماهیچههای حنجره میرسد (ریتی،
انتهای ِ
ارتباط نزدیک با افکار و احساســات هســتند
در
صــدا،
و
زبــان
.)1392
ِ
پدیدآمــدن گفتار
ــک عصبی و
و در واقــع همیشــه نیــازی مــا را به تحری ِ
ِ
وام ـیدارد .ایــن نیــاز ،با دریافــت از طریق حواس و افــکار یعنی به طور
پژوهشــی
اســاس دســتاوردهای
کلــی از طریــق بــدن ،پدید میآید .بر
ِ
ِ
ـک بــدن بــه یــک محرک اســت و
داماســیو ،هیجــان پاســخ فیزیولوژیـ ِ
احســاس ،برداشـ ِـت مغــز از ایــن پاســخ اســت و در مغــز ثبــت میشــود
( .)Damasio,1999, 12ما بیشــمار احساسات ثبت شده داریم که به
اثر هیجانی که بر بدن ما داشتهاند میتوانیم
نظر میرسد با
ِ
شناخت ِ
دوبــاره آنهــا را بازســازی کنیــم – عملی کــه در آموزههــا و تمرینهای
تئاتــری ،تحــت عناوینــی چــون «کار بــر حــواس» یــا «حافظ ه حســی-
تقویت آنهــا تأ کید میشــود؛ بر این
ـرورت تربیــت و
ِ
عاطفــی »25بــه ضـ ِ
هیجانی خــاص ،که
ـرات
اســاس« ،غمگیــن شــدن» یعنــی نوعی تغییـ ِ
ِ
دریافت حواس و یا غیرمســتقیم از طریق
طریق
به شــکل مســتقیم از
ِ
ِ
بازســازی دوبــارهی تغییــرات ،در
ـدن یــک یــا چند احســاس و
فراخوانـ ِ
ِ
هیجانی خودش
بدن ما ایجاد شدهاســت« .شاد شدن» نیز تغییرات
ِ
ت آنهــا زیــاد به موضــوع ربط ندارند .موضــوع میتواند
را دارد و تفــاو ِ
غمانگیز باشــد و میتواند شــادیآور باشــد ،مهم ،تأثیر آن بر ما است و
اینکه بدانیم میخواهیم در لحظه ،در تماشا گر کدام حس را برانگیزیم
خوردن دلقک که عملی
(درســت به همین دلیل است که ما به زمین
ِ
دردنــا ک و رنــجآور اســت ،میتوانیم بخندیم)« .تــرس» و دیگر حواس
را نیـ�ز بـ�ه همیـ�ن شـ�یوه میتـ�وان بازشـ�ناخت ()Lenzen, 2005, 14؛ در

دینامیک محیط
-5جغرافیا و
ِ

-4نیروی احساسات و افکار
ِ

محققــان علــوم تجربــی ،دربــارهی برخــی مفاهیــم و
ام ــروزه
ِ
آموزههای علوم باطنی به آزمایش و مشاهده پرداخته و در بسیاری
ً
«وجود
کهن
موارد به دریاف تهایی مشترک رسیدهاند؛ مثال
ِ
ِ
مفهوم ِ
مرکز مطلق در بدن »26که مختص ورزشهای رزمی اســت ،امروزه با
ً
اس ــتناد بر دریاف تهای پژوه شهای علمی ،کامال قابل درک اســت
مرکز بدن و نیز به تبع آن بر صدا
انرژی
و
ِ
تأثیرات ِ
پتانسیل زمین بر ِ
ِ
ـاس نســبتی که هــر فرد در طــول روزها و ســاع تها با زمین
ـ
اس
ـر
ـ
ب
ِ
ً
وجــود نیروهای
دارد -ب ــه روشــنی قابل مشــاهده ،اســت؛ و یــا مثال
ِ
ـاس آموزههای یوگا)،
حیاتی «ایدا» و «پانگاال» در ِ
بدن انســان (بر اس ـ ِ
ِ
ـرد سیســت مهای عصبی ســمپاتیک و پاراســمپاتیک ،قابل
