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منابع و سرچشمه های سازنده حرکت درتئاتر  گارجنیدزه*

اسماعیل شفیعی**1، سیدرضا موسوی2
1  دانشيار دانشکده سينما و تئاتر، دانشگاه هنر، تهران، ایران.

2  کارشناس ارشد بازیگری، دانشکده سينما و تئاتر، دانشگاه هنر، تهران، ایران.

)تاریخ دریافت مقاله: 97/2/26، تاریخ پذیرش نهایی: 99/3/13(

چکیده
والدیميراستانيوسکی ازکارگردانان سرشناس سال های اخير، مؤسس و کارگردان هنری کمپانی تئاتر گارجنيدزه لهستان 
از  بسياری  بزعم  است.  گرفته  قرار  جهان  سراسر  پژوهشگران  و  ازهنرمندان  بسياری  توجه  مورد  وی  اجراهای  که  است 
نظریه  پردازان و پژوهشگران حوزه تئاتر ازجمله پال آلين، اهميت آثار استانيوسکی بيش از هرچيز درحرکات بازیگران و 
فرم  های حرکتی آن نهفته است. شناخت عوامل سازنده و ریشه ها و سرچشمه های شکل دهنده حرکات بازیگران گارجنيدزه 
می  تواند به دانش بازیگران و کارگردانان و طراحان حرکات نمایشی بی فزاید و منجر به افزایش کيفيت آثار نمایشی گردد. 
براساس بررسی انجام شده، در زمينه موضوع این مقاله، هيچ پژوهشی ثبت نشده است. سوال مقاله حاضرعبارت است از: 
تئاتر گارجنيدزه مواد خام و اوليه حرکات خود را از کجا و چه چيزهایی تهيه می کند؟ روش این پژوهش توصيفی-  تحليلی 
بوده و داده ها از طریق منابع کتابخانه ای و پایگاه های معتبر اینترنتی جمع آوری شده است. از مهم ترین دستاوردهای این 
پژوهش می  توان به»هيرونوميا« و »ژستيکوليت« یونانی، »ساماودا«ی هندی، رفتار سرخپوستان»تاراموهارا«ی مکزیکی و 
زبان بدن کولی های لهستانی به عنوان بخشی ازسرچشمه های سازنده حرکات تئاتراستانيوسکی اشاره نمود که در فرایندی 

هنرمندانه حرکات تئاتر گارجنيدزه را شکل می  دهند. 

واژه های کلیدی
 بدن، حرکت، هيرونوميا، تئاتر استانيوسکی، گارجنيدزه، لمس فاصله.

* این مقاله برگرفته از پایان نامه کارشناسی ارشد بازیگری نگارنده دوم با عنوان: "جایگاه بدن و حرکت در تئاتر استانيوسکی" به راهنمایی نگارنده اول 

در دانشکده سينما و  تئاتر دانشگاه هنر تهران به انجام رسيده است.
E-mail: esmaeel.shafiee@gmail.com ،021-88300666:نویسنده مسئول: تلفن: 09128051646، نمابر* **
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1. پیشینه تحقیق 

موارد زیر را می توان به عنوان پيشينه پژوهش حاضر قلمداد نمود: 
از آثاري که مشخصاً فعاليت هاي گروه گارجنيدزه را مورد بررسی 
نوشته ي  گذار5«  در  لهستان  تئاتر  کتاب  »گارجنيدزه:  داده،  قرار 
»پال آلين« است این کتاب که درسال 2004 توسط انتشارات روتلج 
تمرینات  آناليز  و  توضيح  به  نویسنده  آن  در  است،  رسيده  6چاپ  به 
در  گروه  ميدانی  کار  و  گارجنيدزه  اجراهای  و  فيزیکی  و  آوازی 
باب انسان  شناسی که در ميان اقليت  های روستایی درحاشيه اروپا انجام 
می  داده  اند پرداخته است. کتاب»قلمروهاي پنهان7« نوشته ي مشترك 
»والدیمير استانيوسکي« و »آليسون هوج8« که شامل مجموعه  مقاالت 
هنری-تئاتری  بنيان هاي  به  است،  استانيوسکی  خوِد  نوشته های  و 

گارجنيدزه در 25سال ابتدایي فعاليت های این گروه اختصاص دارد. 
از کتاب  آليسون هوج در سال2010 در چاپ جدیدی  همچنين 
»آماده سازی بازیگر9« فصلی را به بررسی تفکرات استانيوسکی  اختصاص 
دانشور، منصور  داود  توسط  است. کتاب مذکور در سال 1389  داده 

براهيمی و مجيد اخگر به فارسی ترجمه شده است. 

2. شناخت نامه
 الف: والدیمیر استانیوسکی 

غربی  جنوب  در  »باردو10«  شهر  در  سال1950  در  استانيوسکی، 
رشته   در  کراکو11  دانشگاه  در  درحالی که  او  آمد.  دنيا  به  لهستان 
علوم   انسانی مشغول به تحصيل بود، عضو انجمن دانشجویی موسوم به 

»اس. تی.یو12« شد   )زندیه، 1386، 2(.
وی از سال1968 تا 1971 عضو»انجمن تئاتر دانشگاهی« در کراکو 
بوده و مهم ترین اجرای او در این گروه نمایشی »سقوط13« بود اجرایی 
تندرو، موزیکال و« جهت به تصویرکشيدن   وضعيت سياسی-اجتماعی 

.)Cioffi,  1996,  114( لهستان
استانيوسکی  گروتفسکی،  که  بود  پاراتئاتر  پژوهش های  اوایل 

مهم ترین علل تأثيرگذاری و جذابيت آثار استانيوسکی باشد و در وهله  
بعد می تواند کمکی شایان به گروه های اجرایی باشد که تالش می کنند 
با به کارگيری شيوه اجرایی استانيوسکی آثار ارزشمندی را در حوزه ی 
تئاتر ارائه نمایند. در کشور ما، در حوزه  نظری تئاتر استانيوسکی، آثار 
معدودی ترجمه و نگارش شده و از همين رو می توان اهميت پژوهش 
در این حوزه را دو چندان قلمداد نمود. سوال اصلی این پژوهش عبارت 
بوده از: منابع و ریشه های اصلی سازنده حرکات در تئاتر گارجنيدزه 
کدامند؟ در پژوهش حاضر روش توصيفی- تحليلی به کار گرفته شده 
جمع  آوری  جهت  معتبراینترنتی  پایگاه های  و  کتابخانه ای  منابع  از  و 
داده ها بهره برده شده است. مروری کوتاه بر پژوهش های انجام شده، 
از یك سو معرفی پيشينه  پژوهش حاضر است و از دیگر سو فقر نظری 

مورد اشاره در سطور باال را نمایان تر خواهد نمود.

بعد،  کرد. 5 سال  دعوت  پروژه ها  این  در  به همکاری  را  او  و  دید  را 
سال  تا  وی  شد.  خارج  پروژه  ها  این  از  استانيوسکی  سال 1976،  در 
1977 به عنوان مشاور گروه تجربی»سن146« فعاليت می کرد و چندین 
ورکشاپ آموزشی برای بازیگران غير حرفه ای برگزار کرد. آن چنان که 
»هالينا فيليپویچ15« می گوید استانيوسکی در آگوست 1977 آنچه را 
که امروزه به عنوان »مرکز تمرینات تئاتری گارجنيدزه16« می شناسيم 

را تأسيس کرد )اعتماد سعيد،1391، 90(. 

