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 تیان دربارۀ رقص کالسیک چینی کالج فیدر سخنرانی 

 لی هنگجی

 ۲۰۱۹ژوئیه  ۲۷

سیک چینی» صحبت کنیم. حرکات و حاالت« رقص کال صول بنیادی آن  ست؟ بگذارید دربارۀ ا ش 1(فا-ِشن) آن چی ستانی در  ۀری با
شه در این واقعیت که  ستفادههنرهای رزمی دارد و نیز ری ستفادهشو-وودر  وورزمی )شده برای هنرهای نام ا شده برای رقص ( با نام ا

حرکات  3(یون-شنحال، احساس )درعینکار بستند. بهدوگانه را موجودات خدایی  ۀاین استفاد تلفظ مشابهی دارند. 2(دائو-وو در وو)
«  رقص اارایی» درواقع تر، رقص کالسیییک چینیایش 4گیرد.رقص کالسیییک چینی عتدتاا از حرکات اارای چینی سیینتی نشیی ت می

 شد. نامیده می

کادمی رقص ا ن اس چرا برخی افراد می ؟ حرکات و وجود آورده اسییتبه آن راگویند رقص کالسیییک چینی رقص جدیدی اسییت که آ
نحاالت ) ِِِ کادمی ا ن آموزش میفا-ش برای  دهد[ درواقع از هنرهای رزمی و نیز از اارا نشیی ت گرفته اسییت. اما ]در گذشییته[( ]که آ

نظر برسد که رقص به مفاهیم مدرنیشبیه ای سازند که بیشتر گونهبهو آن را مناسب  ،این ه ش ل رقص را برای آموزش در مدرسۀ هنر
کادمی ا ن برخی از شیییوهباید آن درخصییو  های رقص اتخاذ کرد. عنوان بنیانبههای آموزش سیی م ممدماتی باله را گونه باشیید، آ

شتک ستت ا شتر  5(گونگ-ذی-تانزدن )معلقزدن و ق سیک چینی، آن حتی بی ش لرقص کال های گوناگون هنرهایی دارد که در 
کادمی رقص ا ن رقص کالسیک چینی را طور سنتی هزاران سال بخشی از فرهنگ چینی بودهبه وجود نیاورده بهاند. ساده بگوییم، آ

ست.  سیک چینی»، واژۀ وجود آوردهبهآنچه ا ست.« رقص کال کادمی آن ا سم اولیۀ آ شت و به « رقص اارایی چینی»، ا رقص »را بردا
 تغییر داد. « کالسیک چینی

کادمی رقص ا ن اذعان دارد که احسییاس رقص   و عوامل گیرد نشیی ت میاارای چینی شیییوۀ حرکت افراد در  از( آن یون-شِِن) خود آ
-شِِنگوید که درواقع، اارای چینی میگیرد. ( عتدتاا از رقص اارایی چینی و هنرهای رزمی نشیی ت میفا-شِِناولیۀ حرکات و حاالت )

شی میفا شته شود؛ درواقعی آن از هنرهای رزمی نا سیار دور،از گذ سنتی را اتخاذ کرده فا-شن ،اارا های ب ی هنرهای رزمی چینی 
کادمی است که از مدت گوید که رقص کالسیک چینی چیزیاست. هتۀ اینها به ما می ها ایش وجود داشته است و چیزی نیست که آ

 رقص ا ن ابداع کرده باشد.

کادمی رقص ا ن می اسییت؟ البته صییرفاا آن نام را از وجود آورده به گوید که رقص کالسیییک چینی شیی ل جدیدی اسییت کهاس چرا آ
سیک چینی»ه ب« رقص اارایی» شیو« رقص کال سیک چینی بنیان نهاد. این هتغییر نداد، بل ه مجتوعه  هایی برای آموزش رقص کال

کادمی هتان نهادی اسییت که  این نامید. می« رقص اارایی»تر آن نیز رقص کالسیییک چینی را نام جدیدی به شیی ل رقص داد؛ ایشآ
کادمی کادمی برایالبته، هتهمعرفی کرد. هایی از باله را شییییوه آموزش آ آموزش رقص کالسییییک  اش این نبود؛ بل ه از شییی ل یک آ

شیوه شی ازطریق  شته در چین، یادگیری هنرهای نتای ستفاده کرد. در گذ صورت میچینی نیز ا سنتی  های گرفت. گروههای آموزشی 
شتند که معلتانشیوه تئاتری سیاری را طور همو برخی از معلتان به بودندشاگردان  راهنتای ،ای دا شاگردان ب دادند، تعلیم میزمان 
کادمیرقص کالسییک چین  به ورود دادند. اما تا جایی هها نفری که کل گروه تئاتری را تشی یل میدهحتی  های هنر و آموزش آن به آ

