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تأملی بر رنج اجراگر در تئاترهای تجربی
زهرا کشفی  ،مصطفا مرادیان
پژوهشگر دوره دکتری پژوهش هنر دانشگاه هنر اصفهان.
 .مدرس طراحی صحنه دانشگاه تهران.

اهمیــت تئاتــر تجربــی ،بنــا بــه ضرورتهــای اجتماعــی و شــرایط
اقتصــادی رو بــه فزونیســت و همیــن تجربههــا گاه ،امــکان پیونــد
تئاتــر دانشــگاهی را بــا تئاتــر حرفــهای فراهــم میکنــد .یکــی از
راهکارهایــی کــه میتوانــد حامــل ایدههــای کارگــردان باشــد ،اجــرا
در مکانهــای نامتعــارف و کمتــر دیــده شــده اســت .جایــی کــه
کارگــردان بتوانــد مفاهیــم موجــود در ذهــن خــود را در مالقــات بــا
تماشــاگر قــرار دهــد .کارگــردان از ایــن طریــق میتوانــد اجراهــای
خــود را ســریعتر بــه صحنــه بــرد و ماههــا در صــف طوالنــی
ســالنهای خصوصــی و دولتــی بــرای گرفتــن نوبــت اجــرا قــرار
نگیــرد .در ســالهای اخیــر اینگونــه اجراهــا بــا اســتقبال زیــادی
همــراه شــدهاند چــرا کــه در حــال شکســتن قواعــد مرســوم در تئاتــر
ی هســتند .رشــد روزافــزون اجراهــای تجربــی در مکانهــای
رســم 
تجربــی و مواجـهی اجراگــران بــا محیطی نامتعــارف ،نگارنــدگان را بر
آن م ـیدارد کــه در جهــت پاســخگویی بــه ایــن پرس ـشها برآینــد
کــه تــا چــه میــزان در ایــن مکانهــای نامتعــارف ،بــه ســامت
بازیگــر توجــه میشــود؟ آیــا محــل اجــرا از اســتاندارهای طراحــی
صحنــه بــرای بــدل شــدن بــه محــل اجــرا تبعیــت میکنــد؟ بــه
صحنــه بــردن ایدههــای ذهنــی کارگــردان تــا چه میــزان در تناســب
بــا وضعیــت جســمانی بازیگــر قــرار میگیــرد؟ آیــا بــه رنــج بازیگــر
در زمــان ایفــای نقــش توجــه میشــود و یــا تنهــا بــه عنــوان امــکان
و ابــزار بیانــی بــه کار گرفتــه میشــود؟ ایــن جســتار در تــاش اســت
کــه پرس ـشهای مطــرح شــده را پاســخ گویــد و بــه بررســی آن را
بپــردازد .همچنیــن شــایان ذکــر اســت کــه مطالــب در قالــب کلیات
بیــان میشــود و در ایــن بررســی ،از مــوردکاوی اجتنــاب گردیــده
اســت.
در بــاب رابطــة بــدن و فضــا تاکنــون نظریــات متعــددی بیــان
شــده اســت کــه میبایســت مــورد تفحــص و توجــه کارگردانــان
neginkashfi3@gmail.com , . M_moradian@ut.ac.ir

معاصــر قــرار گیــرد .آگاهــی مــا از جهــان بــر قابلیتهــای بدنیمــان
بــرای درگیــر شــدن بــا جهــان اســتوار اســت کــه بــا بــه کارگیــری
مجموعــهای از مهارتهایــی امکانپذیــر میشــود کــه بــه نحــو
اجتماعــی و نیــز زیســتی شــکل گرفتهانــد؛ بنابرایــن بــاور بــه اینکــه
آگاهــی بــا تجســدیافتگی آغــاز میشــود بــر تاریخچ ـهای طوالنــی
اســتوار اســت و یکــی از عناصــر مهــم ایــن رونــد آن اســت کــه مــا
چگونــه بــر حســب معیارهــای بدنیمــان جهــان را فــرا میخوانیــم.
