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מחקר מחול – תולדות ומגמות 

(הרצאה ביום עיון במכללת סמינר הקיבוצים, מאי 2001) 

עד כמה שייראה הדבר מוזר, רוב האנשים העוסקים במחול נמצאים עדיין בשלב של טרום-מחקר-מחול. 

בשלב זה פוענחו כתבים, תיאורים ורישומים של מורים למחול על פי מסורת אירופית ומנקודת-הראות של 

מרכזיות אירופה: מה שכתוב הוא שקיים, אותו יש לפענח, ללמוד ולשחזר. דוגמה לשלב זה מהווים 

תיאורים במלל, רישומים ואיורים של מורים למחולות-החצר באירופה. הפענוח דורש ידיעת האפיונים 

המוזיקליים של המחולות הללו והבנת קשרי הגומלין ביניהם לבין אופן הריקוד. כמו כן נדרשים פענוח של 

הצעדים, תנועות הידיים והגוף, שחזור מדויק של פריטי הלבוש, האביזרים ואופן השימוש בהם תוך כדי 

הריקוד. 

מחולות-החצר באירופה היוו כלי וביטוי לחברה שראתה את עצמה חברה עילית. המחולות היוו עבור 

הממסד המעצב אותה כלי ארגוני, מסגרת בידורית, ובראש ובראשונה כלי חינוכי, המעצב התנהגות 

אצילית הולמת. דרך המחול הונחלו דרכי התנהגות, ונוצרו מסגרות בידור וחיזור מוסכמות על פי כללים 

חמורים, אשר חייבו את מי שרוצה להשתייך למעמד האצולה.  

לאילו מטרות נעשה השחזור? ראשיתו לצורך הוראת מחול של חלק מן הרפרטואר המחייב בתולדות 

המחול האירופי. בשלב הבא, נזקקו לשחזורים של מחולות המאפיינים תקופות מסוימות במטרה להעלות 

יצירות של התקופה בצורה שתהיה נאמנה למקור במידת האפשר. לדוגמה, במחזה "גם הוא באצילים" 

מאת מולייר, (הצגת הבכורה, 1670, פאריס). תפקידו של המורה למחול – לצד מורים אחרים – לספק את 

"שגעונות האצילות ונימוסי הטרקלין" של אדון ז'ורדן. מולייר, לפי מיטב מסורת הקומדיה, מביא את 

הדברים לכדי קיצוניות. תוך שהוא מנסה לעשות מתלמידו רקדן, השולט בגינוני הסגנון של מחולות 

הבורגני, המתאמץ להיות אציל של ממש, משתדל המורה להרוויח ממון ככל שניתן מתלמידו חסר 

הכישורים. המורה מכריז:  

אין לך דבר שבני-אדם זקוקים לו יותר מן המחול [...] בלי מחול האדם חשוב כגולם [...] כל צרותיהם של 

בני-אדם, כל אותן פורענויות קשות הממלאות את ספרי ההיסטוריה, השגיאות המבישות של המדינאים 

וכישלונות המצביאים הגדולים, כל אלה לא באו אלא מפני שאין הבריות יודעים לרקוד [...] וכשאין עושים את 

הצעד הנכון, האין זה בא רק מתוך שאין האנשים יודעים לרקוד?"  (מולייר, תרגום: נתן אלתרמן, קומדיות,  כרך 

ג׳ הוצאת הקיבוץ המאוחד 1967: 90-91).  

לעתים, משרת השחזור יצירות שנוצרו מאוחר הרבה יותר, ככלי להבליט נקודת מבט מסוימת או פרוש 

היסטורי, דרמטי, פסיכולוגי או אחר. ביצירה בת זמננו ניתן להביא מחול משוחזר כהמחשה לדילמה 

היסטורית דרמטית.  