کادمی رقص ا ن شیاید اولین مربوط می« رقص کالسییک چینی»عنوان به نهادی باشید که در آن زمان این کار را انجام داده شیود، آ
شاگردان جوانی که بع عتد تاریخ چین به الید 6.ک.چ. عالوه بر آن، حکردندحمیمتاا تتام اینها را درک نتی ؛داا به مدرسه رفتنداست. اما 

شاگردان از تاریخ چین بی شد این  شند، ازاینرا خراب کرد، که باعث  سیک چینی»که رو گفتند اطالع با ش ل جدیدی از « رقص کال
کادمی ابداع کرده است. این   چین است.  ۀاحترامی به تاریخ و میراث فرهنگ هزاران سالخودی خود بیمسئله بهرقص است که آن آ
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کادمی ا ن ت سیییس میدرواقع، در هتان زمانی که  در آموزش و های هنرهای نتایشییی در سییراسییر چین نیز ها و گروهشیید، اسییتانآ
ستفاده می شان از این نوع رقص چینی ا کادمی فی تیان ما،۱۹۵۰و  ۱۹۴۰های کردند. در دههاجراهای هتراه خانم گائو،  ، حتی مدیر آ

کادمی رقص ا ن ت سیییس شییود  بهنان بود و آنها با آن اجرا میشییرکت تئاتر جونگ عبارت دیگر، کردند. آن حتی قبل از این بود که آ
از شیییوه کالسیییک رقص اارایی چینی در اجراهایشییان  های هنری در چینش زمان ت سیییس این مدرسییه، بسیییاری از گروهحول و حو

 کردند. استفاده می

ستفاده میمی سیک خود ا کادمی رقص ا ن در آموزش رقص کال ص الحاتی که آ شد، خواهدانید که تتام ا  کند از رقص اارایی آورده 
ها عالوه، آن هتان واژهاستفاده شد. به یون-شنو  فا-شنهایی که در و آنچه نیاز دارند باشد، یا واژههای خا  رقص اسامی ت نیک

نینگ، چینگ، ؛ 8هان و تیان ؛7چونگ و کائومانند اسییت هایی گونه که بودند اسییتفاده کرد. این شییامل واژهرا برداشییت و دقیماا هتان
و  13نجینگ، چی، شِِِ ؛ 12شِِیانگ-لیانگ؛ 11شِِو، یان، شِِن، فا، بو؛ 10یوآن-ذی-باو  یوآن-لی ،حرکت دوار  ؛ سییه مسیییر9یوآن، چو

سیار چیزهای دیگر. سیارب ش ل رقص ب ضروری  صر  ست ابتدا به چپ برو، برای رفتن به باال ابتدا اایین برو،  -تتام عنا برای رفتن به را
ارا وارد شیییدند. طور که هسیییتند، از ا  ها دقیماا هتاناین -آن برای رفتن به عمب ابتدا جلو برو، برای رفتن به جلو ابتدا عمب برو و مانند

کادمی این چیزها رابنابراین چیزی که می ؛ آنها از هتان ابتدا نیز بخشیییی از رقص کالسییییک وجود نیاوردبه گویم این اسیییت که این آ
کادمی رقص ا ن چینی بودند.  تغییر نام داد، هر « رقص کالسییییک چینی»را برداشیییت و آن را به « رقص اارایی»از هتان زمان که آ

های های هنری محلی گرفته تا گروهدر سییراسییر چین شییروع کرد این واژه را اسییتفاده کند تا رقص خود را توصیییگ کند، از گروهکسییی 
ستان، از گروه شی تازههای هنرههنری نظامی در هر ا  جزای، بهها و مدارس مهم حرفهو تتام کالج شانایکار گرفته تا حرفهای نتای

 . تئاترها ارای چینی ومدارس ا

کنند؟ بسیییار خوب، در هتان رسییاند، آیا هردوی اینها از رقص کالسیییک چینی اسییتفاده نتیاین ما را به شیین یون و کالج فی تیان می
شروع،  سبک یا ریتم )شن یون و کالج فی تیان زمان  سیک آموزش 14(لو-یوناز  کادمی ا ن اقتباس کردند، دادهرقص کال شده در آ

کادمی ا ن، فا-شنزیرا در آموزش  ها ایش وجود ابتدایی از مدت لو-یوناما تتام عناصر استانداردشده را معرفی کرده بود.  لو-یون ،آ
کادمی اسییتفاده کرد. دادهآموزش لو-یونداشییت. شیین یون صییرفاا از  منظور را متوجه شییدید، مگرنه؟ شیین یون و فی تیان شییده در آن آ