ب. گارجنیدزه 
داشته اند  تمایل  که  کارگردانانی  بوده اند  همواره  تئاتر  تاریخ  در 
فعاليت های       خود را در مناطق روستایی و خارج از جوامع شهری پی 
واختانگف18،  استانيسالوسکی17،  چون  نامداری  بگيرند،  کارگردانان 
بروك19، گروتوفسکی و...، به عنوان مثال در کتاب آموزش بازیگری در 
قرن بيستم می  خوانيم که »در اوایل دهه  ی1970، یرژی گروتوفسکی 
منطقه ای  برژینکا21،  به  وروتسالف20  شهر  از  را  خود  فعاليت  مرکز 
روستایی در لهستان انتقال داد و آنجا مجموعه فعاليت  های پاراتئاتری22 
از  خود را آغاز نمود   ) هوج ،1390،  332(. گروه تئاتر گارجنيدزه نيز 
سال 1977 فعاليت های خود را در روستایی به همين نام در حدود20 
این  است.  نموده  آغاز  لهستان  شرقی  در23جنوب  لوبلين  شهر  مایلی 
-پایتخت  »ورشو24«،  همچون  فرهنگی  مهم  شهرهای  از  دور  روستا 
لهستان– »واروتسالف« و »کراکو« -  از مراکز و شهرهای مهم فرهنگی 
لهستان- قرار دارد. گروه گارجنيدزه بعد از قریب به40 سال هنوز در 
همين عمارت فعاليت خود را ادامه می دهد   )اعتماد سعيد، 1391، 8(.

گروه در40 سال گذشته تنها تعداد محدودی اجرا به روی صحنه 
برده است. این اجراها عبارتند از: »نمایش شبانه25«، 1977؛ »سحر26«، 
1978؛ »زندگی کشيش آواکوم27«، 1981؛ »کارمينا بورانا28«، 1990؛ 
»متامورفسيس29«، 1997؛ »الکترا30«، 2002؛ »ایفی ژنی در آ...31«، 
اوراتوریو33«، 2013  »پتيان  و  تا...32«، 2010  در  زنيا  »ایفی  2007؛ 

)اعتماد     سعيد،1391، 9(.

والدیميراستانيوسکی1 بعد از قطع همکاری خود با گروتفسکی2 در 
سال1976، کمپانی تئاتری خودش را در روستای گارجنيدزه3 لهستان 
داشته  انگشت شماری  توليدات  و طی40 سال گذشته  کرد  تأسيس 
زیادی است که  زمان  اندك، همانا  توليدات  است که مهم ترین علت 
از دالیلی  یکی  از سوی دیگر  نمایشی می کنند.  اثر  توليد یك  صرف 
که گروه گارجنيدزه و تئاتر استانيوسکی را شایسته توجه کرده، نگاه 
دليل  مهم ترین  که  است  حرکت  و  بدن  مقولة  به  گروه  این  متفاوت 
منتقدان  از  بسياری  اعتقاد  بر  می  شود.    بنا  شناخته  گروه  این  اشتهار 
و نظریه پردازان عرصة تئاتر ازجمله پال آلين4   )محقق انگليسی حوزة 
کم نظير  دستاوردهای  کسب  علل  مهم ترین  از  یکی  فيزیکال(  تئاتر 
توسط تئاتر گارجنيدزه، ریشه ها و بنيان  های نظری بکار گرفته شده 
شناخت  است.  استانيوسکی  توسط  تئاتر  اجرای  و  توليد  فرآیند  در 
بنيان های مورد اشاره  در وهله  نخست می تواند توضيح دهنده یکی از 
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و  اصلی  بازیگری  مانیفست  مثابه  به  خود  از  فراروی  ج: 
تئاتر استانیوسکی 

 از نظر استانيوسکی کار بازیگر آن هنگام واجد ارزش می  شود که 
با  بازیگر  است  الزم  که  می کند  تصدیق  او  گردد.  دور  خود  از  وی 
خصوصيات فرهنگی خود کار را شروع کرده اما پس از مدتی از خود و 
خصوصيات فرهنگی خود فراتر رود، او در این باره می  گوید: »بازیگر 
باید )با توجه به آنچه که قدیمی و باستانی و فراموش شده است( به 
از  فراتررفتن  توانایی  باید  شما  بنابراین  کند.  کار  جهانشمول  نوعی 
فرهنگ خود را داشته باشی. اگر شخصی بگوید: من سوئدی هستم و 
همينم که هستم. من می گویم این بدان معنی است که تنها کاری که 
قرار  موجود  محدودیت های  در  که  است  این  دهيد  انجام  می  توانيد 
داشته باشيد. این به معنای هيچ چيز دیگری نيست، فقط یك کپی از 
امروز و یك کليشه است. در حالت ایده آل، من حتی جلوتر هم می روم، 
از  بلکه حتی  فرهنگ خود  از  فراتر  تو  نه تنها خواستار آن هستم که 
جنسيت خود هم فراتر بروی. واقعی»عمل کردن« وقتی است که یك 
مرد بتواند محدوده شرایط و مفروضات مردانه اش را برای رسيدن به 
معمای بدن زن بشکند. البته تو بدون شناسایی روح زن نمی توانی آن 
را پيدا کنی؛ و عکس آن نيز صادق است. این یك »رازگشایی« بزرگ 
نيست، زیرا معرفتی قدیمی به حساب می آید؛ برآمده از تئاتر شرق و از 
دشوار  غایت  به  آن  به  دستيابی  اکنون  اّما  است  باستان  یونان  تئاتر 
است    )Hodge,   2010,  282(.     در   نگاه استانيوسکی، فراروی از فرهنگ 
خود،هم شامل مسافت و هم شامل زمان می شود که هم کشورهای 
دیگر غيراز کشور خود در زمان حال را شامل می شود و هم کشورهای 

دیگر در زمان گذشته را شامل می شود همانند یونان باستان. 
با توجه به آنچه که در ادامه خواهد آمد و با در نظر گرفتن آنچه که 
تئاتر استانيوسکی خوانده می شود، می توان ایده ذکر شده را مانيفست 
تئاتر  تئاتر استانيوسکی برشمرد. مهم ترین اصلی که موجب می شود 
کنيم،  قلمداد  خودی  فرهنگ  از  فراروی  به  منتسب  را  استانيوسکی 
حرکات و ژست هایی است که تئاتر استانيوسکی را می سازد. در ادامه،  

این موضوع را عميق  تر مورد توجه و کنکاش قرار می  دهيم.

3. ریشه ها و الگوهای حرکتی در گارجنیدزه

تئاتـر  در  حـرکات  سـازنده  بنيادهای  و  ریشه هـا  شناخت  برای 
گارجنيدزه الزاماً می بایست موارد زیر را به ترتيب مورد توجه قرار داد.

الف: گارجنیدزه، گروتوفسکی و پاراتئاتر
در  لهستان  تئاتر  عنوان»گارجنيدزه:  با  خود  کتاب  در  آلين 
گذار« بيان می کند که: »گارجنيدزه ترکيبی از گروتفسکی متقدم و 
پاراتئاتر است. گرچه ارتباط گارجنيدزه با پاراتئاتر مبهم و به سختی 
و  گارجنيدزه  روی  سازنده  تأثيری  مطمئناً  اما  است،  تشخيص  قابل 
منابع  دربارة  ندرت  به  گارجنيدزه  اعضای  است.  داشته  استانيوسکی 
الهام بخش و ریشه های کارشان صحبت کرده اند. آنها هميشه از بيان 
شباهت ها پرهيز می کنند و ترجيح می دهند با خلق گرایشات فرهنگی 
جدید و به دور از تقليد، الهام  بخش به نظر برسند. بهترین راه شناخت 
گارجنيدزه تعقيب مسير زندگی استانيوسکی است. استانيوسکی شروع 

از  بود. یکی   »U.T.S» با گروه  تئاتر به صورت حرفه ای  با  ارتباطش 
تقریباً  گروه  این  در  بود،  موسيقی  گروه  این  تمرین  در  عمده  عناصر 
هميشه افراد متن خود را به صورت آواز اجرا می کردند، موسيقی بخشی 
از نمایش بود که به حرکت شکل می داد و نت ها باعث خلق اتمسفر 
می شد بلکه در ترکيب با کلمات باعث ایجاد اجرایی پویا می شد. این 
برای  آواز  از  استفاده  به صورت  نيز  گارجنيدزه  کار  در  آفرینش  نوع 
هدایت حرکت و خلق موسيقی اجرا قابل مشاهده است و ریشه های 
شکل  گروه  این  با  استانيوسکی  همکاری  کوتاه  دوره  در  احتماالً  آن 
گرفته است. در گارجنيدزه عملکرد اصلی آواز و موسيقی، خلق حالت 
ساده ای  بسيار  و  تکراری  اغلب  و  مستمر  پویاست. حرکات  و حرکت 
)از  می شد  استفاده  گارجنيدزه  کارهای  مشترك  موتيف  همانند  که 
جمله در روش های ریتميك راه رفتن( یکی از اصول اساسی گارجنيدزه 
محسوب می شد و شامل حرکاتی مثل چرخيدن )به مدت طوالنی(، 
راه رفتن و یا دویدن )در داخل یا خارج از محل رویداد( بود. تمرینات 
خارجی گروه گارجنيدزه در گل، آب، جنگل و دیگر محيط های طبيعی 
سناریوی  در  مهمی  بازیگران  به  مبدل  عناصر  این  که  می شود  انجام 
که  می شدند  تشویق  افراد  گارجنيدزه  در  می شوند.  اجرا  و  تمرینات 
یك  سمت  به  را  آنها  تا  دهند  اجازه  تخيل اشان  و  بدنشان  ریتم  به 
»ترنس34«یا »یك حالت خلسه وار35« هدایت کند. به این ترتيب آنها 
می توانستند سنسورهای کنترل منطق و ترس و خودآگاهی را خاموش 
مشترك  پاراتئاتر  با  جهات  از  دربسياری  گارجنيدزه  تمرینات  کنند. 