بــدن همــواره بــه عنوان یــک رمــزگان فرهنگــی در بافتــی اجتماعی،
حامــل معناســت؛ بنابرایــن تولیــد معنــا همــواره نتیجــه برهمکنــش
بــدن و فضاســت .معنــا در واقــع در ذات تجربــه جســمانی خانــه دارد
و همچــون محــوری اصلــی میــان جهــان درونــی و جهــان بیرونــی
نیروهــای اجتماعــی و فرهنگــی عمــل میکنــد .در هــر فرهنگــی
بنــا بــه رســوم و ســنتها و گفتمانهــای موجــود ،فــرم و توانایــی
جســمانی و دامنههــای حرکتــی افــراد شــکل میگیــرد .وضعیــت
جســمانی هــر فــرد ،دارای دامنـ ه و محدودیــت حرکتــی اســت کــه
ایــن مقولــه ،برآمــده از فرهنگهــای موجــود اســت .فرهنگــی کــه
محدودیتهــای حرکتــی را در قالــب چگونگــی انبســاط و انقبــاض
بــدن در موقعیتهــای مختلــف مکانــی معیــن میکنــد .حــال
میتــوان ایــن مهــم را مــورد چالــش قــرار داد کــه در هــر اجــرا کــه
کارگــردان ،بازیگــران متعــددی بــا فرهنگهــای متفــاوت گزینــش
میکنــد ،تــا چــه میــزان در گفتگــو و تعامــل بــا طــراح صحنــه،
بــه محدودیتهــای جســمانی تکتــک بازیگــران توجــه دارد؟ و
یــا توجــه بــه امکانهــا و محدودیتهــای جســمانی بازیگــر تــا چــه
میــزان در دســتور کار کارگــردان و طــراح صحنــه قــرار میگیــرد؟
شــاید در مواجــه بــا ایــن پرســش ،ایــن پاســخ بــه ذهــن متبادر شــود
کــه تربیــت بدنــی و بیانــی بازیگــر ،از الزامــات و ابزارهــای اجرایــی
یــک بازیگــر بــه شــمار میآیــد و در تعامــل میــان طــراح و کارگــردان
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ضرورتــی بــرای توجــه بــه ایــن امــر وجــود نــدارد .امــا ایــن پــرور 
ش
بدنــی بــه هــر میــزان هــم کــه افزایــش یابــد ،بــاز در بــه ســلطه
درآوردن تمامــی فضــای صحنــه ،ناتــوان اســت و در انجــام برخــی
از کنشهــا ،بــه لکنــت میافتــد .ازایــنرو ،در راســتای اهمیــت
ســامت جســمانی اجراگــر در مواجهــه بــا فضــای صحنه ،به بررســی
دو دیــدگاه در طراحــی صحنــه پرداختــه میشــود و از مزایــا و معایب
آن بــه تفصیــل ســخن بــه میــان میآیــد.
در بــاب دیــدگاه اول ،کــه ریشــه در طراحــی صحنــة واقعگرایانــه
دارد ،طــراح صحنــه بــا توجــه بــه امکانــات طــرح و یــا متن نمایشــی،
ن را،
صحنــهای را طراحــی کردهاســت و بــه صــورت کالســیک آ 
بســته بــه مــکان اجــرا ،ســالنها و ابعــاد آن ،بــه اجــرا در م ـیآورد
و پــس از ســاخت ایــن مکانهــای نمایشــی ،بازیگــر بــا وضعیــت
جســمانی متفــاوت در مواجهــة اولیــه بــا ایــن صحنــه قــرار میگیــرد.