מחקר המחול הוא מדע צעיר יחסית. חלוץ המחקר של מדע זה היה קורט זאכס (ברלין -1881ניו יורק 

1959). ספרו World History of the Dance משמש עד היום מקור מידע הפורש יריעה רחבה לכל שוחר 

דעת ועניין במחול. הספר הופיע לראשונה בשנת 1933 בגרמנית. ב-1937 הופיע הספר באנגלית, מעודכן על 

ידי המחבר, ושנה לאחר מכן בצרפתית. התרגום העברי הופיע ב-1953 והוא מבוסס על הגרסות המעודכנות 



תוך התייעצות עם המחבר. זאכס, שהיה מוזיקולוג ואתנומוזיקולוג מן הגדולים בתקופתו, היה חלוץ גם 

בהדגשת אחדות האמנויות והקשרים ביניהן (ראו ספרו The Commonwealth of Art) וכן בהבאת המוזיקה 

והמחול של תרבויות חוץ-אירופיות אל אנשי המערב. זאכס היה הראשון שחקר את המחול בתרבויות 

שונות מן ההיבט ההיסטורי, הגיאוגרפי, האתנולוגי והתרבותי. 

ניתן לחלק את תולדות מחקר המחול לשלושה שלבים: 

1. השלב התיאורי בא עם ראשית ההכרה בחשיבות המחול כרכיב משמעותי בתרבויות האדם. לאחר 

קורט זאכס הלכו רבים בעקבותיו. בעבודותיהם מתרכזים החוקרים בתיאור המחולות מזווית היסטורית 

וגיאוגרפית, ומתארים את המחול בתקופות שונות ובארצות שונות. בולטת המגמה למצוא אפיונים 

אוניברסליים המשתמעים מתוך תיאור האפיונים המקומיים. במודע או שלא במודע, בוחן המחקר את 

מה שכונה "תרבות המערב" מול מה שכונה "חוץ-אירופי". המידע שעמד לרשות החוקרים היה בעיקרו 

חומר כתוב על-ידי מלומדים, חוקרים והוגים בני תרבות המערב. דרכי חשיבה, השקפות וכיווני 

ההתעניינות היו בשלב זה מוגבלים לאבחנות של תרבות מרכזית אחת. שלב זה, של התקדמות על-ידי 

עצם הגילוי, התיאור וההכרה ב"חוץ-אירופי", הסתבר כבעל עניין וחשיבות עבור בן תרבות באשר הוא. 

2. המחקר ההשוואתי – זה השלב הבא, שבו מדענים מדיסציפלינות שונות, בעיקר אתנומוזיקולוגיה, 

היסטוריה ואנתרופולוגיה של התרבות – גילו את ההיבט החברתי-תרבותי של המחול. בשלב זה באו לעזר 

אמצעי התיעוד על-ידי הקלטה והסרטה, עם פיתוחם בחברות מתועשות. אלה אפשרו להשתחרר 

מהבלעדיות של התיאור המילולי במחקר האקדמי, וגרמו לרענון דרכי חשיבה וביטוי ולפיתוח שיטות של 

אנליזה, ובכך אפשרו כיוונים חדשים במחקר המחול. היה זה גילוי מחודש של המחקר הבין-תחומי. היו 

שרצו להאמין כי באמצעות פענוח שפות תנועה ומחול מקומיות ניתן יהיה למצוא מפתחות וכללים 

לאישוש מושג המחול (כמו המוזיקה) כ"שפה בין לאומית". שלב זה של המחקר מבשר את ראשיתה של 

התמודדות עם דרכים לפענוח שפות של תנועה ומחול, אך עדיין, ברוב המקרים, ללא בחינה מעמיקה של 

ההקשר שבתוכו נוצרו המחולות ולא של משמעותם למחוללים. התיעוד באמצעות מידענים ולימוד תוך 

התנסות של ממש במחול ותנועה במסגרות מסורתיות תלויות תרבות, היה נחלתם של חלוצים בלבד 

 .(1968 ,Lomax)

3. השלב השלישי, שבו אנו נמצאים היום, הוא בחינת המחול בהקשרים תרבותיים רחבים וחקירתו 

בכלים תיאורטיים עדכניים, על פי רוב בין-תחומיים. שלב זה מבוסס על הפנמת ההשקפה כי אין תרבות 