کادمی رقص ا ن استفاده کردند. لو-یونصرفاا از   آ

لو -یوند را دارد. حتی چند کالج موجود در ا ن از واقعیت رقص کالسیییک چینی در چین امروز این اسییت که هر اسییتان سییبک خو
کادمی رقص ا ن حتی یک گروه هنرهای نتایشیییی در کل چین هم وجود ندارد که از  کنند.کنند و علناا آن را رد میاسیییتفاده نتی آ

کادمی رقص ا ن سی ف ر می ]روی رد[ آ ستفاده کند، زیرا هر ک سخۀ ر در آموزش رقص یا اجراهای خود ا سیک چینی کند ن قص کال
کادمی ا ن نیز رقص کالسیک چینی را برداشته و خودش بهترین است. چیز عجیب این است که حتی شرکت ر  آن قص جوانان خود آ

ص الح کلی تغییر داده و برخی از بهرا به سبک»ا ضافه  آنبه  را« چینیرقص مدرن  کادمی رقص ا ن، این واقعاا ا ست. برای آ کرده ا
دارید دیگران به شتا احترام بگذارند؟ آنها حتی  گذارید، چگونه انتظاراگر حتی به خودتان احترام نتیزدن به صورت است. مانند سیلی

دهند، درصورتی که این عنوان رقص کالسیک چینی آموزش میبه آن وبرداشته  نامندمی« تانگ-رقص هان»که  را این چیز ساختگی
افتاده واقعاا ترین مؤسیییسیییه رقص چین محترمچه اتفاقی برای حسیییی اهریتنی دارد. دیدن این ه چیزی نیسیییت مگر حرکات روباه و 

 انگیز است.حزن

کادمی رقص ا ن را آموزش دهد، بنابراین  لو-یونوقتی کالج فی تیان در ابتدا ت سیس شد، خواست  رقص های برخی روالاستفاده از آ
ضروری بود. درواقع، فی تیان کادمی برای اهداف یادگیری  ست از می این آ شگاه مینزو چین یا هر دادهآموزش لو-یونتوان شده در دان

، اکثر مربیان رقص اارا استفاده کند. اما چون در آن زمان لو-یونمستمیتاا از  توانست، یا میندای یا استانی استفاده کمن مه لو-یون
کادمی کادمی رقص ا ن بودند، طبیعی بود که فارغ فی تیان هنرهای در آ که مربیان یاد اسییتفاده شییود  ییلو-یونآن التحصیییالن آ

کادمی ا ن صحیم بود و نیازهای شن یون را برآورده می لو-یونهرحال، گرفته بودند. به  ساخت، بنابراین برای تعلیم استفاده شد.آ
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صورت خداگون اع ا شد و موجودات واالتر به ، بگذارید از منظر تزکیه یا معنوی به مسائل نگاه کنیم. فرهنگ چینلو-یوندرخصو  
کادمی رقص ا ن ها درحال تدوین برنامه یادگیری رقص کالسییییک بود، موجودات واالتر از مدت مراقب آن بودند. در گذشیییته وقتی آ

شن یون در آینده قبل می ستند این چیزی بود که  ستفادهبه دان ستی خدایی د. بنابراین از آن نیاز دارد ا ش ل رقص قرار ق عاا د شت  ر ا
ستفاده کند تا نجات را  ش ل رقص ا شن یون قرار بود از این  شت. این حمیمت که  سیار دا ضوع ب ضه کند مو شری عر در این دنیای ب

راسییتا با فرهنگی بود که همکند. موضییوع این بود که آیا ]این شیی ل رقص[ مهتی بود. فرهنگ بشییری خود را بارها و بارها ت رار می
شریت قرار داده بودند یا خیر. خدایان مدت ستفاده خاطر این ه این چیزها بهبنابراین بهها قبل از ایدایش تاریخ برای ب شن یون ا سیله  و

قص کالسیک های آموزش ر از این منظر، آن کسانی که شیوهبایست ممدماتی فراهم شود. شود تا موجودات را نجات دهد، از قبل می
کادمی رقص ا ن را ت سیس کرد  العاده انجام دادند.ند کاری فوقچینی آ

توانید ببینید که استانداردهای فی تیان و شن یون برای ، میاندحاال که هنرهای نتایشی شن یون و کالج فی تیان به این مرحله رسیده
ِِن کادمی رقص ا ن هسییتند.  فا-ش آنچه شیین یون و کالج فی تیان ازطریق آموزش رقص حاال بسیییار متفاوت از آن اسییتانداردهای آ