بــه تعبیــری دیگــر ،طــراح ماننــد یــک معمــار بــه صــورت فــردی
عمــل میکنــد و پیــش از مشــارکت در تمرینهــا ،مــکان صحنــه
را طراحــی مینمایــد .در ایــن روش کــه مــورد اســتفاده بســیاری
قــرار میگیــرد ،توجــه بــه امکانــات جســمی بازیگــر کاهــش یافتــه
و طــراح ،تنهــا بــر ســبک و یــا محتــوای آن تمرکــز دارد .بــه دیگــر
ســخن ،بازیگــر ،بــا دکــوری از پیــش تعییــن شــده مواجــه میشــود
کــه میبایســت خــود را بــا آن محیــط وفــق دهــد .در ایــن شــیوة
اجرایــی ،طــراح و کارگــردان در تعامــل بــا یکدیگر ،دســت بــه طراحی
صحنــه زده و تمامــی ایدههــای خــود را عینیــت میبخشــند و بــر
اســاس خواســت کارگــردان ،بــرای بازیگــر خطــوط حرکتــی در قالب
میزانســن ،مشــخص میشــود .بازیگــران نیــز بایــد تابــع ایــن قوانیــن
از پیــش تعییــن شــده ،ماننــد یــک ماشــین و بــه دور از خالقیــت ،به
ایفــای نقــش بپردازنــد .اگــر فضــای موجــود از لحــاظ زیباییشناســی
قابــل تأمــل هــم باشــد؛ امــا بــه عنــوان یــک پدیــده مســتقل عمــل
میکنــد .زیــرا فضــا بــر پایـهی ارتبــاط و تعامــل بــا بازیگــر طراحــی
و اجــرا نگشــته و بــه تواناییهــای جســمانی بازیگــر ،کــه پیشتــر از
آن ســخن رفــت ،توجــه نشــده اســت .بــرای مثــال ،محاســبه شــیب
یــک رمــپ (ســطح شــیبدار) ،بــر اســاس قــد و وزن بازیگر محاســبه
میشــود .بنابرایــن اگــر بــه وضعیــت جســمانی بازیگــر در طراحــی
توجــه نشــود ،بازیگــری کــه قــرار اســت بــه مــدت یــک تــا دومــاه بــر
صحنــه ،اجــرا داشــته باشــد ،ممکــن اســت بــا مشــکالت جســمانی
روبــر شــود .چراکــه گاهــی ناچــار اســت فراتــر از دامنــه حرکتــی و
تواناییهایــش دســت بــه عمــل زنــد .در تئاتــر ایــران بــه دلیــل چنــد
اجرایــی شــدن ســالنهای نمایشــی ،امــکان تمریــن و هماهنــگ
ســاختن بــدن بــا فضای صحنــه از اجراگر ســلب میشــود و بــه دلیل
عــدم آشــنایی و تمرینهــای کــم ،آســیبهای جســمانی افزایــش
مییابــد .بایــد برایــن نکتــه تأکیــد داشــت کــه صحنــة نمایــش
بــرای اجراگــری کــه در حــال بــازی کــردن اســت یــک ابــژه نیســت،
بلکــه بــرای او آکنــده از خطــوط نیروســت .خطوطــی کــه مرزهــا و
تقســیمبندی فضایــی را مشــخص کردهانــد و نحــوة عملکــرد بــدن
را شــکل میدهنــد ،کنشهــای خاصــی را ایجــاب میکننــد و آن
کنشهــا را بــه جریــان میاندازنــد و هدایــت میکننــد ،چنــان کــه
گویــی خــود بازیگــر از آن بیخبــر اســت .اینگونــه نیســت کــه خــود

صحنــه در اختیــار بازیگــر قــرار داده شــود بلکــه بازیگــر بــا صحنــه
یکــی میشــود ،بــه گون ـهای کــه بــرای مثــال ،موقعیــت و حضــور
تماشــاگر را بیهیــچ واســطهای حــس میکنــد بــه همانطریــق
کــه ســطوح افقــی و عمــودی بدنــش را بیهیــچ واســطهای درک
میکنــد .ایــن را میتــوان عرصــهای ســاختارمند بــرای کنــش ،در
نظــر گرفــت .شــاکلههای بدنــی مــا متکــی بــه عادتهــا یــا الگوهــای
رفتــاری اکتســابی هســتند .همانطــور کــه مرلوپونتــی معتقــد اســت
کــه مــا فقــط بــه کمــک عادت اســت کــه تــوان «اقامــت داشــتن در»
فضــا را بــه دســت میآوریــم ،در واقــع آشــنایی بــا مــکان بــه واســطة
تمرینهــای بســیار ،اجراگــر را قــادر میســازد کــه بــه ســادگی
مســیر خــود را بیابــد و توجــه را بــه جــای مســیریابی ،بــر چگونگــی
ایفــای نقــش و کنشهایــش معطــوف دارد .زمانــی کــه بازیگــر از
فضایــی بــه تکــرار اســتفاده میکنــد ،گونـهای آگاهــی بدنــی نهانی از
جاهــای قــرار گرفتــن اشــیا در آن فضا به دســت مـیآورد و در نتیجه
بــدون صــرف تــاش هوشــیارانه میتوانــد بــر صحنــه زندگــی کنــد.