ب ــا کارک ـ ِ
وجود چاکراها از نظر فیزیکی با شــبک ههای عصبی
تطبیق اس ــت و
ِ
دانش یــوگا« ،تنفس» نیز همچون
و غ ــدد ارتباط پیدا م یکنند؛ در
ِ
ظاهری پرانا اســت؛ پرانا یا
تجلی
گرم ــا ،الکتریســیته و مغناطیــس،
ِ
ِ
ماحصل کلی هی نیروهای جهان اســت و جایگاهاش
نیروی حیات،
ِ
بودایی
ی
ه
فلسف
اساس
بر
.)1377
(ساتیاناندا،
دانند
را در قلب م ی
ِ
ِ
وضعیت «ســمادی»(مرتب های خاص از تمرکز
هند باس ــتان« :اگر به
ِ
جریان پرانا کامل م یشــود و ک مکــم چیزی در خود
عمیق) برســیم،
ِ
کشف م یکنیم که تمرکز ،حضوری عمیق ،و تسلط کامل بر محیط
اطراف اس ــت» (اویدا)18 ،1388 ،؛ تأثی ـ ِـر قرارگیری در چنین وضعیتی
ً
ـرد انــدام و بــه ویــژه صدای مــا ،کامــا نمود خواهــد یافت؛
در عملک ـ ِ
ن اســاس کــه هــر فــردی در کدامیــک از اقلی مهــای
بنابرای ــن ،ب ــر ایــ 
هف تگانه متولد شدهاست ،خاندان او متعلق به کدام دیار بودهاند
و چه ویژگ یهای ژنتیکی از آنها به او منتقل شده یا نشده است ،و
یا بر فراز کوهی بلند یا در زیرزمین یک خانه زندگی م یکند ،در پارک
مشغول تمرین است ...در هر حالتی که
نمور یک کارگاه
یا در فضای ِ
ِ
باشد بنابر فاصله و نسبتی که با نور خورشید و جاذب هی زمین دارد،
ایجاد
انرژی مورد نیاز برای
میزان
ـک اندام و
ِ
ِ
در فیزی ـ ِ
ِ
دریافت ذخای ـ ِـر ِ
«صدا» در او تغییراتی ایجاد م یشــود؛ حتی ای نکه در چه ساعتی از
وضعیت روانی قرار دارد ،در
ش ــبانه روز اســت و مه متر ،ای نکه در چه
ِ
اجتماعی خانواده ،مدرســه ،ش ــهر و کشور چه جایگاهی
واحدهای
ِ
دارد ،چه وظایف و آرمانهایی و چه فشارها و تن شهایی بر او قالب
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است ،همه و همه« ،بدن-روان» و به تبعیت از آن صدای او را متأثر
میزان
فیزیکی اندام و هم
خواهد ساخت و این ،هم به تفاوتهای
ِ
ِ
ـری او از محی ـ ِـط درون ــی و بیرون یاش بازم یگ ــردد؛ از یاد نرود
تأثیرپذی ـ ِ
ک ــه آدمی ــزاد مدام از طری ــق ح سگرها در ح ــال دریافت پی ــام از اندام
داخلی و همچنین محیط اس ــت و نس ــبت به آنها واکنش نش ــان
توانایی رد و بدل کردن و مخابره از طریق
م یدهد؛ بر اساس همین
ِ
ح سگرهاس ــت ک ــه آدمها م یتوانند ب ــا دیگران ارتباط برق ــرار کنند و
در ش ــکل عال ـ ِـی آن به اجرا و تماش ــای یک نمای ــش بپردازند؛ آنطور
ای «کاتارسیس( »27یا تطهیر که
که لینکلتر م یگوید ،معنای ریش ـه ِ
ـدف غائ ـ ِـی تئاتر  -ب ــه ویژه تراژدی -در یونان باس ــتان بودهاس ــت)
هـ ِ
نور آگاهی در مکانهای تاریک» است .با این تعریف،