.)Allain, 2004, 46(است
در  ما مشخص می کند:  برای  را  موضوع  دو  این جمالت  در  آلين 
وهله اول موسيقی و حرکت را دو عنصر سازنده و مرتبط با یکدیگر در 
تئاتر گارجنيدزه معرفی می نماید و در درجه دوم به تأثيرپذیری تئاتر 
گارجنيدزه از پاراتئاتر گروتفسکی اشاره می کند، اما سخنی از ریشه ها 

و منشا حرکت های موجود در تئاتر گارجنيدزه به ميان نمی آید.

ب: طبیعی سازی36 به مثابه بنیان گزاری حرکت 
در اینجا باید به یکی از اصطالحات تخصصی تئاتر گارجنيدزه  یعنی 
»طبيعی سازی« توجه کنيم، ساخت این اصطالح در حقيقت  بنيانگذاری 
اقدامات گروه گارجنيدزه برای کشف، دریافت و یا استخراج مواد اوليه 
جهت طراحی حرکات محسوب می شود. هوج در این باره نوشته است 
که: »در سال های نخستين، گروه گارجنيدزه برای به دست آوردن مواد 
اوليه الزم برای حرکت و فرم و موسيقی اجراهایشان سفرهای زیادی 
انجام می داده اند که با توجه به هدف گروه از این سفرها، آن را می توان 
کولی ها  آنها  فرهنگی  منابع  سفرها،  در نخستين  ناميد.  سفر/تئاتر37 
بودند. البته موضوعات و درون مایه های چندانی از رقص هایشان دریافت 
افراد استفاده می کردند مردمانی  از حاالت خاص بدن  اما  نمی کردند 
با  اوکراینی ها  لمکوها38و  بالروس،  حاشيه نشين  کولی های  جمله:  از 
نام  را »طبيعی سازی«  فرایند  این  استانيوسکی  متفاوت.  فرهنگ های 
گذاشت، چراکه به گروه این امکان را داده بود تا مادة کار خود را بين 
کسانی که اولين بار از آنها الهام گرفته بودند، )به نمایش بگذارند تا 
و   زده  را محك   کار  تأثير  و  انسجام  انتقادهایشان  و  واکنش ها  با  آنها 
بسط دهند )Hodge,   2010,  351(.   با این توضيح متوجه می شویم که 
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بخشی از حرکات موجود در تئاتر گارجنيدزه ریشه در فرهنگ و آداب 
و سنن قبایل و اقوام گوناگون لهستانی و به ویژه کولی ها دارد، ليکن 
این توضيح نيز نمی تواند بطور دقيق ریشه ی حرکات تئاتر گارجنيدزه 
اشاره   تئاتر  آن  تأثيرپذیری حرکات  و  وامداری  به  بلکه  دارد،  بيان  را 

می کند.

ج: انتساب گارجنیدزه به فرهنگ و نمایش یونان باستان 
والدیمير لنگاور39 در قسمتی از مطلبی که در دیداسکاليا40 به چاپ 
رسانده می گوید که: واقعيت این است که فرهنگ یونانی به خصوص 
در  که  می یافته  انتقال   شفاهی  به صورت  عمدتاً  کالسيك  دوران  در 
نتيجه، این فرهنگ مجموعه ای از کلمات شفاهی  است که بيان آن ها 
بدون حرکات و فرم بدن و صورت امکان پذیر نيست... بدیهی است که 
حرکات گروه کر و فرم های گروه بازیگران متعلق به معنای هنری و 
آرتيستی خاص و مشخص آن دوره برای یك اجرای تئاتری بود، اما 
هم زمان رفتاری واضح و قابل درك بود، به خصوص در آداب و رسوم، 
حال چه خطابه ای در محضر دادگاه و چه حرف های عادی روزمره ی 
زندگی، در هر صورت تماشاچيان با آن مأنوس بودند   )Url1(. لنگاور 
در ادامه این متن، بدون اشاره به جزئيات، به وجود ردپای فرهنگ و 
هنر یونانی در نمایش های استانيوسکی اشاره می کند. موارد آورده شده 

در ادامه، ادعای لنگاور را تایيد می کند.

 ج – 1 . ژست و گارجنیدزه 
»مکينتاش« در باب الفبای تئاتر استانيوسکی می  گوید: »ژست از 
مهم ترین عناصر تشکيل دهندة اجراهای کمپانی گارجنيدزه است، این 
وقایع داستان  قادر می سازد که  را  تماشاگران  تنها  نه  واژگان ژستی، 
موتيف  نوعی  به عنوان  بلکه  دهند،  تشخيص  نمایش  جریان  طی  را 
ترکيب بندی پایه ای موسيقی، ساخت طرح داستانی و بيان شخصيت 
عمل می کند. نمایش این فرهنگ لغات در صحنة آغازین اجرا )مثاًل در 
نمایش الکترا( یکی از نمونه های بارز روش استانيوسکی است که جهت  
قابل لمس ساختن روزگار باستان، باستان  شناسی، منابع ادبی و صنعت 

 .)Macintosh,   2010,  390( استعاره را در هم می آميزد
ژستيك   فـرم های  و  ژست  نقش  بيشتر  درك  و  دریافت  برای 
مکينتاش، در گارجنيدزه و توليدات آن، می توان نگاهی به گفتار »بن 
اسپاتز« که سابقه حضور در کمپانی گارجنيدزه را به عنوان بازیگر در 
کارنامه خود دارد و بيشتر در آنجا روی حرکت و ژست کار کرده است، 
آرشيو  منبع  در  اجرا  عنوان »دانش  با  مقاله خود  در  اسپاتز  انداخت. 
و  تمرینات  تأثير  مورد  در  موسيقی42«  به  اشاره  با  گارجنيدزه  ارجاع 
در  من  »وقتی  می گوید:  چنين  خود  روی  گارجنيدزه  اجرایی  شيوه 
گارجنيدزه بودم، من در یك فرهنگ لغت ژستی بطور ممتد آموزش 
می دیدم، که توسط »یوآنا هولسگربر43« و »آنا هلنا مك لی44« توسعه 

یافته بود. 
که  از  ژست های خيلی دقيق و واضح تشکيل شده بود، هر یك از 

.)Url2(   »آنها بر یك کلمه خاص یا اسم داللت می کرد
هوج نيزبراهميت ژست های تشکيل دهنده نمایش های گارجنيدزه 
کارآنان شکل  به  همواره  بنيادین  اصل  »دو  می نویسد:  و  دارد  تأکيد 

داده است: جوهر موسيقایی، به همراه رابطة پيچيده  اش با فنون بدنی 
و آوایی بازیگر«   )هوج، 1389، 380(.