در جایــی دیگــر مرلوپونتــی بیــان مـیدارد کــه « :بــدن مــا زمانــی در
جهــان جــا میافتــد کــه ادراکمــان متنوعتریــن منظرههــای ممکــن
را بــا روش ـنترین بیانهــای ممکــن در اختیارمــان بگــذارد ،زمانــی
کــه قصدهــای حرکتــی مــا در همانحیــن کــه آشــکار میشــوند،
پاس ـخهایی را کــه از جهــان انتظــار دارنــد دریافــت میکننــد .ایــن
بیشــترین حــد شــفافیت در ادراک و کنــش اســت و یــک زمینــة
ادراکــی را تعییــن میکنــد کــه پسزمینهایســت بــرای زندگــی
مــا ،محیطیســت بــرای همزیســتی جهــان و بدنمــان» (هیــل بــه
نقــل از مرلوپونتــی .)1396:80 ،بنابرایــن تمریــن بســیار در مــکان
اجــرا ،پیــش از بــه اجــرا درآمــدن اثــر ،دارای اهمیــت اســت.
مــا همــواره در تالشــیم کــه عــدم قطعیــت را از ادراک بزداییــم،
بنابرایــن بــه درگیــری بدنــی بــا جهــان کشــیده میشــویم .ایــن
را میتــوان در خصــوص فضاهایــی یــادآور شــد کــه گویــی مــا را
بــه حرکــت بدنــی فــرا میخواننــد؛ بــه خصــوص فضاهایــی کــه از
قاعدههــای کالســیک پرســپکتیو فاصلــه میگیرنــد .ایــن مســئله
مبنــای دومیــن روش و رویکــرد در طراحــی صحنــه در نظــر گرفتــه
میشــود و بــر اســاس آن میتــوان بــه واکاوی روش دوم طراحــی
یــک صحنــه پرداخــت.
در روش دوم ،طراحــان اندیشــه و فراینــد طراحــی را در تمرینهــا و با
مشــارکت آگاهانــه و غیرآگاهانــه همـهی اجراگــران انجــام میدهنــد.
در ایــن روش بــر خــاف شــیوة نخســت ،فضــای صحنــه از پیــش
طراحــی نمیشــود و بــه صــورت مشــارکتی خلــق میگــردد.
بدینجهــت ،توجــه بــه پرســپکتیو صحنــه بــه عنــوان اثری مســتقل
کنــار گذاشــته میشــود و طــراح بســته بــه نیازهــا و تواناییهــای
بازیگــران ،فضــا و مــکان صحنــه را طراحــی و ســاماندهی میکنــد.
بــه تعبیــری دیگــر ،پرســپکتیو صحنــه بــا همآمیــزی بازیگــران
یــا اجراگــران بســط مییابــد و بــا کنشهــای بازیگــران آمیختــه
میشــود .در معمــاری صحنــه ،حــس کــردن نردههــا ،بــاال رفتــن از
پلههــا و یــا گذشــتن از میــان دیوارهــا ،پیچیــدن و توجــه بــه نحــوه
قرارگیــری اکسســوارها ،عنصرهایــی از حــس دیــدن و حــس لمــس
کــردن هســتن کــه بــا هــم تناســب یافتهانــد .نحــوهی جایگیــری
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ایــن جزییــات ســبب بــه وجــود آمــدن قراردادهایــی میشــود کــه
معنــا را بــه ادراک نســبت میدهنــد .بــه ایــن شــیوه درکــی از
فضــای صحنــه حاصــل میشــود کــه ایــن درک ثمــره آن اســت کــه
تصویرهــای بصــری جزییــات بــا هندســه تجســد یافتــه در فرمهــا و
بعدهــا و مــکان کــه در اثــر لمــس کــردن و راه رفتــن در میــان اجزای
صحنــه پــرورش پیــدا کردهاســت ،پیونــد مییابــد .بــه زعــم اســتیون
هــال «هنگامیکــه دری را میگشــاییم ،وزن بدنمــان بــا وزن در،