אחת חשובה יותר מתרבות אחרת ואין אמנות נעלה יותר מאמנות שונה. כיום נזנחה המטרה למצוא 

מפתחות אוניברסליים להבנת המחול כ"שפה בין-לאומית". עניין רב מופנה אל צבירת מידע ופענוח 

צפנים של תרבות ואמנות כביטוי של יחיד וחברה. עיקרו של מחקר המחול כיום במאמץ להבין את 

משמעות המחול למחולליו. על החוקר בזמננו להגדיר את נושאי המחקר שלו ולבחור את הכלים 

המתאימים לכך. עליו להיות מודע למידע העדכני במדעי גוף-האדם, מדעי האדם והחברה. החוקר נדרש 

להבין ולפענח צפנים של אסתטיקה תלוית-תרבות, של ביטוי אינדיבידואלי בתוך קבוצה חברתית ודרך 

ביטוי אמנותי של קבוצה בתנועה. כמו כן נדרש החוקר להבין את מורכבותו של האירוע הכולל מחול. 

עליו לבחון מבנים, צורות וסגנונות מוזיקה, שהם חלק בלתי נפרד מהמחול הנחקר, או טקסטים, צורות 

התלבשות והתקשטות, ביטויים שונים של תרבות חומרית ועוד, אשר בלעדיהם לא ניתן להבין את קשרי 



הגומלין בין כל אלה. לכן יהיה זה במקרים רבים מחקר בין-תחומי, כאשר כל שדה נלמד ביסודיות, 

בנפרד, ובה בעת נבחנים יחסי הגומלין בין היסודות השונים והשפעתם ההדדית ביצירה כולה.   

במחצית השנייה של המאה העשרים נכלל מחקר המחול במסגרות שונות וקיבל כינויים שונים. 

לפעמים כונו בשמות נרדפים נושאים דומים, ולפעמים העניקה התייחסות דומה לאותו נושא דגשים 

  Dance) נולוגיה של המחולאת ,(Comparative Study of Dance) נים: מחקר השוואתי של מחולשו

Ethnology) ו/או אנתרופולוגיה של המחול (Anthropology of Dance). לכן, יהיה זה במקרים רבים מחקר 

בין-תחומי, כאשר כל שדה נלמד ביסודיות, בנפרד, ובה בעת נבחנים יחסי הגומלין בין היסודות השונים 

   .(Bahat ,1995 ,להמחשה ראה: בהט) .והשפעתם ההדדית ביצירה כולה

 Suzanne) נגרמןנות השישים. סוזן יוהזרם העיקרי של גישה זו היה בארצות-הברית, החל מש

Youngerman) מונה את שמות החוקרים אשר יסדו מגמה זו של מחקר אנתרופולוגי של המחול: קפלר 

 ,(Williams) ויליאמס ,(Lynne-Hanna) נהלין-ה ,(Kealiinohomoku) נוהומוקוקלי ,(Kaeppler)

 .(Youngerman 1998) נגליהבא (Blacking) נגבארצות הברית, ובלקי (Peterson-Royce) פיטרסון-רויס

שלושת השלבים של מחקר המחול שהוזכרו היו פריצת דרך, כל אחד בזמנו. כיום, כאשר מחול חדשני 

מאתגר את הנורמה התרבותית לעתים מזומנות, נגזר גורלה של יצירת מחול לאחת משתי אפשרויות: או 

שהיא נעלמת במהירות, או שהיא הופכת להיות חלק מהתרבות שבתוכה נוצרה. חוקרי המחול מחויבים 

אפוא להיות קשובים להתפתחות המהירה.  

מחקר אתנו-כוריאולוגי יתבסס על הנחות יסוד של מחקר אנתרופולוגי של התרבות. חזן מונה שלושה 

היבטים ליעדי מחקר כזה (חזן, 1992). כל היבט כזה ימצא את ביטוי המיוחד במחקר המחול. 

ההיבט הראשון הוא מילולי: אמירות של בני אדם על עצמם, על סביבתם ועל זולתם, קריאת טקסטים 

השלובים בביצוע המחול, טקסטים הדנים במחול וראיונות עם מידענים המבצעים מחול מסייעים 

ללימוד, לתיעוד, לאנליזה ולהבנה של תנועה ומחול. 