«جاری ِ
شدن ِ
نظافت آش ــپزخانه نیز
از نظر او کاتارس ــیس حتی م یتوانس ــته برای
ِ
درونی
دنیای
ـردن
ـ
بیدارک
اس ــتفاده ش ــود ،همانطور که م ــا آنرا برای
ِ
ِ
ش ــنونده به کار م یبریم؛ او م یگوید برای رس ــیدن به این روشنایی،
ص ــدای بازیگ ــر بای ــد در مس ــیرهای «عصب ــی -فیزیولوژیک ـ ِـی» ب ــدن
دادن
ریش ــه پی ــدا کن ــد؛ مس ــیرهایی که ب ــرای برانگیخت ــن و انتق ــال ِ
تکان هه��ای احساس��ات ،تخی��ل ،روان و خرد تربیت ش��دهاند( (�Lin
 .)klater, 2006, 16طب ـ ِـق تازهتری ــن مطالع ــات ،مغ ــز م ــا همیش ــه در
"حال ــت آمادگ ــی" اس ــت و همیش ــه ب ــرای جری ــان ت ــازه و ب یپایان ــی از
ادرا کها تنظیم شدهاس ــت  -س ــپس رویدادی به وقوع م یپیوندد
محرک خاصی توجه نشان دهد
که س ــبب م یش ــود مغز به عمد به
ِ
کانون توجه قراردهد :اینجاس ــت که آگاهی اتفاق م یافتد
و آن را در
ِ
(ریتی.)170 ،1392 ،

بندی دادهها
جمع ِ
بازیگر ورزیده و با تجربه ،مثل
بدن
یوجینوباربا میگوید انرژی در ِ
ِ
نیروی الکتریســیته عمل میکند و زمانی که آزاد شــود ،همهی اندام
بازیگر مانند المپ روشنی ،پرتوافکنی میکنند (حسینیمهر،1387 ،
)93؛ او از همان کیفیتی سخن میگوید که «میخائیل چخوف »28بر
آن تأ کید کرده و تمرینهایی برای رسیدن به آن طراحی نمودهاست؛
ایــن دو در واقع از چه میگویند؟ «روالنبارت »29موســیقیدان نیز از
کیفیتی با عنوان «بافت» در موسیقی نام میبرد و میگوید که بافت،
بــدن اســت ،در صدایــی کــه میخوانــد ،در دســتی کــه مینویســد،
در عضــوی کــه اجــرا میکند .از نظــر او ،چیــزی که ما در مشــاهدهی
یــک اجــرا دنبــال میکنیــم ،نه قوانیــن و ســبک اجرا ،بلکــه تصویری
اســت کــه از بــدن به مــا میرســد (بــارت .)1379 ،همانطور کــه ابتدا
ذکر شــد ،صدا خود پدیدهای ناشــناخته اســت و بنابراین پرسشها
یاری
ـاب
در بـ ِ
پرورش صدا بســیارند .شــاید بتــوان این مباحــث را به ِ
ِ
ـازی شــاعرانهی خانم لینکلتــر اینطور جمعبنــدی کرد که:
معادلسـ ِ
دســتیابی بــه ارتباطــی کامل و تمــام عیار ،یــک کوارتـ ِـت 30متعادل از
احساســات ،عقل ،بدن ،و صــدا را از بازیگر طلب میکند .هیچ کدام
قدرت خودشان ،ضعف دیگری را جبران
از این چهارتا نمیتوانند با
ِ
کنند .بازیگری که هملت را بازی میکند و بر ابزار عاطفیاش مسلط
کلی
است ،اما صدا و ادرا کاش رشد کافی نکرده ،نمیتواند با ِ
بیان ِ

درد و رنـ ِـج هملــت ،ارتبــاط برقرار کند .تماشــا گر با خود میاندیشــد:
احساسی
بازیگر نقش افلیا که توان
«او خیلی در عذابه ،اما چرا؟»...