تالقــی مییابــد .وقتیکــه از پلــکان بــاال میرویــم ،پاهایمــان پلههــا
را میشــمارد ،دســتانمان نــرده را لمــس میکنــد و کل بدنمــان ،بــه
طــور مــورب و دراماتیــک در میــان فضــا حرکــت میکنــد» (هــال،
 .)47 :1394در ایــن شــیوه ،طــراح مواجهــه و همآمیــزی بازیگــران
بــا فضــای صحنــه را مشــاهده میکنــد و گاهــی نیــز مکانــی کــه
شــخصیت در آن قــرار دارد را بــه پرســش و همفکــری میگــذارد
تــا همســو بــا اندیشــه و تــوان بازیگــر بــه طراحــی بپــردازد .بــه هــر
روی ،بایــد یــادآور شــد کــه توجــه کارگــردان و طــراح صحنــه بــه
محدودیتهــا و تواناییهــای جســمانی اجراگــر از چنــان اهمیتــی
برخــوردار اســت کــه بســیاری از کارگردانــان معاصــر از جملــه ادوار
گ ( ،)1966-1872پــس از دریافــت محدودیتهــای
گــوردون کری ـ 
جســمانی بازیگــر بــرای انتقــال ایدههــای ذهنیــش ،از بازیگــر
در اجراهایــش صرفنظــر میکنــد و اَبَــر عروســکها را کــه از
محدودیتهــای حرکتــی برخــوردار نیســتند بــر بازیگــر انســانی
ترجیــح میدهــد .کریــگ بــر آن بــود که نقــش عواطف و روانشناســی
ت را بــه دغدغههایــش در فــرم
شــخصیتها را کمرنــگ کنــد و الویـ 
بدهــد .او همــواره بــا مســألهی پــروش بازیگــران کلنجــار میرفــت
تــا بتوانــد شــرایط فردیتزدایــی را فراهــم کنــد .گاهــی از بازیگــران
درخواســت میکــرد کــه بــرای تحقــق ایدههایــش ،بــر روی شــیب
ســی تــا چهــل درجــه بــا شمشــیرهای ســنگین نــزاع کننــد و ایــن
قبیــل کنشهــا بــا اعتــراض بازیگــر روبــرو میشــد ،زیــرا در دامنــه
حرکتــی و تواناییهــای جســمانی آنهــا نمیگنجیــد .هرچنــد کــه
او نیــز بــه ویژگیهــای مقــدس و فراانســانی نیــز توجــه داشــت و بــه
دنبــال آن بــود کــه بــا پویایــی و حرکتهــای بســیار و نامحــدود،
بتوانــد ایدههــای ذهنــی خــود را عینیــت بخشــد.
در مثــال دیگــر میتــوان از جولیتیمــور نــام بــرد کــه در اجرایــی
از نمایشــنامه طوفــان ،بــا توجــه بــه همیــن مســأله تواناییهــا و
محدودیتهــای جســمانی ،شــخصیت آریــل را بــه صــورت یــک
عروســک در نظــر میگیــرد و دلیــل انتخابــش را اینگونــه بیــان
میکنــد« :میدانســتم کــه میخواهــم از گونــهای عروســک بــرای
نمایــش آریــل اســتفاده کنــم ،ولــی مــن در جســتجوی ســادهترین و
کممانعتریــن شــیوه بــودم .پــس قــدرت و انعطافپذیــری صورتــک
را کشــف کــردم .در شــهر بالــی ،بــرای تعییــن شــخصیت صورتــک،
زن یــا مــرد رقصنــده ،ابتــدا صورتــک را در دســتانش میگیــرد و بــا
یــک حرکــت ســریع مــچ ،بــه آن زندگــی میبخشــد .ایــن راهحلــی
بــرای آریــل بــود .صــورت آریــل دو جنســیتی و بــدون ویژگــی

شــخصیتی خاصــی بــه شــیوهی صورتکهــای ارواح اســکیمویی
و آفریقایــی بــود .ایــن شــکل ســختی بــدون بخشهــای حرکتــی
بــود و مــن میخواســتم حســی از بــاد بــه پیکــره اضافــه کنــم.