و  نقش  استانيوسکی  اجراهای  از  یکی  توصيف  با  نيز  مکينتاش 
جایگاه و اهميت ژست ها را می نمایاند: »برای مثال الکترای گارجنيدزه 
با یك پرده پروجکشنی از پاپيروس قرن دوم پيش از ميالد در انتهای 

صحنه، با موسيقی »اوریپيدز45« برای »اورستس46« آغاز می شود.
یك بازیگر با اشاره به پرده کلمات را می خواند و به محض شروع 
حرکات  با  و  می خوانند  آواز  بازیگران  گروه  بازسازی شده،  موسيقی 
و  هندسی  به صورت  موزیك  صدای  پایين شدن  باال  روی  بازوانشان 
مجسم روی موسيقی در حال اجرا، ارتباط ایجاد می کنند. سپس رهبر 
گروه کر کلماتی را فریاد ميزند: زیبا! و اعضای گروه ُکر دست هایشان 
را به شکل فنجان زیر سينه های خود قرار می دهند. عضله ها! و آن ها 
عضالتشان را منقبض می کنند. تمام ژست ها روی پرده هم نمایش داده 
می شود– و خالصه این که این حرکات ثابت به تدریج سرعت می گيرند 
 )Macintosh, 2010,»و تبدیل می شوند به یك رقص قوی و نيرومند

.389(
از مجموع گفته های مکنتاش و دیگران که در باال نقل شد می توان 
نتيجه گرفت که حرکات موجود در نمایش های گارجنيدزه، حرکات از 
پيش آماده شده )مثاًل اخذ شده از فرهنگ کولی ها و...( نيست و حتی  
حاصل تخيل کریوگراف ها هم نيست بلکه ترکيبی است از ژست هایی 
که به صورت فریم به فریم به یکدیگر چسبانده شده و از این پيوستگی، 

حرکت نهائی بدست آمده است.
در مورد استانيوسکی و نقش و ریشه ژست هایی که به آنها اشاره 
شد آورده شده است که: »الکترای استانيوسکی47، بازگشتی است به 
ژستيکوليت یونانی، یا حداقل ترجيح می دهد که به این روش در اجرا 
موقعيت ها  تمام  بلکه  و  حالت ها  و  احساسات  بين  ارتباط  برقراری  و 
بازگردد. ژستيکوليت به آنها اجازه می دهد که مانند یك مجسمه یك 

 .)Url3(   »حالت از انسان و احساسات او را به راحتی بيان کنند

د: استانیوسکی وکیمیاگری فرهنگ ها48 
آنچه که تالش کيمياگران را قابل توجه می نماید همانا تالش ایشان 
برای تبدیل یك عنصر نه چندان مهم مثل مس به عنصر با اهميت و 
یك  باید  را  استانيوسکی  منظر  این  از  است.  طال  همچون  گرانبهائی 
کيمياگر دانست. زیرا عالوه بر ژست های یونانی به دیگر فرهنگ ها و 
رفتارها نيز توجه جدی دارد و آثار وی و گفتار دیگران در باب سفر/ 
تئاترهای گروه گارجنيدزه و همچنين جایگاه مفهوم »طبيعی سازی« 
در آثار توليدی این کمپانی نشان می دهد که استانيوسکی همچون یك 
کيمياگر تکه های کوچك و گاه کم ارزش حرکتی و ژستوس را فرآوری 

نموده و از آنها نتایجی قابل توجه بر صحنه می سازد. 
در  موجود  تنظيم»رقص  باستانی49«  پروسه ی  مثال،  به عنوان 
بقایای  از  استفاده  شامل  صرفاً  نمی توان  را  گارجنيدزه  نمایش های 
فرهنگی یونان باستان   )فرهنگ گفتاری و اشارات هنگام گفتگو( دانست 
بلکه می توان آن را حاصل یك تعامل چندجانبه بين اجراگران زنده 
فرهنگ مختلف  اجرایی چندین  دیگر سنت های  از سوی  و  از سوئی 
دانست. با بررسی فيلم آثار استانيوسکی و به ویژه نمایش»الکترا«ی وی 
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و بررسی تمرینات ثبت شده توسط »بن اسپاتز« و دیگران، و همچنين 
توضيحات ارائه شده توسط نزدیکان و پژوهش گران گارجنيدزه همچون 
آلين، متوجه می شویم که الفبای حرکتی تئاتر استانيوسکی از طریق 
بداهه پردازی بازیگران توسعه داده شده است و هم چنين از موسيقی، 
و دیگر زبان های ژستيك مثل زبان های منشعب شده از »ساماودا50« ی 
هندی، از ژست های دست مدرسه »جایمينيا51«، و حرکات دست در 

هنر سخنوری رنسانس مشتق شده  است. 
از  که  جسمانی  زبان  الکترا،  »در  می نویسد:  مکينتاش  این باره  در 
رشد  سنگی52«  »ساختارهای  از  متامورفوسيس  موسيقی  سازه های 
تجربيات  ترکيب  برای  مفهومی  چهارچوب  رفت.  بين  از  بود،  کرده 
گرافيکی نشانه )نت های موسيقایی با ژست و فرم مطلق اختياری نبود. 
استانيوسکی برای این مورد نمونه ای در سرودهای ساماودا، جایی که 
هجاهای  توالی  و  به خطوط صوتی  و  ژست های دست جدانشدنی اند 
دست  ژست های  کرد.  پيدا  هستند،  متصل  مقدس  متون  به  مربوط 
به طور کامل از نت ، سرعت، ریتم و متن ترانه هایی که به صورت آواز 
خوانده می شود پيروی می کند، در عين حال هم زمان برای مطابقت 
می کند.  حرکت  عمودی  و  افقی  به صورت  صداها  طول  و  ارتفاع  با 
که  اروپا   16 قرن  دست  حرکات  و  ژست ها  از  همچنين  گارجنيدزه 
در  خوانی  شعر  در  فصاحت  و  بالغت  و  سخنوری  روی  بر  کار  در 
بازیگری دوران اليزابت به کار برده می شد، استفاده کرده  است. در آثار 
ادبی اغلب در حرکات جسمانی به کار  ایده های فلسفی و  گارجنيدزه 
گرفته شده  است. وقتی زندگی و تاریخ به کارگردان تم و زیبایی شناسی 
جدیدی پيشکش می کند، زبان جسمانی پایه عوض می شود و هر پروژه  
براین ما  بنا  جدیدی مشخصه های »ژستوس« خود را توليد می کند، 
چرخش   )بدن( را در »ساحره53 »1981 پيدا کردیم و خميدگی کمر را 

.)Macintosh, 2010, 398( 1983»در »آواکوم
همچنين مکينتاش در خصوص ترکيب موسيقی و اهميت آن در 
کار استانيوسکی و چگونگی ترکيب آن با ژست ها که موجب تکميل 
قـول  استانيوسکی   می نویسد:   از  می شود،  استانيوسکی  کيمياگـری 
می کنم. توليد  من  که  است  چيزی  هر  هسته  و  مرکز  در  »موسيقی 

من  همکار  کارگردان  موسيقی،  حيات  نيروی  و  حياتی  انرژی  یك 
با  باستان  دنيای  به  ورود  از  »قبل  می دهد:  ادامه  مکينتاش  است.« 
توسط  اجراشده  )نمایش های  ژنيا،  ایفی  و  الکترا  متامورفوسيس، 
نزدیك  با  مشارکت  با  را  اجراهایش  گارجنيدزه  استانيوسکی( 
موسيقی های بومی، آئين ها و رقص هایی از جوامعی از سرتاسر جهان 
می ساخت. در هر صورت موسيقی زنده بود می توانست شنيده و احساس 
بين ژست و صدا می توانست مستقيما تجربه  بنيادین  ارتباط  و  شود 
شود، به جای استفاده از نت های نوشته شده توسط آهنگساز، بازیگران 
ارتباط  یك  آن  موجب  به  که  بسازند،  بدنشان  با  را  آن  بودند  مجبور 
درونی با نشانه گذاری موسيقی ایجاد شد. ژست ها و حرکات از ترکيبی 
از تکانه های54 بدن بازیگران ساخته شده  بودند که به موسيقی واکنش 
نشان می دادند. بازیگران به ارتفاع صدا و طول موسيقی   )ریتم( با بازوها 
و دست ها و کل بدنشان و تنفس ریتميك قابل شنيدن و قابل رویت  
 Macintosh,( »که  در سرتاسر بافت، بافته شده  بود، پاسخ می دادند