ِ
ِ
باالیــی دارد ،میتوانــد رگــی از جنــون بــه نمایــش درآورد (که درســت
اســت) ،امــا بــدون صــدا و درکــی از متــن که نــور را بر موقعیــت جاری
بخش فرعــی داســتان ،از توجه
میکنــد ،تماشــاچی ،او را بــه عنــوان
ِ
فیزیکــی کوراتت تســلط دارد و
خــارج میکنــد ...بازیگــری که بــر ابزار
ِ
فیزیکــی خــود
در مابقــی ضعیــف اســت ،تماشــا گر را بــا قابلیتهــای
ِ
میخکــوب میکنــد ،امــا هیــچ توجهــی بــه آنچــه او میگویــد نخواهــد
ً
انــرژی فیزیکی ،صرفــا زرق و
داشــت -بــدون عقل ،صدا و احســاس،
ِ
برق است؛ روابط به بیراهه میرود زیرا کوارتت نامتعادل است ...ا گر
ساز کوارتت باشد ،ممکن است مخاطب با
صدای بازیگر ،قویترین ِ
فکر
صــدا و ریتم ســخناناش همراه شــود اما بدون تجســم فیزیکیِ ،
حقیقت احساســی ،صدای او با وجود قــدرت و زیبایی ،با
روشــن ،و
ِ
خلـ ِ�ق ارتباطـ�ی کامل و تمـ�ام عیار ،در ضدیت خواهد بـ�ود( (�Linklat
 )er, 2006, 17اما دســتیابی به این کوارتت چگونه میســر میشــود؟
پرورش "صدا" نیازمند ابزارســازی اســت ،درست به همان
«مربی در
ِ
گســترش جنبههای هنری و موســیقایی اســت.
نیازمنــد
ـه
انــدازه کـ
ِ
ِ
به دانش و بینشــی بزرگ و نیز مجموعهی گســتردهای از رشــتههای
ساختمان
طی جلسات تدریس ،از آنها بهرهگیرد.
ِ
دیگر نیازدارد که ِ
آناتومی صــدا ،روانشناســی و
ایــن ابــزار ،نیازمنــد بتنــی اســت کــه از
ِ
آ کوســتیک ،پیریزی شــده باشــد و این دانش باید ترجمه شــود به
ســنتی
تمرینها و اصالحاتی آموزنده» ( .)Eken, 2014, 7در نمایش
ِ
کشــورمان ،بــا کارا کتــر «مبــارک» روبــرو میشــویم که نقش آن ســینه
به ســینه و نســل به نســل به زمان ما رســیده اســت .صدای مبارک،
صدایــی خــاص اســت ،صدایــی حلقی و پرفشــار که ا کثــر هنرجویان
بــا تقلیــد ناآ گاهانــهی آن بــه صــدای خودشــان آســیب میرســانند.
در مالقاتــی حضــوری بــا اســتاد «اصغرهمــت» ،ایشــان از پیشــینهی
روحوضــی مبارک در
این صداســازی گفتنــد« :در ایام قدیــم نمایش
ِ
قهوهخانهها و کافههای شــلوغ برپا میشــده و چون در آن مکانها،
بازیگر مبارک ناچار
رفــت و آمــد زیاد بوده و صدا به صدا نمیرســیده،
ِ
ویژگــی او شــده ،متأســفانه
بــوده فریــاد بزنــه و در واقــع صدایــی کــه
ِ
صــدای یــک حنجــرهی آســیبدیده و دردنــا ک اســت .هنرجویــان
آ گاه نیســتند و از همــان ابتــدای امر به صدای خودشــان فشــار وارد
شــخصیتی برجســتهی
میکننــد ،در حالیکــه مبــارک ویژگیهــای
ِ
دیگــری ،نظیــر حاضرجوابــی ،دانــش سیاســی ،رقــص و آواز و خیلــی
کــردن آنهــا" ،به
چیزهــای دیگــر دارد کــه میتوانیــم بــا "از ِآن خــود
ِ
گفتاری خاصی در صــدای خودمان دســت پیدا کنیم
ـدل
ِ
لحــن و مـ ِ
ً
که به مبارکی که میشناســیم نزدیک باشد ،ولی لزوما باعث نابودی
حنجره نشود!» .همینطور که مشاهده میشود ،بدترین ظلمی که
بدون شناخت" است! شایسته
میتوان به صدا تحمیل کرد" ،تقلید ِ
اتحاد عناصــر چهارگانــه پایان
اســت این جســتار بــا تأ کید دوبــاره بــر
ِ
حساســیت لحــن و صدای او
بدن او باشــد.