کادمی رقص ا ن به دنبال آن اسییت.  به  خواهداولی میکالسیییک خود در نظر دارند به آن برسییند، کامالا متفاوت از چیزی اسییت که آ
اما دومی درحال ایروی  .برساند عصارۀ فرهنگ خدایی اع اشده به چینرین وضعیت خود، به مسیر سنت برگردد و این رقص را به باالت

شدن با مد روزاز  سو  ست و در تالش برای هت شیبی اجتتاع ا ست. در این مرحله، سرا سیک ا سنتی و کال آن ، درحال تحریگ ]هنر[ 
صلحتی به  شی های سرف سبکبرنامه آموز سیک، رقص مدرن  صر و و اجراهای داارتتان رقص کال آن چیز تملبی چینی، رقص معا

بودند.  روح روباه تحت کنترل تانگ و حرکاتش توسط کسانی خلق شد که-اص الح رقص هانتانگ را اضافه کرده است؛ آن به-هان
گیرد. اما هر کسی که شان مورد تهدید قرار میشخصی م تئناا آنها مایل نیستند این را بشنوند، زیرا مت ن است احساس کنند عالیق

سادگی از کنار تواند بهبیند مردم درحال صدمه دیدن هستند نتیآید. وقتی کسی میتسخیر روح روباه درمی به چنین چیزی را یاد بگیرد
سته راه خود را به کالجآن بگذرد. اما  صولی از هرچمدر هم ناراحتهای امروزه باز کند. چنین چیزی توان شد، این مح دوران این کننده با

 است.

ستفاده با نگاه به  سیک چینی که ا شد، یا کالج فی تیان و شن یون، عناصر ابتدایی رقص کال کادمی رقص ا ن با اوضاع فعلی، خواه آ
صرفاا اینمی ستند.  شبیه به هم ه ستانداردهاکنند  ست که ا ستند، به فا-شنی آنها برای گونه ا سه هدفمتفاوت ه س شان عنوان مؤ

ست و  شن یون متفاوت ا شیده و طویل کردندفا-شناس از این ه فی تیان و  شد. در ابتدا، کالج فی  لو-یون، ی خود را ک نیز متفاوت 
کادمی رقص ا ن اسیییتفاده می لو-یونتیان و شییین یون صیییرفاا از   لو-یونان شییین یون دیگر هت لو-یونکردند. اما در این مرحله، آ

کادمی ا ن نیست و درواقع   هایی ادید آمد. تدریج بین این دو تفاوتبهآ

شن یون طور که میهتان ست. این مهارت یفا-شناز نظر دانید،  ست یافته ا ستانداردها د چیزی  فا-شنهای رقص، به باالترین ا
ست که  سانی بهنها ستند،تنها ک سیک چینی ه ستند که در رقص کال ش ل دنبال آن ه سام   های رقص وبل ه آنهایی که در انواع و اق

ستجوی آنها بوده ستند. از دوران کهن مردم در ج شی فیزی ی ه های حتی یک نفر هم این مهارتاند که اند و برخی گفتههنرهای نتای
ش ل ستاوردهایی در تتام  ستند و آنها نامیده میرقص را ندارد. آنها معرف اوج د شو شن»شوند: های رقص ه بازوها را  )بدن« دای 

کند، تا فراد را کشیده میواای اهایی دستآموزش با چنین ت نیک 15کند(.)باسن ااها را هدایت می« کوآ دای تویی»کند( و هدایت می
شیییوند و در های هنری متعجب میباله و ژیتناسیییتیکحدی ورای آنچه هر شییی ل رقص دیگری توانسیییته به آن دسیییت یابد؛ حتی 

تواند واقعاا تواند آنها را آموزش دهد و هیچ کسییی نتیاند اما هیچ کسییی نتیجسییتجوی این چیزها هسییتند. آنها فمط دربارۀ آنها شیینیده
شن دای »رد. اما شتا هتگی درباره کار ببداند چگونه این چیزها را بهگونه است و هیچ کسی نتیوضعیت اینآنها را درک کند. اکنون 

ها چیزهایی هستند که توسط من، استادتان، منتمل شدند. آن افرادی که در شن یون هستند و این دانید.می« کوآ دای تویی»و « شو
کادمی هنرهای فی تیان آنها را یادنیز شیییاگردان و  شیییاگردان درحال دریافت اند. در این مرحله، کار بردهگرفته و بهاسیییتادان کالج و آ