.)2010, 389

از مجموع آنچه که در این بند آورده شد درمی یابيم که استانيوسکی 
برای طراحی حرکات نمایش های خود مراحل زیر را به انجام می رساند: 
- با توجه به موضوع هر نمایش نخست ژست های مورد نياز خود را 

از فرهنگ های گوناگون انتخاب می کن؛
- ژست های انتخاب شده از فرهنگ های گوناگون را درهم می آميزد؛

تنظيم  حرکت  و  متوالی  به صورت  را  ژست ها  ترکيب  حاصل   -
می کند،

 - ترکيب نهائی ژست ها را با موسيقی ممزوج می کند؛
- از بازیگران می خواهد که با بداهه پردازی خود بر غنای حرکات 

ساخته شده بيفزایند.
طی  طریق  از  استانيوسکی  که  می  دهد  نشان  موارد  این  مجموع 
از  اخذشده  ژست های  زیبائی  و  تأثير  غنای  بر  اشاره،  مورد  مراحل 
فرهنگ های مختلف می افزاید و ترکيب نهائی )حرکت  ها و ژست  های 
نهایی( از منظر زیبائی شناسی و تأثيرگذاری قابل مقایسه با مواد خام 
اوليه نيستند بعبارتی او همچون یك کيمياگر از طریق ترکيب عناصر 
مختلف، یك عنصر کم اهميت را به عنصری با اهميت و گران بها تبدیل 

می کند.
براساس آنچه که طی بندهای چهارگانه باال و طی یك مهندسی 
استانيوسکی  تئاتر  صورت  که  می  شود  مشخص  شد  ارائه  معکوس 
متشکل از دو عنصر حرکت و موسيقی است که می توان حرکت موجود 
آثار را به فریم های جداگانه ای که هرکدام یك ژست  این  در صورت 
بذر اصلی حرکت در  نتيجه گرفت که  نمود و  بر دارند تقسيم  را در 
تئاتر استانيوسکی، ژست است و مشخص شد که این ژست ها ارتباط 

بسياری با ژستيکوليت یونانی دارد. 
به  که  یونانی  ژست های  یابی  منبع  به  مقاله  این  ادامه  در 
استانيوسکی  توسط  ژست ها  پرکاربردترین  وهوج،  اعتقاد  مکينتاش 

هستند، خواهيم پرداخت.

4. گارجنیدزه و منشاء ژست های سازنده حرکات

تعيين دقيق انواع حرکت یا ژست ها در تئاتر گارجنيدزه نمی تواند 
کاربرد چندانی برای بازیگران و کارگردانان و طراحان حرکت داشته 
باشد، چراکه تئاتر گارجنيدزه برای هراجرای خود یك روند آموزشی 
و پژوهشی خاص خود را طی می کند، از این رو بنظر می رسد تعيين 
محل تأمين مواد خام اوليه برای ساخت حرکات در اولویت اول باشد 
و سپس چگونگی فرآوری این موادخام اولویت دوم را تشکيل می دهد. 

الف: »هیرونومیا55«
که   می یابيم  در  لغات  فرهنگ های  و  دانشنامه ها  بررسی  با 
اشارات دست  یا  نوميا«  »هيرو  همان  یونانی  زبان  در  »ژستيکوليت« 
و صورت به هنگام صحبت کردن است. آورده شده که کلمه cheir به 
معنای دست و فعل cheironomy به معنای اشارات دست و صورت 
است. همچنين در می یابيم که هيرو نوميا نخستين جز تشکيل دهنده 

.)Url4(   زبان بدن در نمایش های یونانی است
بنابراین، هيرونوميا را می توان مهم ترین سرچشمه الهام و همچنين 
منشا ژست های سازنده حرکت در تئاتر استانيوسکی دانست. مکينتاش 
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»کليتمنسترا56«  هولناك  اندوه  و  »غم  است:  نوشته  این خصوص  در 
تقریباً بطور کامل با استفاده از ژست های یونانی نشان داده شده  است، 
اما با نوعی عمق احساس و روانی بيان اجرا می شود که نمی توان آن را 

.)Macintosh, 2010, 401(   »به یك تقليد ساده نسبت داد
کرد،  اشاره  آن  به  نيز  مکينتاش  و  شد  ذکر  پيشتر  که  همانگونه 
مورد  خام  به صورت  استانيوسکی،  گروه  توسط  اخذشده  ژست های 
می شود،  ساخته  دوباره  و  فرآوری  بلکه  نمی گيرد  قرار  استفاده 
کرده  دنبال  نيز  ژنيا«  »ایفی  نمایش  در  را  موضوع  این  مکينتاش 
حاضر  حال  در  ژنيا«،  در»ایفی  شده  برده  به کار  »هيرونوميای  است: 
به طور کامل از طریق آموزش های ظریف و تصفيه  شده و تکرار چندین 
ژست های  شده  است.  وارد  گارجنيدزه  بدنی  زبان  به  اجراها،  ساله ی 
قابل شناسایی، مجددا ًدر حرکات سيال یا با یك هدف نشانه شناسانه 
مشخص و به منظور برجسته سازی، اعتراض کردن یا مخالفت با وجه 
در   .)Macintosh, 2010, 401(   »می شوند ظاهر  غالب  دراماتيك 
آن  که  می دهم  ترجيح  »من  که:  می  گوید  استایوسکی  رابطه  همين 
حرکات، چرخش ها، منحنی ها و دیناميك هایی را که بيش ترین تأثير 
را دارند برگزینم. سپس، بعداً، مثل یك نقاش با ریتم، تمپو، تغييرات 
در دیناميك کار می کنم، من از ژست های مشابه استفاده می کنم اما 
سعی می کنم که آن را به یك زبان تمثيلی و رمزگونه که واقع گرایی را 

.)Macintosh, 2010, 393(   »نقض می کند، تبدیل کنم
یك  اضافه کردن  من  فکری  دغدغه  می دهد:  توضيح  استانيوسکی 
قطره به آن چيزی است که در حال حاضر وجود دارد. اگر سه تصویر 
از هيرونوميا ی کليتمنسترا وجود دارد آیا تصویر چهارمی هست که 
من بتوانم با شهود دیوانه خودم تصور کنم، با یك هيرونوميای کمی 

متفاوت   )Url5(؟
با عنوان »نقب زدن به عمق درام58« در  آیلت ِدِکل57 در مقاله ای 
مورد شيوه تئاتر استانيوسکی و نقش هيرونوميا در تئاتر وی می گوید 
و  درگيری  به  نياز  که  است  کرده  ایجاد  آموزشی  روش  یك  »او  که: 
دخالت کامل بدن دارد: تنفس، صدا و حرکت. عالوه بر این، او عناصری 

از نشانه گذاری موسيقی باستان را که توسط موسيقی  شناسان معاصر 
بازتوليد  برای  هيرونوميا،  مانند  می گيرد  کار  به  است  شده  تکميل 

.)Url6(   »)همسرایان )گروه کر
می  توان گفت که استانيوسکی بدنبال زنده کردن زبان باستان است 
اما نمی خواهد که خود را محدود به مشخصه ها و محدودیت های آن 
کند، در واقع می  توان گفت که وی با پژوهش روی هيرونوميا به دنبال 
»برداشتن »ماسك زمان59« از تراژدی یونانی از طریق فرایندی که او 
آوردن  برای  او  تالش  است،  می نامد  تئاتر  »باستان  شناسی60«  را  آن 
نيروی حياتی یونان باستان به چيزی است که او از آن به عنوان »لمس 

.)Url7( »فاصله61« توسط مخاطبان معاصر یاد می  کند

ب: منبع هیرونومیا 
ردپای هيرونوميا را در ابتدا می توان در هيروگليف62 مصری مشاهده 
کرد، سپس می توان آن  را در نقاشی های باستانی روی ظروف و به ویژه 
گلدان ها دید و همچنين می توان بروز آنها را در مجسمه  ها ی باستانی 