ِ
یاب ـد« :ذهــن بازیگر باید ِ
میتوانــد ،امواجــی از افــکار و احساســات را به ذهن و جســم مخابره
کنــد و مجــوز ارتبــاط بیابد تا جاری شــود و تماشــا گر را در یک جریان
نامرئی از انرژی دربرگیرد» (.)Linklater, 2006, 16
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دینامیک درونی
میان صدای بازیگر و
دست نامرئی:
ِ
ِ
ِ
ارتباط ِ

تک نیروهای
تجربی این پژوهش
کاوشهــای نظــری و
دربــاب تک ِ
ِ
ِ
درک نســبی
دقت نظر بر
ماهیت ناشــناختهی صدا و ِ
ِ
مؤثــر بــر صدا  -بــا ِ
واقعیت عینی اســت که :چون هر
این
بیانگر
ـری-
دانش بشـ
ـدود
ِ
و محـ ِ
ِ
ـخصیت نمایشــی ،پیشــینهی فیزیکی ،روانی ،احساســی و
فرد یا هر شـ
ِ
اجتماعی متفاوتی دارد ،بنابراین از صدایی ویژ ه نیز برخوردار اســت که
ِ
متأثر است از مجموعهی ویژگیهای نامبرده ،بعالوهی شرایط محیطی
حال
ـوال شــناخته و ناشــناختهای که او در هــر لحظه از زندگــی در ِ
و احـ ِ
(برخالف آنچه ســاده و
تربیت صدا
ِ
روند ِ
تجرب ه اســت؛ بنابراین مهم ،در ِ
رایج شد ه است) پرداختن به هر کدام از این موارد به تنهایی ،نا کارآمد
دانش
و حتی گاهی بســیار آسیبرسان اســت؛ قابل مشاهده است که
ِ
کامـ ِـل آناتومی یا روانشناســی یا جامعهشناســی و ...نیــز هیچکدام به
ـورت مجــزا کافی نیســتند و کالسها و سلســله تمرینهــای عمومی
صـ ِ
"پرورش صــدا"" ،فن بیــان" یا "صداســازی" بدون
تحــت عناوینی مثــل
ِ
ً
فرایند
شناخت تکتک شــرکتکنندگان اساســا مردود و بیمعناست!
ِ
ِ
"پرورش صدا" ،دو مولفهی جداییناپذیر دارد :بازیگرآ گاه!–مربیآ گاه!
در نتیجه ،ضروریترین وظیف ه آن است "هنرجو-بازیگر" ابتدا به این باور
برسد که "صدای او منحصر به فرد است" و بنا بر این مهم ،دریابد تمرینی
ک نفر مناســب اســت ،ممکن اســت برای او مناسب نباشد و
که برای ی 
برعکس! سپس در مرحلهی بعد در یک برنامهی طوالنی مدت زیر نظر
حساسیت دستگاه صوتیاش را به تدریج افزایش
مربی ،دامنهی عمل و
ِ
دهــد و مهارتهــای صوتــی و نیــز عادتهــای گفتــاری و حتــی رفتاری
خــود را شناســایی و ارزیابــی نماید ،تا هنگام روبرو شــدن با موقعیتها
و شــخصیتهای نمایشــی -از آمادگی کامل برای اتود کردن (یا محک
زدن) برخوردار باشــد .و اما پیشزمینههای ضــروری برای این آمادگی:
گام اول :معاینه کامل پزشــکی و گفتاردرمانی؛ شــناخت آناتومی
کارکرد
اندام کالمی ،حنجره ،سیســتم تنفســی،
ِ
و آ گاهــی از سـ ِ
ـامت ِ
هورمونهــا ،سیســتم عصبــی ،گــوارش ،تناســب انــدام ،ایســتایی و
ســتون فقرات ...،و هر آنچه بدن را میســازد ،ضرورتی بســیار بســیار
جدی است! چه بسا هنرجویانی که بدون آ گاهی از شرایط جسمی،
تن به تمرینهای فشــرده و جانفرســا سپرده و آسیبهایی عجیب و
جبران ناپذیر متحمل شدهاند!