مــن دنبالــه درازی از پارچـهی ابریشــم ســفید نیمــه شــفاف بــه آن
صورتــک وصــل کــردم کــه بــا ظرافــت بــا حرکــت معلــق میشــد.
اجراکننــده دســتکش ســفیدی پوشــیده بــود و انگشــتانش چنــد
ســانتی متــر بلندتــر شــده بــود .دســت بازیگــر بایــد میتوانســت هــر
احســاس مــورد نیــازی را بیــان کنــد و عجیــب آن کــه بــا خلــوص
و ســادگیاش تأثیــر گذارتــر از آریلــی بــود کــه یــک انســان بــازی
میکنــد» (جولــی تیمــور.)125 :1389 ،
بنابرایــن ،شــیوهی دوم کــه در ایــران ریشــه در اجراهــای تجربــی
کارگاه نمایــش دارد و در غــرب معطــوف بــه تئاتــر قــرن بیســتم
میشــود ،توجــه بیشــتری بــه امکانهــا و نیازهــای هــر اجــرا یــا
گــروه اجرایــی دارد و ایــن خــود ســبب میشــود بازیگــران در مــکان
و فضــای اســتاندارد بــه ایفــای نقــش بپردازنــد و معمــاری صحنــه بر
اســاس تواناییهــای جســمی بازیگــر طراحــی و خلــق شــده اســت.
بدینصــورت شــیوه ی دوم بــه مراتــب هوشــمندانهتر و کاربردیتــر
خواهــد بــود؛ امــا ذکــر ایــن نکتــه حائــز اهمیــت اســت کــه امــروزه،
طراحــان در اجراهــای تجربــی و اســتفاده از دیگــر مکانهــا بــه
عنــوان صحنــة اجــرا ،توجــه چندانــی بــه ســامت و مخاطــرات
اجــرا بــرای اجراگــران ندارنــد .ایــن در حالــی اســت کــه از جملــه
روشهــای شــکلگیری تئاترهــای تجربــی ،تعامــل میــان طراحــان
و اجراگــران اســت و بازیگــران بــدون اطــاع و شــناخت قبلــی بــا
مکانــی روبــرو مــی شــوند کــه برایشــان تازگــی دارد و بــه ناچــار بدن
خــود را بــا آن مــکان (کــه در بیشــتر اوقــات از اســتانداردهای یــک
ســالن اجــرا هــم برخــوردار نیســت) ،وفــق دهــد .بایــد توجــه داشــت
کــه در ایــن اجراهــای تجربــی اگــر اســتانداردهای ســاخت صحنــه
و ترمیــم فضــای اجــرا مــورد توجــه قــرار نگیــرد ،خســارتهای
جبرانناپذیــری در پــی دارد و طــراح و کارگــردان چنانچــه قصــد
داشــته باشــند اثــری تجربــی را خلــق کننــد ملــزم بــه رعایــت قواعد
تئاتــر تجربــی هســتند .در واقــع طــراح و کارگــردان بیــش از توجــه
بــه رنــج بازیگــر در صحنــه بــه پیــام و محتــوای نمایــش و اجــرا توجه
دارنــد و در نتیجــه ،نادیدهگرفتــن بازیگــر در وهلــة اول فراینــد تجربی
نداشــته و بــه آســیبهای بازیگــر و ســختی ایفــای نقــش بــرای او،
میانجامــد.

منابع:

تیمــور ،جولــی ( .)1389بــازی بــا آتــش .ترجمه شــیوا مســعودی و میالد حســینی
شــکیب .نمایــش .تهران.
کارمن ،تیلور ( .)1394مرلو-پونتی .ترجمه مسعود علیا .ققنوس .تهران.
میتــر ،شــومیت و ماریــا شفتســوا ( .)1391پنجــاه کارگــردان کلیدی تئاتــر .ترجمه
محمــد ســپاهی و معصومــه زمانــی .بیــدگل .تهران.
هــال ،اســتیون و دیگــران ( .)1394پرســشهای ادراک .ترجمــ ه علــی اکبــری و
محمــد امیــن شــریفیان .پرهــام نقــش .تهــران.
هیــل ،جاناتــان ( .)1396مرلوپونتــی بــرای معمــاران .ترجمــه گلنــاز صالحکریمــی.
فکرنو .تهــران.