یونان مشاهده نمود. 
عليرغم اینکه اعضای گارجنيدزه به ندرت دربارة منابع الهام بخش 
وریشه های کارشان صحبت کرده اند وهميشه ازبيان شباهت ها پرهيز 
می کنند و ترجيح می دهند با خلق گرایشات فرهنگی جدید و به دور 
اینجا  در   .)Allain, 2004, 385(برسند نظر  به  الهام  بخش  تقليد،  از 
توجه خوانندگان محترم این مقاله را به نمونه هایی از ژست های موجود 
در نمایش  های گروه گارجنيدزه جلب می کنيم که از روی ژست های 
)هيرونومياهای( نقش بسته بر روی ظروفی همچون گلدان و بشقاب و 

کوزه شکل گرفته است. 
نگاه استانيوسکی به نقوش و کاراکترهای نقش بسته بر نقاشی ها و 
ظروف باستانی را می توان در کالم مکينتاش یافت، آنجا که می گوید: 
»او گاهی اوقات به )کاراکترهای روی( نقاشی ها با عنوان»موجوداتی« 
با »زندگی مخصوص خودشان« اشاره می کند؛ که این موجودات باید 
خودشان  حرکتی  نيروی  درون  در  تا  فرار،  و  حرکت  به  باشند  مجاز 

 
)Macintosh, 2010, 401(  :تصویر    1-تصاویری از ساخت هیرونومیا از روی نقوش ظروف باستانی توسط بازیگران. مأخذ
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فرهنگی،  بقایای  این  به  استانيوسکی  بازگشت  دهند.  ادامه  رقص  به 
همان طور که خودش اقرار می کند، بيش تر از اینکه علمی باشد بدون 
تردید هنری است. رویکرد او به شمایل نگاری بيشتر شبيه یك نقاش 
است تا یك عکاس. استایوسکی می گوید که: من ترجيح می دهم که 
بيش ترین  که  را  دیناميك هایی  و  منحنی ها  چرخش ها،  حرکات،  آن 
تمپو،  ریتم،  با  نقاش  یك  مثل  بعداً،  سپس،  برگزینم.  دارند  را  تأثير 
استفاده  مشابه  ژست های  از  من  می کنم،  کار  دیناميك  در  تغييرات 
رمزگونه  و  تمثيلی  زبان  یك  به  را  آن  که  می کنم  سعی  اما  می کنم 
 )Macintosh, 2010,(  »که واقع گرایی را نقض می کند، تبدیل کنم
توجه  و  وافر  عالقه  و  عشق  متوجه  ما  مکينتاش،  گزارش  در   .)393
قول  از  مکينتاش  می شویم،  نقوش  اینگونه  به  استانيوسکی  جدی 
و  ایستا  بدنی   )نقوش(  حالت های  »آن ها  می نویسد:  استانيوسکی 
منجمد نيستند؛ فيگورهای جاری، در حال چرخش، در حال رقص و 
در حال  پرواز  هستند. این نقش ها نيروی حرکتی  را نشان می دهند که 
 Macintosh, 2010,(  »اسير شده اند و مجسمه سازان  نقاشان  توسط 

.)394
او   )الکترا،  آثار یونانی  به ویژه  آثار استانيوسکی  با بررسی فيلم های 
ایفی ژنيا، متامورفوسيس( درمی یابيم که بسياری از حرکات موجود در 
از شمایل نگاری موجود روی ظروف، و به ویژه  این نمایش ها برگرفته 
گلدان های »دوره های هندسی یونان   )800 تا 1100 ق.م( تا دوره های 
متاخر هلنيستی63« یونانی است. یك بيننده  با تجربه که تصاویر ظروف 
یونانی را بخاطر دارد بخوبی قادر به شناخت منبع الهامات حرکت ها و 

رقص های سریع و نفس گير گروه گارجنيدزه خواهد بود. 
که  نقوشی  و  ظروف  این  از  نمونه  ای  به  را  شما  توجه  اینجا  در 
قرار  لندن  موزه  و  فلورانس  پاریس،  لوور  موزه  های  در  اینك  هم 

دارند جلب می کنيم. 

 ج: دیگر منابع سازنده حرکت در گارجنیدزه
از نقوش ظروف و نقاشی ها و  عالوه بر هيرونوميای برگرفته شده 
مجسمه های یونانی، موارد دیگری را می توان به عنوان سازنده حرکت 
در تئاتر گارجنيدزه معرفی نمود، هرچند هيرونوميا مهم ترین نقش را 

در ساخت حرکات گارجنيدزه دارد: 

ج – 1. تقابل64 
از  یکی  می توان  را  آن  به  مربوط  تمرینات  نتایج  و  تقابل  مفهوم 
نمود.  قلمداد  استانيوسکی  تئاتر  در  حرکت  سازنده  منابع  مهم ترین 
تقابل عنصر مهمی در تمرین ها   )چه تمرینات مربوط به حرکت و بدن 
که  است  گارجنيدزه  اجراهای  و  موسيقی(  به  مربوط  چه  تمرینات  و 
اضافه شدن این عنصر ریشه در حکایت جالبی دارد که استانيوسکی در 
کتاب خود با عنوان»قلمروی پنهان« به آن اشاره کرده است، زندیه از 
قول استانيوسکی می نویسد: »من متوجه شدم که تحریك پذیرترین و 
مؤثرترین نيرو، تنها وقتی بوجود می آید که دو طرف با هم کار کنند. 
ایتاليا دریافتم. صبح خيلی زود بود، در  این موضوع را در دره ای در 
ميان مه در آن طرف دره فردی را دیدم، دو راه بيشتر نداشتم که راه 
خود را ادامه دهم و به سوی او گام بردارم یا اینکه راه خود را تغيير 
دهم، اما من تصميم گرفتم آن مرد را مالقات کنم... او نيز مثل من 
فکر کرده بود. همينطور به هم نزدیك می شدیم و هر قدم مان در دره 
بود،  عجيبی  بسيار  لحظه  رسيدیم  هم  به  وقتی  می شد،  انداز  طنين 
هيچکدام زبان هم را نمی فهميدیم ولی با این حال کاماًل همدیگر را 
ابداع کردم  را  تمرینی  برگشتم  به گارجنيدزه  درك می کردیم. وقتی 
از  نزدیك و سپس  به هم  نفر  یعنی دو  باشد  تعامل مؤثر  پایة  بر  که 
هم جدا شوند. در واقع این همان شروع کار تئاتر است. مکالمه ميان 
دو نفر. البته نفر دیگر الزاماً نباید آدم باشد. شما می توانيد با یك روح 

 

 
)Url9( :تصویر  4- رقص کرین از تسئوس و جوانان آتنی هنگام فرار از کرت متعلق به سال 570 قبل از میالد که در موزه فلورانس نگهداری می شود. مأخذ

تصویر 3- جام آتنی متعلق به 525 تا 475 پیش از میالد که در موزه لندن نگهداری 
)Url9( :می شود. مأخذ

تصویر 2- رقص جنگ متعلق به سال 490 قبل از میالد که در موزه لوور پاریس
)Url9( :نگهداری می شود.  مأخذ
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مالقات کنيد. در این تمرین استعدادهای بالقوة زیادی نهفته است. این 
تمرین هميشه بين دو نفر انجام می گيرد. افکار یکدیگر را می خوانند و 
با این افکار، حرکات، چرخش ها و تعظيم شدن هایی را خلق می کنند« 
به ویژه آن هنگام که  تقابل  به  مربوط  تمرینات  )زندیه، 1386، 90(. 
نيروی تقابل دو جریان نزدیك شونده از دو سو با هم تالقی می کند 
از آنکه  و هر دو نفر در نزدیکترین نقطه بهم قرار می گيرند، و پيش 
با یك تکان از یکدیگر جدا شوند، ژستی را می سازد که در غيراز این 
شرایط بوجود نمی آید. استانيوسکی همانگونه که به فراآوری و غنی 
سازی ژست های هيرونوميا می پردازد، از بازیگران خود می خواهد که 
ژست های بدست آمده در تمرینات تقابل را نيز غنا بخشند و گسترده 

و عميق سازند.