 ההיבט השני הוא של ההקשר: התנהגות בני אדם בהסתגלותם לסביבת חייהם. תהליכי הסתגלות 

לסביבה הפיסית, החברתית והתרבותית מוצאים את ביטויים בצורות מחול שונות.  

 ההיבט השלישי הוא של התחביר: זה ההיבט הצורני הדן בשפת התנועה, בסגנון התנועתי, בצורות 

המחול, בצפנים האסתטיים של התנועה ובפענוחם.  

מחקר המחול בישראל הוא ענף צעיר יחסית לאנגליה ולארצות הברית. ביסודו חברת מהגרים, ניסיונות 

של סוכני-תרבות לבניית כור-היתוך לאומי, וראשיתה של ההכרה כי רב-תרבותיות היא מצב בלתי 

נמנע. אם ניקח בחשבון גם תיאורים ראשונים על בסיס השווה והשונה בחברות שונות בישראל, 

תיאורים שאמנם אינם מחקר עדיין, ניתן לדבר היום על היסטוריה של כשישים שנה. משנות החמישים 

של המאה העשרים נעשו ניסיונות של איסוף מידע, תיעוד ושימור, שאינם מחקר של ממש, ובעיקר, 

נעשו שלא בהתאם לכללים הנדרשים כיום. לכן אין באפשרותנו, בעבודות מחקר שנעשות עכשיו, 

להתבסס על החומר שנאסף בהם. 

ראשיתו של מחקר מחול הראוי לשמו בישראל, בראשית שנות השבעים של המאה העשרים 

(פרידהבר, 1999).  



מי  הם חוקרי המחול ומדוע חוקרים אותו? 

כיוון שמחקר המחול כדיסציפלינה עצמאית הוא חדש יחסית, החוקרים הראשונים של המחול היו 

אנשים מדיסציפלינות אחרות. מכאן, נקודת המוצא של רוב החוקרים לא כללה את המחול, אך תוך כדי 

התנהלות מחקרם נוכחו כי לא ניתן יהיה ולא נכון לזנוח את עניין המחול. אנו מוצאים דוגמאות לכך 

בתחום המחקר ההיסטורי, האתנוגראפי, האנתרופולוגי, המוזיקולוגי והאתנומוזיקולוגי, הסוציולוגי ועוד. 

אתנוגרף או היסטוריון החוקר דרכי התנהגות או ביטויים של תרבות או אמנות בחברה מסוימת, ימצא 

במחול את אחד המקורות המעניינים למידע, אשר ישפוך אור נוסף על חברה זו. 

מחקר המחול כיום נעשה על ידי אנשים שהכשרתם הבסיסית במקצועות המחול, ובנוסף לכך התמחו 

במקצוע אקדמי כגון היסטוריה, מוזיקולוגיה, אתנומוזיקולוגיה, סוציולוגיה, אנתרופולוגיה ועוד. בהתאם 

למגמה המתרחבת של צירופים בין-תחומיים של שדות מחקר שונים, שמוסדות המחקר מציעים 

ומאפשרים, ניתן יהיה להציג שאלות מחקר ולהאיר נושאים שונים מתחום לימודי המחול מנקודות מבט 

לא שגרתיות.  

מה אנו מצפים מחוקרים אשר מחול הוא מרכז התעניינותם? 

חובה עליהם להיות בקיאים ולהתנסות ביסודות תנועה ומחול, ובכלל זה, ידע בסיסי במדעי גוף האדם 

(אנטומיה, קינזיולוגיה, ביומכניקה ועוד). עליהם להתמצא ביסודות המוזיקה ולהתמחות במוזיקה 

הקשורה למחול שאותו הם מתעדים, לומדים או חוקרים. בהתאם לנושא המחקר ולשאלות שהוא מציג, 

יגדיר החוקר את כלי המחקר שלו. בלימודי חברה, תרבות ואמנות, המחול מציג טקסט תנועתי שיש בו 