کادمی ا ن. اس اصوالا  آموزش  لو-یونشن یون احساس رقص خود، در سبک رقص کالسیک چینی شن یون هستند، نه در سبک آ
کادمی رقص ا ن نیست. اگر قرار بود هتان روال ، های رقص را برگزینیدخود را دارد. آنچه اکنون داریم درواقع دیگر مشابه چیزهای آ
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شای ویدئویی از برخی روال درست مانند کادمی رقص ا ن بودیدهای چند روز قبل که درحال تتا ستفاده از  آ شن یون فا-شنو با ا ی 
آنها بود، اما  لو-یونعبارت دیگر، در اوایل، شیین یون درحال اسییتفاده از رسییید. بهن ر میکردید، آنگاه کامالا متفاوت بهآنها را اجرا می

ی آن را منتمل کرده اسییت، اکنون لو-یونآن،  کردنهای کشیییدهشیین یون با روشییی که شیییوهطول زمان مسیییر خود را شیی ل داد. در 
 روشن باشید.  اشکرده است. این چیزی است که ق عاا باید دربارهحک موقعیت خود را 

کادمی رقص ا ن نتیخود رقص کالسیک چینی واقعاا کالسیک است،  تواند خود را از واژۀ اوج درخشان هزاران سال فرهنگ. حتی آ
کادمی می« رقص کالسیک»جدا کند، چراکه آن نیز خود را « کالسیک» نامد؟ چگونه ش لی آن را رقص کالسیک مینامد. چرا این آ

ست میاز رقص که مدرن و تازه ابداع  شود؟ آیا تنشده ا سیک نامیده  ست؟ تواند کال شیوۀ مدرن آموزش را اقض نی صرفاا  سه  این مدر
ها ایش وجود ها ایش وجود داشییته اسییت و عناصییر ابتدایی آن از مدتتوسییعه داد، درحالی که هر چیز کالسیییک مرتبط با آن از مدت

 رسد، مگرنه؟نظر میمن می بهداشته است. 

صحبت کردم که چگونه  شتا  شته، در این باره با  ست، بودند و چین فرهنگ چین بخش ایی الهامموجودات خددر گذ صی ا م ان خا
ش لی از آن مراقبت کرده سر دنیا، بدوناند. موجودت واالتر فرهنگ آن را ادید آوردند و به هر  سرا شان، زمانی تتام مردم  توجه به نژاد

هزار سییال ، در چین بازایدا شییدند و انجای در چین بودند؛ چندصیید سییال قبل از آن ه در جای دیگری بازایدا شییوندافرادی از سییلسییله
صییریم بگوییم، این فرهنگ چیزی اسییت که هر کسییی در سییراسییر دنیا قبالا تجربه کرده اسییت. بنابراین وقتی مردم، گونه بود. این

د، مخصوصاا وقتی کند، احساس مبهتی از آشنابودن با آن دارنبینند که شن یون اجرا میق عاتی را میشان، توجه به نژاد یا ملیتبدون
بینند که های جهانی را میوقتی بازنتود ارزششیییود. بینند که ازطریق رقص کالسییییک چینی در این اجرا م رح میفرهنگی را می

کنند. زیرا جایی در را، هتگی آن را درک می تف ر، باورها و رسیییوم فرهنگ سییینتی نیز های کهن داشیییته اسیییت وبشیییریت از زمان
توانند رو وقتی شن یون ازطریق اجراهایش درحال نجات مردم است، مردم میاز چنین فرهنگی نهفته است. ازاینتجاربی شان حافظه

کردید، توانند نجات یابند. اگر چیزی از هر قومیت یا ملیت دیگری را استفاده میدرک کنند که درحال تتاشای چه چیزی هستند و می
 بود. داشت و درک آن سختزرگی نتیچنین ت ثیر ب

صحبت کنیم. در گذشته در اوایل دورۀ رقص کالسیک چینی، درطول ماقبل تاریخ وقتی خدایان  مسئله بگذارید دربارۀ جنبۀ دیگر این
طور در روند انتمال شیی ل رقص، آن را تحریگ خواهند کرد. هتاندانسییتند که مردم درحال اع ای فرهنگ به بشییریت بودند، آنها می

شرفت»ه دانیم، مردم بکه می ساخت چیزی جدیدعالقه دارند، می« ای ست کنند، می ،خواهند با  شان خود را در شیوهن ای خواهند به 
توجه به دهد. بدونمتفاوت از دیگران ایشییرفت کنند، یا کارها را بهتر از دیگران انجام دهند. اما چنین تف ری درواقع سیینت را تغییر می

صورت خدایی اع ا شده بود. مت ن است ف ر کنید که این چیز اولیه نخواهد بود، که به به خوبی  دهید، چمدر چیزی را تغییر میاین ه 
، بسیییار جالب و خوب اسییت، اما هیچ جوهری ندارد و چیزی نیسییت که حفایت الهی را د روز اسییت، چیزی بدیع و تازه اسییتم ابق م  