گام دوم :وانهادگی و پیوند بدن مرئی و نامرئی(صدا)؛ از یاد نبریم
بزرگان تئاتر به کرات خاطرنشــان کردهاند  -هدف از
– همانطــور کــه
ِ
های «رهایی» ،به خود زحمت دادن برای شلکردن عضالت
تمرین ِ
و مفاصــل نیســت .بلکــه هــدف ،بیــدار کردن بــدن ،برقــراری تعادل
خون گرم و پا کیزه داخل رگهاســت تا
ـدن ِ
فیزیکی اندام و جاری شـ ِ
ِ
حرکت
آ گاهی گسترش یابد ،آدمی به معرفتی فراتر از اندیشه برسد و
ِ
«ناب» در دیدار و شنیدار و گفتار ،پدیدار گردد.
گام ســوم :تــن شــاعر؛ کلمــات ،کلمــات ،کلمــات! انــگار گاهــی
فرامــوش میشــود که شــخصیت روی صحنــه در حــال زندگی کردن
اســت! گاهــی بازیگر به خودش که رحم نمیکنــد هیچ ،از یاد میبرد
که قرار اســت با همهی عناصر وجودیاش ،یک نقش ،یک اندیشــه
یــا یــک دریافــت را در برابر دیــده و جان تماشــا گر به نمایــش درآورد.

مقام هنرجــو ،چه آموزگار -
شایســته اســت در
پــرورش صدا – چه در ِ
ِ
ـخصی خــود را به نقطهای پیــش از گفتــار بازگردانیم و هرگز
بینش شـ
ِ
ِ
حیات حرفهای ادامــه دارد ،چرا که
پایان
تــا
کاوش
این
ـم
ـ
نبری
از یــاد
ِ
ِ
زندگی ،هر لحظه در حال تغییر است.
برای شــروع الزم نیســت جای خیلی دوری برویــم؛ در آموزههای
ً
تئاتــری ،تمرینهــای بســیار مناســبی وجــود دارد که لزوما به شــکل
مستقیم نام «تمرین صدا» ندارند ،اما بسیار مفید و یاریگرند (نظیر:
شــناخت بخشهــای نامتعــارف حنجــره ،بیگانــه
ـک شــخصی،
ِ
دلقـ ِ
ضرباهنــگ کالم،
درک
ِ
ســازی کالم ،رهایــی از بــار عاطفــی کلمــاتِ ،
مناســب نگارندگاناند) و
ســاز بــدن و ...کــه یافتههــای
ِ
کــوک ِ
کردن ِ
یشــمار تمرینهــای دیگــر که هنــوز در انتظار شــناخت و یا طراحی
ب 
هســتند .مهم آن اســت در انتخاب هر تمرینی ،حتمن این سه اصل
را مدنظر داشته باشیم:
ظریف حنجره ،با نیروی بیش از اندازه ،انقباضی
ماهیچههــایِ
شدیدتر نخواهند داشت.
کیفیـ ِـت صوتــی بــا ســبک زندگــی ،عادتهــا ،بیماریهــا وجابهجاییهای محیطی ،تغییر میکند.
فراخــوان حس در گفتــار ،میتوان به جای اداهای دروغین،
درِ
قدرت تخیل تربیتشده بهره گرفت.
از
ِ
میان
مشاهدهی ارتباط گسستناپذیر ،لحظه به لحظه و مداوم ِ
تجربی این
درک علمی و
درون او میگذرد» و ِ
«صدای انسان و آنچه ِ
ِ
واقعیت که چگونه «گفتار به عنوان پدیدهای عینی ،وا کنشی بیرونی
درون مــا شــکل گرفتــه اســت» خاطرنشــان میکنــد
اســت بــه آنچــه ِ
«صــدا» هرگــز پدیــدهای ایســتا و محــدود نیســت  -بنابرایــن هنــگام
عبــارت بهتر:
رویارویــی بــا کارا کتــر یا نقــش ،صداســازی ممنــوع! به
ِ
کشــف صدا ،آری!» بر این اساس ،هنرجویی
«صدای مصنوعی ،نه!