ج - 2. دویدن شبانه65
آلين در مورد یکی از مهم ترین تمرینات گروه گارجنيدزه می گوید 
آموزش  در  مهمی  جایگاه  از  استانيوسکی  نظر  از  شبانه  »دویدن  که: 
آنها برخوردار است. او در گفتگوهای منتشر نشده با من، آن را »اولين 
واژه66«، »یك حالت اساسی ماهيت انسان67« و »خالص سازی ابتدایی 
پيش از کار68« توصيف کرد. این مفهوم احتماالً از پيروی استانيوسکی 
از تفکر آرتو و توجه به منطقه »سيرا مادری اوکسيدنتال69« در مکزیك 
همانند  استانيوسکی،  می گيرد.  تاراهومارا70 سرچشمه  سرخپوستان  و 
افراد بسياری  آرتو، جذب زیبایی جادویی دره های عميق و، همچون 
قبل و بعد از خود، جذب انرژی و دالوری فيزیکی سرخپوستان شد. 
ذهن  مبتنی بر  فرهنگ  یك  ارگانيك،  جستجوی»فرهنگ  در  آرتو 
درارتباط با ارگان ها71«، دور از تمدن، در ميان مردمی با ارتباط نزدیك 
با محيط و بدن های خود بود. این امر در هيچ جایی غيراز دویدن آنها 
بيشتر نمود پيدا نمی کرد. از نظر آرتو، سفر بطور کلی از اهميت معنوی 
عميقی برخوردار بود؛ از نظر استانيوسکی نيز همينطور بود، اگرچه او 
بخاطر  تاراهومارا  گرفت. سرخپوستان  آن  از  را  ملموس  کاماَل  چيزی 
دویدن فواصل طوالنی، اغلب200 مایل، در عرض دو یا سه روز در یك 
مسير سخت و کوهستانی، معروف هستند. آنها هم به دالیل عملی-

رساندن پيام ها، شکار- و هم بخاطر دالیل معنوی، همانطور که در 
»مسابقات« نشان داده می شود، می دوند. دویدن یك سنت ثابت برای 
این قبيله است و از ابتدای بچگی آغاز می شود. آنها سریع نمی دوند، 
اما توانایی های استقامتی شگفت  انگيزی را بروز می دهند، و هرگز پس 
از مسيرهای طوالنی از نفس نمی افتند. »احتماال از روزگاراسپارت های 
باستانی یك فرد به چنين وضعيت باالی فيزیکی دست نيافته است.« 
مشاهده  استانيوسکی  برای  ویژگی  این  در  را  روشنی  جاذبه  می توان 
کرد؛ یعنی توانایی بدنی و ذهنی آنها. یك همراهی بين آنها و محيط 
و  می شود،  شخصيت  سازی  بازی  در  که  دارد  وجود  طبيعی  اطراف 
وظایف عملی و معنوی ترکيبی دویدن آنها به عنوان یك سنت رسوخ 
می کند. تمامی این مؤلفه ها در دویدن شبانه گارجنيدزه اتخاذ شدند 
و انطباق داده شدند«.)Allain, 2004, 350( تمرینات دویدن شبانه 
برای  حرکت  و  ژست  توليد  مستقيما  هرچند  استانيوسکی،  بازیگران 
نمایش های آن گروه نمی کند اما نمی توان تأثير آن را در آماده سازی 
بدن های آنها جهت انجام حرکاتی که نيازمند بدن های قوی و فرمانبر 

جنگل،  در  گروه  این  شبانه  دویدن های  گرفت.  نادیده  را  هستند 
باتالق، دشت و علفزار انجام می شود و وجود موانع طبيعی و ترکيب 
قابليت  از  بازیگران  بدن های  که  می شود  موجب  شب  تاریکی  با  آن 
و  شوند  برخوردار  خود  فرم  و  وضعيت  نگهانی  تغيير  در  باالیی  های 
که  داده  قرار  آنان  اختيار  در  را  فراوانی  حرکتی  امکانات  امر  همين 
نتيجه اش رقص ها و حرکات سریع و مهيجی است که در نمایش های 

استانيوسکی خودنمایی می کند. 

 ج – 3. جهان )فرهنگ( باال و پایین 
عناصرنظری  از  دیگر  یکی  که  می دهد  شرح  خود  کتاب  در  آلين 
سازنده تئاتر استانيوسکی، ویژگی ای است که باختين از آن تحت عنوان 
»فرهنگ باال و پایين« یاد می کند و این عنوان را ذیل نظریه »کارناوال« 
تئاتر  فيزیکال  را می توان در ساخت بخش  این عنصر  ارائه می نماید. 
استانيوسکی مشاهده نمود. تنش بين دو فرهنگ باال و پایين، یعنی 
تنش بين این دو سطح، اساس تمرینات گارجنيدزه را تشکيل می دهد 
و در بنيان تماس آنها با روستائيان و در تصادم دو تجربه از دو جهان 
متفاوت   )جهان شهری و روستایی( قرار دارد. این تصادم را می توان در 
بين خود اهالی روستا، آنجا که کارخود را روی زمين انجام می دهند 
آموزش های  در  یافت.  طلبند،  می  آسمان  از  را  خود  خواست  ولی 
بين  محسوس  رابطه  یك  آنها،  نمایش های  در  بالطبع  و  گارجنيدزه، 
زمين و آسمان برقرار است. در تمرینات آنها، تمرین هایی وجود دارد 
که بدن و مراکز ثقل آن به زمين چسبانده می شود مانند: دراز کشيدن، 
همچنين  و...،  پاها  توسط  زمين  کف  به  فشارآوردن  پاها،  دراز کردن 
مانند: جهش های  به سوی آسمان است،  نگاهش  دارند که  تمریناتی 
انفجاری رو به آسمان، قراردادن سينه و شکم بسوی سقف و آسمان، 
تمرینات کششی رو به باال و... هرچند این تمرینات را می توان بطور 
نگاه  در  ليکن  نمود  قلمداد  آزادسازی  و  برای کشش  تمریناتی  ساده 
گارجنيدزه اینها وابسته به ارتباط بهشت و زمين است )تصویر 5(. این 
دیالکتيك )دوگانگی( در بسياری از تمرینات بدنی، ژست ها و حرکات 
آنها قابل مشاهده است و یك انرژی متناقض و پویا را به آنها می دهد 
)Allain, 2004, 77(. دوگانه زمين و آسمان آنجا اهميت می یابد که 
در بسياری از لحظات آثار استانيوسکی بازیگران »معلق بين زمين و 
آسمان« هستند، آن هنگام که از زمين جدا هستند بسمت زمين جهد 

تصویر 5 . طرح هایی از تمرینات بدنی گارجنیدزه. 

)Allain, 2004, 77( :مأخذ
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می کنند و آنگاه که به زمين چسبيده  اند به سوی آسمان می جهند، از 
این رو این اندیشه را نيز می توان جزو سرچشمه های سازنده حرکات 

تئاتر استانيوسکی قلمداد نمود. 

ج – 4. مساعدت72
مساعدت و کمك کردن به یکدیگر در تمرینات ليفت73 و تمرینات 
آکروباتيك گروه گارجنيدزه از اهميت بسياری برخوردار است و افرادی 
بازی  را  کننده  کمك  نقش  آکروباتيك  یا  ليفت  حرکت  یك  در  که 
انجام  را  ليفت  که  است  افرادی  درجه   هم  کارشان  اهميت  می کنند 
می دهند چراکه یك لحظه غفلت وعدم تمرکز آنها می تواند موجب بروز 
حادثه شود. اندیشه مساعدت و همکاری جهت حمایت از »دیگری« 
برای انجام کنشی خاص، بازیگر را در وضعيت فيزیکی و روانی خاصی 
به  نشان دادن  واکنش  آماده  باید  لحظه  هر  بازیگر  که  می دهد  قرار 
حرکات ليفت بازیگر مقابل باشد و همين امر موجب بروز ژست ها و 
حرکات سریعی می شود که به صورت آزاد در جهات مختلف و با شدت 
گوناگون جریان می یابد. برای درك این موضوع تصور نمایيد که فردی 
مسئول  زمين  روی  دیگری  فرد  و  است  در حال حرکت  طناب  روی 
تامين امنيت او در صورت بروز حادثه است، فردی که روی زمين قرار 
دارد درهر لحظه به چپ و راست ميل پيدا مي کند و در حالی که یك 
چشمش زمين زیر پای خود را می نگرد، چشم دیگرش فرد روی طناب 
را می پاید و یك دستش به سمت چپ باز شده و دیگری بسمت راست 
و با کوچك  ترین لرزش طناب خود را به چپ و راست و عقب و چلو 