سیک چینی را جاودانه موجودات واالتر آن را دریافت کند یا  شروع کردند رقص کال ست که، موجودات خدایی وقتی  کنند. منظور این ا
طور کامل منتمل ن ردند. قسیییتتی از آن در دربار طور مسیییتمیم یا بهبنابراین آن را بهمنتمل کنند چنین مسیییائلی را مدنظر قرار دادند و 

 ی واقعی آن در هنرهای رزمی حفظ شد.فا-شنما های مردمی و قستتی ازطریق اارا، امنتمل شد، قستتی ازطریق سنت

کردند تا مرگ مبارزه کسیییانی که آنها را تترین میمهتی بود. در گذشیییته،  تاریخ، تترین هنرهای رزمی موضیییوع دانید که درطولمی
کردید، کشییته صییورت تصییادفی و درهم و برهم از آنها اسییتفاده میاگر بهکردند و مجبور بودند در میدان نبرد از آنها اسییتفاده کنند. می
از تغییر  طور مؤثریبه فا-شِِنهم ریختگی ایجاد کند و هتین امر باعث شیید کرد در آنها بهشییدید و بنابراین هیچ کسییی جرئت نتیمی

ستفاد صون ماند. درحمیمت مجتوعه حرکات ا س ،شده در هنرهای رزمیهم سال ا شته و ت که وجود هزاران  طور ی آنها بهفا-شندا
های چین را نابود کرده به قصد آزار و اذیت مردم چین آمده و سنت.ک.چ ایوسته منتمل شده است. اما در دوران ما، شبم اهریتنی ح

تصیییتیم گرفت آن را نیز نابود کند. بنابراین کاری کرد که مردم اسیییت. با دیدن این ه هنرهای رزمی بخشیییی از فرهنگ سییینتی بود، 
صله بگیرند. هنرهای رزمی جدیدی را به سنتی فا شد که برخی از تزکیهتواند اینمیوجود آورند و از تتام هنرهای رزمی  کنندگان گونه با
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با آنها حفظ شیییده اسیییت. اما  واقعیمهم  یزهایچ اند و ق عاا داشیییته های سییینتی را نگهکنند شییی لها زندگی میمعنوی که در کوه
که هسییتند هنرهای رزمی جدیدی آنها و  ح.ک.چ الید آنها را خراب کردهیافت شییود، جامعه تواند در درخصییو  هنرهای رزمی که می

طور را به فا-شِِنبنابراین هنرهای رزمی سیینتی چیزهایی هسییتند که درطول هزاران سییال این  اند.های سیینتی شییدهجایگزین شیی ل
 اند. مؤثری حفظ کرده

. برای کنندتوانند از هم اقتباس کنند و میگذارند و ی دیگر را کامل میدر فضیییای فرهنگی بزرگتر چین، هنرها بر ی دیگر ت ثیر می
ی هنرهای فا-شننیز و بسیاری اند قرض گرفته( را گونگ-ذی-تانزدن )و اشتک زدنهای هنری، هنر معلقبسیاری از ش لمثال، 

ساس )اند. مگرنه؟ را قرض گرفته رزمی سیار مهم، اح ضوع دیگر ب ست که بهیون-شنمو ست. ( ا شده ا شی از اارا منتمل  عنوان بخ
صییریم مانند باله، غیرایچیده و  شییود. در چیزیمشییخص می یون-شِِنکنید چیزها یا موضییوعی را بیان کنید ارزش وقتی سییعی می

سیک چینی، انتمال معنای درونی الزامی نی سوی دیگر، در رقص کال شید، باید بتوانید  یون-شنباید این جنبۀ ست. اما از  شته با را دا
ست که ] شی ا ستید، منتمل کنید. این نم سی را منتمل کنید و بتوانید هرچه را که مایل ه سا تواند ایفا کند، برای [ مییون-شنبیان اح

تصویر ب شید؛ با  ها را بهتوانید شخصیتکشید. با آن، میهای رقص شن یون به تصویر میهایی را برای داستانشخصیتمثال، وقتی 
تواند ق عات تئاتری رقص را تولید کند و از آنها برای نجات مردم استفاده توانید خط داستان را منتمل کنید و با آن، شن یون میآن، می

 توانید ارزش و اهتیت فرهنگ اع اشدۀ خدایی را ببینید. نگرید، میمسائل میه کند. وقتی به این ش ل ب