ِ
کــه دریافتــه ،در رویارویــی بــا یــک نقش (انســان باشــد یا هــر موجود
تخیلی دیگر) ،بهتر اســت ابتدا بررســی کند خود در چه وضعیتی قرار
ِ
دارد و سپس اینکه برای رسیدن به آن نقش در چه وضعیتی باشد
بهتر است ،در نهایت ،به عنوان بازیگری که بدنی پویا و ذهنی آماده
دارد و آ گاه بــر توانمندیهــا و دامنــهی گفتــاری خــودش اســت ،در
طــول تمریــن و به بتدریــج صدای نقش یا به عبارتــی ،صدای جدید
خود را «کشف» خواهد کرد!
میدانــی کار بــا هنرجــو و مربــی
بــا توجــه بــه نتایــج تجربــهی
ِ
در کارگاههــای اختصاصــی و مشــاهدهی بســیاری حنجرههــای
نادرســت آموزش ،اصلیترین
آســیبدیده بر اثر ناآ گاهی و روشهای
ِ
وجــود مکانــی به عنــوان «مرکز
ضــرورت
پژوهــش حاضــر،
ـتیافت
دسـ
ِ
ِ
ِ
ِ
تخصصــی صــدا» در کشــور اســت؛ یعنــی مکانــی کــه متخصصیــن
رشــتههای مرتبط در آن گرد هم آمده باشــند تا هنرجویان و مربیان
بتواننــد مرحلــه بــه مرحله بــه شــناخت و ارزیابی برســند و حتی بعد
مشــکالت صوتــی  -در
وجــود
صــورت
از ورود بــه عالــم حرفــهای ،در
ِ
ِ
ِ
زمان اجرا  -به آنهــا مراجعه نموده،
حیـ ِـن انجــام تمرینها و نیــز در ِ
راهنمایی بگیرند و به روز باشند.
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I

n workshops and books on acting education, we
have repeatedly faced the phrase “inner dynamics.” In Persian translations, the phrase has been
perceived and translated as a combination of inner
bodily forces which drive physical motions and/or
emotions within us. This article is a query into how
these forces may affect the actor’s voice. The actor’s voice, which also functions as his professional
tool, is closely connected with other vital elements;
senses, thoughts and body along with the voice
form a quadruple combination. The absence of any
of these elements or even their malfunction would
result in an actor’s faulty performance. In this study,
making use of the findings of other fields (including physics, music, physiology, neurology, sociology, complementary medicine, chemistry, nutrition,
sports, and geography,…) on how voice is formed
and how internal and external factors may affect it,
we are after a substantial reconsideration on how
the inseparable body-speech relationship is perceived in order to serve as a stern warning against
improper voice trainings which are performed as
so-called “oratory” and adversely harm the delicate
vocal organs as well as the trainee’s vulnerable
spirit. Each individual actor, considering his physical and mental characteristics, possesses a unique
voice, hence requires his own specific exercises in
order to train his voice to achieve the capability to
create diverse personas. The actor is to make an
individual endeavor, under the guidance of a knowledgeable trainer, to figure and devise the types of
practice, which suit his own conditions. According
to the ancients, “sound” is the spirit level and, in
modern languages, represents our thoughts, feelings, and emotions. For example, students at the

Christian Lynchlt Center in Scotland, in the first step
of their education, are advised to understand the
“Psychophysiology” of their voices, because this
understanding allows the ways of communication
which have become ordinary and routine for them,
to be fundamentally repaired and rebuilt - This
branch of psychology examines the relationship
that may exist between the behaviors, traits and
psychological functions of individuals with physiological factors in the body. Since the sound is generated from a point within the body and is not a phenomenon that is readily observable, it is necessary
to study what process is in progress in the relevant
limb and how sound communication with them is.
This is the first step. In many parts of the world,
after basic knowledge, with the help of modern
scientific achievements, with the help of physical
exercises, students learn to concentrate on mental and physical abilities, develop respiratory skills
and many other useful practices. The effects of the
body and the sound of other factors should not be
overlooked; the dynamics of the earth and energy
centers in the body, the effects of climate, heat and
cold, the place and community, and, in general, the
impact of the environment on us and, accordingly,
on the sound are obvious.
Keywords
Inner Dynamics, Voice and Oratorical of Actor, Unity
of Voice and Body, Voice Discovery, Actor Dynamics.
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