پرتاب می کند. 
حياتی  عنصر  »مساعدت  نوشته:  هوج  مساعدت،  اهميت  درباره 
یعنی  می کند.  تقویت  را  متقابل  مشارکت  مفهوم  و  است  پرورش 
نشان دادن  واکنش  جاری،  قبال کنش  در  فعال بودن  و  زنده  ضرورت 
حال  درهمان  و  ایمنی  تضمين  دیگران،  از  حمایت  برای  غریزی 
به  عالقه  این  از  مقاصد  هم  و  کنش ها  هم  کنش.  به  خدمت کردن 
اجراها  درون  در  عمقی74«  »طنينی  این  و  می گيرند  ریشه  مساعدت 
تأکيد   با  آلين  رابطه  همين  در   .)387  ،1389 می آورد«   )هوج،  پدید 
بر  آن  تأثير  و  حرکت  ایجاد  در  مساعدت  اندیشه  و  تفکر  اهميت  بر 
اهميت  به  توجه  »با  که:  می گوید  استانيوسکی  تئاتر  شناسی  زیبایی 
حمایت کننده ها در این نوع تمرینات، گروه هميشه در حال پيدا کردن 
بهترین حالت ها و حرکات برای این بخش از این تمرینات است و به 
نوعی می شود گفت حتی به لحاظ زیبایی شناسی، این دو مورد مکمل 
هم هستند و بدون هم این حرکات و تمرینات ناقص دیده می شوند«  

.)Allain, 2004, 347(
به  مساعدت  و  حمایت  برای  افرادی  یا  فرد  قراردادن  اندیشه ی 
سازنده  حقيقت  در  است،  حرکت  یك  انجام  حال  در  که  بازیگری 
با  کمتر  روزمره  زندگی  جریان  در  که  است  حرکاتی  از  مجموعه ای 
آن روبه رو می شویم، این حرکات آنجا جذابيت بيشتری می یابند که 
بازیگر اصلی، یك عمل خارق العاده و غيرروزمره را انجام دهد و از این 
فراروزمره  نگاه و حرکات مساعدت کننده در موقعيتی  و  بدن  طریق 

قرار می گيرد. 

دست  ژست های  از  استانيوسکی  دوره ها  این  در  است.  کرده  نهادینه 
در  هنر سخنوری  در  همچنين حرکات دست  و  هندی  »ساماودا«ی 
می برده  اند  کار  به  را  آن  اليزابت  دوران  بازیگران  که  رنسانس  دوران 

استفاده می کند. 
4.پرکاربردترین ژست های بکار رفته در آثار گارجنيدزه، به ویژه در 
از ادبيات کالسيك یونان، از »هيرونوميای« یونانی اخذ  آثار برگرفته 
شده است که رد این هيرونومياها را می توان در وهله نخست در خط 
هيروگليف مصری و سپس بر روی کوزه ها، گلدان ها، بشقاب ها و دیگر 
ظروف یونانی )دورة هندسی -800 تا 1100 ق.م- تا دوره های متأخر 

هلنيستی( و همچنين نقاشی ها و مجسمه های آنها دید. 
5. مفاهيم: مساعدت، فرهنگ های   )جهان های( باال و پایين، و تقابل، 
هریك جایگاه ویژه ای در تمرینات و به طبع آن در اجراهای گارجنيدزه 
دارند و همين امر موجب ساخت ژست های بيشماری می شود که تأثير 

مستقيم بر حرکات و زیبایی.شناسی آثار استانيوسکی دارند. 

را  زیر  موارد  شده،  آورده  تحقيق  این  بدنه  در  که  آنچه  براساس 
می توان نتيجه این پژوهش و پاسخ سوال اصلی تحقيق قلمداد نمود: 

که  موسيقی،  و  حرکت  از  است  ترکيبی  استانيوسکی  تئاتر   .1
حرکات آن قابل تجزیه به فریم های جداگانه ای هستند که هر فریم 
محتوی یك ژست خاص است، بعبارتی هر حرکت از به همپيوستن 

تعداد زیادی ژست پدید آورده شده است. 
و  رفتار  از  ژست ها  این  گارجنيدزه،  تئاتر  کار  متقدم  دوره  در   .2
حرکات بومی های لهستانی و کولی هایی که گروه گارجنيدزه در سفر/ 
تئاتر )اکسپدیشن(های خود با آنها آشنا شده بود اخذ می شده است. 

گروه  عالقه  مورد  و  نياز  مورد  ژست های  بعدی،  دوره های  در   .3
به ویژه  مختلف  سرزمين های  و  فرهنگ ها  از  سپس  و  روستایيان  از 
شرقی ها اخذ شده است که در این ميان برخی ژست ها حاصل توجه 
و به کارگيری رفتار سرخپوستان »تاراهومارا« مکزیك است، که رفتار 
آنها »دویدن شبانه« را به عنوان یك اصل در تمرینات تئاتر گارجنيدزه 
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łodzimierz Staniewski is a reputable director 
of the recent years with a style of his own. He 

is also considered the founder and artistic director 
of the Polish Gardzienice Theater Company, whose 
performances such as “An Evening Performance” 
1977, “Sorcery” 1978, “The Life of Archpriest Av-
vakum” 1981, “Carmina Burana”)The Golden Ass( 
1990, “Metamorphoses” 1997, “Elektra” 2002, 
“Iphigenia at A...” 2007, “Iphigenia in Tauris” 
2010, and “Pythian Oratorio” 2013 have captured 
the attention of many artists and researchers in the 
field of performing arts from all across the world. 
According to many theoreticians and researchers 
in the field of theater such as Paul Allen, the sig-
nificance of Włodzimierz Staniewski’s creations 
is most of all latent in the body movements of the 
actors and the forms of motion in these creations. 
Identifying the relevant components, resources, 
roots, and origins that form the body movements 
of the actors in the Gardzienice theater company, 
as well as the quality of the arrangement of these 
motions for theatrical performance and the actors’ 
accomplishment in connecting with the entire au-
dience throughout the performance process can 
add to the knowledge and ability of actors, direc-
tors and artistic motion designers which in turn 
results in the production of higher quality perfor-
mances for those that strive to base the creations of 
Włodzimierz Staniewski as a model for their artis-
tic creations. According to the research conducted 
in well-known national libraries and databases, 
there are not any documented books, theses, or ar-
ticles regarding the subject of the present article. 
However, a number of books, articles, theses, and 
interviews are available which have considered and 

investigated other dimensions of the Gardzienice 
Theater such as Włodzimierz Staniewski’s opinions 
and comments, the interactions between members 
of the Gardzienice group, the history of the for-
mation and development of Gardzienice Theater, 
the relationship between Staniewski’s Theater and 
Grotowski’s Paratheater, Staniewski’s biography, 
etc., all of which have been used as previous lit-
erature for the present article. The present article 
has attempted to present suitable, sufficient, and 
referable answers to the question that: From which 
sources does Gardzienice Theater provide the raw 
material for its movements and what elements does 
it use as raw material? Along with this main ques-
tion, other secondary questions are also answered, 
each of which beneficially contributes to increas-
ing the knowledge of those who read the present 
article. The most important achievements of this 
research consist of the Greek “Cheironomia” and 
“Gesticulate”, the Indian “Samaweda”, the behav-
ior of Mexican “Tarahumara” Indians, and the body 
language of Polish gypsies as part of the origins for 
the creation of movement in Staniewski’s theater 
which in an artistic process forming the movements 
of Gardzienice Theatre. However, these resources 
are not utilized separately and in an unprocessed 
state, and the execution team of Staniewski’s the-
ater dedicates most of its rehearsal time to form-
ing and developing the motions of its performances 
while improvisation and native, national, and inter-
national music assist the Gardzienice group.

Keywords
Body, Movement, Cheironomia, Staniewski’s The-
ater, Gardzienice, Touching Distance.
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