باید تعادل یین و یانگ در دنیای بشییری را مدنظر قرار دهد. یعنی، حتی یک چیز فرهنگ اع اشییدۀ خدایی ویژگی خاصییی دارد، این ه 
تنهایی وجود توانسییتند فمط برای یک دلیل بهرزمی نتی هر دو هدف مثبت و منفی را داشییته باشیید. بنابراین هنرهایزمان هم باید هم

برای  舞برای هنرهای رزمی و  武داشت )باید استفادۀ دوگانه می ووکلته خاطر خودش هنرهای رزمی باشد. داشته باشند و صرفاا به
ست اما (رقص سان ا شتار آن ؛ تلفظ ی  ست. نو ش لمیوو هتان متفاوت ا شود. وقتی موجودات تواند حتی به  ستفاده  های متفاوتی ا

عدهای به چیزها در تتام ب  شود، نیست. هرگاه چیز جدیدی در دنیا یاهر میتنهایی بهدهند، فمط برای یک هدف واالتر کاری انجام می
عدی خواهد داشییت؛ ت ثیر در بعدهای سیی وح باالتر و  ثیری در هر ب  رو آنها باید درنظر بگیرند که آن چیز، چه تدیگر مرتبط اسییت. ازاین

در اگر چیزی باشد که ت ثیر مثبتی شود، فمط یاهر می ییز جدید تر، در بعدهای عتودی و ت ثیر در بعدهای افمی. وقتی چس وح اایین
تواند وگرنه آن چیز نتی .برجا نگه داریداادر دنیا توانید آن را یخوبی هتاهنگ باشد، مهر بعدی داشته باشد و بتواند با هر چیز دیگری به

سند. بنابراین اابرجا بتاند، به شنا ستیت ب شد و ادامه ایدا نخواهد کرد، چراکه موجودات واالتر باید آن را به ر شناخته نخواهد  ستیت  ر
. او ردینگآن یک چیز را منتمل کند و هر چیز دیگر را درنظر  صییرفاا گونه نیسییت که اینکند، وقتی موجودی خدایی چیزی را منتمل می

ای ، مگرنه؟ اصییالا موضییوع سییادهای نیسییتعظیتی از موجودات را متعادل کند. بنابراین این موضییوع سییاده باید تتام روابط بین گروه
 نیست.

تواند بسیار جالب باشد. افراد در دنیای اارای ت میگاهی اوقا وقتی آن افراد در جامعه هنری شروع کنند درباره مسائلی استدالل کنند 
کادمی رقص ا ن را مورد ارسیییش قرار می نوعی رقص کالسییییک توانید بگویید گفتند: چ ور میدادند و چنین چیزهایی میچینی، آ

ارا ، هتگی از ا  یون-شنخصوصاا اید، وقتی تتام این چیزها از اارا هستند؟ درواقع، این حمیمتاا چیزی متعلق به آنها است، مابداع کرده
ش ت می ستفاده میافراد هنرهای رزمی به ]افراد اارا[ میگیرند. اما ن صی که در اارای خود ا کنید، هتگی از هنرهای رزمی گویند: رق

ست،  ست. این درست ا ست. حتی  گونهاین اشتمریباا هتها ستفاده یون-شنا ست که از ]ا ی هنرهای فا-شنشده در اارا[ چیزی ا
با رسید. چرا گونه است. وقتی به عمب بروید و ریشه آن را جستجو کنید، به هنرهای رزمی میرزمی ت امل یافته و برای تتام آن هتین

است با دو  وو؟ با مراجعه به ریشۀ آن و با بررسی این ه معنی واقعی آن چیست، آن یک شروع کردم ووصحبت دربارۀ استفاده دوگانه از 
برای مبارزه است. ی ی اگر از نظر فرهنگی یا هنری استفاده شود، برای رقص است؛ اگر از نظر رزمی یا نظامی استفاده شود، کاربرد: 

کنید، چیزی را م رح میگونه است، وقتی دانید که شیوۀ فرهنگ بشری صرفاا اینفرهنگی و ی ی رزمی؛ ی ی مثبت و ی ی منفی. می
توانید، چراکه آن وب باشیید، نتیشییود. اگر بخواهید چیزی را م رح کنید که کامالا خدنیای بشییری به دو شیی ل متجلی می م تئناا در

توانید این کار را انجام دهید، چراکه باید چیز خوبی اگر بخواهید چیز بدی را م رح کنید نیز نتیجنبۀ بدی نیز داشیییته باشییید.  دیباچیز 
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شید. شته با شری مرتبط با آن دا وجود به هگونه این ادید، چیزها تعادلی از خوبی و بدی دارند، تعادلی از یین و یانگ. اینزیرا در دنیای ب
 گونه است. آمد و فرهنگ بشری این