אמירות של בני האדם על עצמם, כלפי עצמם וכלפי זולתם, זאת כמקובל באנתרופולוגיה של התרבות: 

[...] הפריזמה הראשונה, המתייחסת לאמירות של בני אדם על עצמם, על סביבתם ועל זולתם, יוצרת טקסט 

שהוא, למעשה, תיאור התרבות האנושית – תיאור שהוא עצמו חלק מתרבות זו. תיאור זה כולל את הסמלים 

ואת הערכים המבוטאים בצורות שונות: במבעים מילוליים או בהיצגים פלסטיים מסוגים שונים, האמורים 

לתעד עמדות ותפיסות. הטקסט התרבותי נותן תוקף להנחה שהאדם הוא יצור המתקשר עם סביבתו באמצעות 

סמלים [...] (חזן, 1992: 21). 

לימוד, תיעוד, אנליזה והבנה של שפת הסמלים של תנועה ומחול, דורשים התמצאות ופענוח של סגנון 

ודרכי העברה של תנועה ומחול. "[...] הפריזמה השנייה היא של הקונטקסט, ההקשר של התנהגות בני אדם 

בהסתגלם לסביבת חייהם. [...] (שם: 22 ). 

 דרכי תגובה שונות של תהליכי הסתגלות לסביבה מוצאים את ביטויים בצורות מחול שונות, כפי שיפורט 

בהמשך. 

[...] הפריזמה השלישית היא של התחביר, הסינטקס. היא מבקשת לחדור לתשתית המחשבתית של בני האדם 

ולתהות על הדרכים שבאמצעותן הם יוצרים בתודעתם יחסים בין המרכיבים השונים, הבונים את תפיסת 

המציאות. כלומר, פריזמה זו מבקשת להבין כיצד התודעה מעבדת את האינפורמציה שהעולם מספק לה, וכיצד 

העולם מתעצב באמצעות עיבוד זה.[...] (שם: 22). 

אנסה להתמקד בבעיות המרכזיות העומדות בפני מי שרוצה לחקור מחול ולהמחיש את הסיכויים 

והסיכונים בהקשר לנושא שהיה לאחרונה לנחלת הרבים: מחולות איריים.  

* ניסוח שאלת מחקר מרכזית ושאלות משנה. 

* אפשרות של צפייה משתתפת ועבודה עם מידענים מתאימים. 

* שילוב אמצעים שונים של תיעוד: רישום,הסרטה, צילום, כתיבה בכתב תנועה. 



* יכולת אבחנה בין תיעוד, מחקר ויישום תוצאות. 

לדוגמה, שאלות מחקר המתבקשות מן המידע המועט שצברנו במקרה של המחולות האיריים: 

– בחינת תהליכי מעבר מריקודי-עם אל מופע בימתי וחזרה אל מחול עממי. 

– תפקידם של המורים למחול בתהליך גיבושו והנחלתו של המחול האירי העממי.  

– המאפיינים והגורמים המסייעים לכך שהמוזיקה והמחול האיריים העממיים מצאו דרכים מהירות אל 

קהל רחב במקומות שונים בעולם. 

– השפעתו של הממסד הדתי – הכמורה – בעידוד ובאיסור על ריקודים בחברה האירית ומשמעותה של 

השפעה זו. 

– אידיאולוגיות ומטרות של קבוצות שונות ומידת השפעתן על עיצוב שפת המחול האירי העממי: תנועות 

הידיים והוויתור עליהן, שמירה על קומה זקופה, רקיעות הרגליים והיסוד התחרותי, ועוד.  

– באילו אופנים מבטא המחול האירי את הזהות הקהילתית של אנשי אירלנד בארצם ובקהילות שגלו 

מארצם (בארצות הברית למשל). 

 לסיכום, ככל שנתמקד טוב יותר בשאלת המחקר, תהיה עבודתנו אמינה ומועילה. ככל שיהיו האמצעים 

העומדים לרשותנו רבים ומעודכנים, בל נשכח כי מחול הוא אמנות התנועה ודרך ביטוי אנושית שאנו 

מנסים ללמוד ולהבין טוב יותר. 