ست؟ موجودات واالتر آن را به شد یا روی زمین، مخالگ ح.ک.چ الید ا سی، خواه در آستان با سند، آن رستیت نتیاس چرا هر ک شنا
دیوی واقعاا اهریتنی و بسییییار حمیر. در که خدایان به آن اجازه دهند. آن یک انحراف اسیییت،  و نه نوعی اهریتن سیییتاخوب حزب نه 

 یتفاوت چیهد ندارد. فمط چیزی است که در دوران اایانی ادید آمد، هنگامی که مردم کارمای بسیاری دارند. کیهان جایی برای آن وجو
ستبدانه چگونه کندینت جادیا سانی را کند رفتار بد و م ستند تا کارمای ک ستفاده از آن ه صرفاا درحال ا  کهااک کنند . موجودات واالتر 

کنند. اما وقتی موجودی واالتر در میان مردم اسیییت، و وقتی کارشیییان با آن تتام شییید، آن را نابود می اسیییت زیاد شیییانکارمای میزان
س وح باالترهای فاآموزه شری محدود  کندرا منتمل می ی  س م ب صول  سط ا ست و آن تو ضوع متفاوت ا تا مردم را نجات دهد، مو
 شود.نتی

هتگی درک آیا گونه بود که تتام این چیزها ادید آمدند. اش صیییحبت کردم، مختصیییر اما دقیق بود. ایندر نهایت، آنچه امروز درباره
 کردید؟

 («فو!شیه، شی-شیه» :گفتندطبق سنت چینی تشکر از استاد، در پایان، رقص و معلمان مدرسه، شاگردان )

 این شامل حاالت مهم و مسیرهای حرکت رقص کالسیک چینی است. ، (فاشِن 法身« )بدن ۀویش» :اللفظیمعنی تحت -1
 آوا هستند.( هموودائو 蹈舞 ، در舞( و رقص )ووشو 術武، در 武برای هنرهای رزمی )کلمات چینی  - 2
کند. مفهوم کلی است. حرف دوم به هاله یا جذبۀ بیان هنرمند اشاره می «بدن»( به معنی یونشن 韻身حرف اول این واژه ) - 3

( اشتباه گرفته 神韻نباید با نام ]هنرهای نمایشی[ شن یون ) بیان زیبایی درونی یا احساس رقص کالسیک چینی.اشاره دارد به 
  شود.

های رایج آشنا برای غرب، اپرای از شکلیکی ای از هنرهای نمایشی است. ( شامل محدودهچوشی 曲戲اپرای چینی سنتی ) - 4
 پکینگ است.

های ای از تکنیکاشططاره دارد به محدودهاین اصططحال  ، (گونگذیتان 功毯子« )های قالیچهتکنیک»: اللفظیمعنی تحت - 5
 شوند.  زدن که معموالً برای محافظت بدن روی تشک تمرین میو معلقزدن پشتک

 حزب کمونیست چین. - 6
 .(کائو 靠صورت مورب به عقب )( و بهچونگ 衝صورت مورب به جلو )هدایت باالتنه به - 7
 (.تیان 腆) ( و آن را به بیرون هل دادنهان 含سینه را به داخل کشیدن ) - 8
(، نینگ 擰: چرخش )اللفظیتر شططوند. معنی تحتای از الزامات برای اینکه حرکات ازنظر زیباشططناسططی خوشططایندمجموعه - 9

 (.چو 曲(، منحنی )یوآن 圓(، دوار )چینگ 傾شدن )خم
( و چرخش یوآنلی 圓立) در سححی عمودیش (، چرخیوآنپینگ 圓平در سححی افقی ) شسه مسیر حرکت دوار: چرخ - 10

 (.یوآنباذی 八字圓شبیه عدد هشت انگلیسی )
شکل )(؛ یان 眼(؛ بیان چشمی )شو 手مهارت هنری در: حرکات بازو ) - 11  步( و حرکات پا )فا 法ها )شیوه (؛ِشن 身حالت و 
 (.بو
 (.شیانگلیانگ 相亮حالت گرفتن ) - 12
 (.شن 神، چی 氣 ،جینگ 精: روحیه، انرژی، رو  )باشددمیده شده رقص کالسیک چینی باید در نیرو و نشاطی که  - 13
  شود.کار گرفته میطور که در رقص بههمان (لویون 律韻آهنگ یا احساس )ریتم، گام - 14
 (.کوآ دای توی 腿胯帶کند )(؛ باسن پاها را هدایت میدای شو شِن 手身帶کند )بازوها را هدایت می بدن - 15

                                                           


