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کالسـیكنظریهپـردازانوپیشـروانتئاتـربیـشازپیـشدرتئاتـرمـاحسمیشـود.
مجموعۀ تئاتر: نظریه و اجرا،باایننیتطراحیشدهاستتابهمعرفیجریانهاىمهمتئاترى
کهلزومخوانشمجددشانازهرجهتحسمیشود.بر دنیا،دردورۀمابپردازد.سنتهایی
کیدنهادنبررابطۀ ایناساسمعرفیجریانهایعمدۀتئاترواجرایمعاصر،بازخوانیآنها،تأ

میانعملونظریۀتئاترازاهدافاصلیاینمجموعهاست.
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کــهدر کتــابغیرضــروریاســت،همانطــور هرگونــهتوضیــحوتفســیریدربــارۀایــن
گــردآوریمطالــبایــن کتــابنیــزتوضیــحاضافــیوجــودنــدارد.هــدف نســخۀاصلــی
بیواســطهای ارتبــاط همــان آمــده، ویراســتاران یادداشــت در بهخوبــی کــه کتــاب
کتــاببیواســطهدر کــهجوهــرحقیقــیتئاتــرراشــکلمیدهــد.بنابرایــنخــوِد اســت
برابــردیــدگانخواننــدهقــرارمیگیــرد.مفاهیــم،اصطالحــاتوزمینــۀتاریخــیموجــود
کاررابــهدودلیــلانجــام کــهایــن کتــابقابــلشــرحوتوضیــحبیشــتراســت درمطالــب
کــهبــاعنــوانیادداشــت کتــاببــهجــزچنــدمــورد نــدادم.نخســتاینکــهدرنســخۀاصلــی
ویراســتارمشــخصشــده،توضیــحدیگــرینیامــدهاســت.دومومهمتــراینکــهفهــمو
گروتفســکیونظــراتاودرپــییــکفراینــدطوالنــیمطالعــهوپژوهــش،ودر کتئاتــر ادرا
یــکبافــتپیوســتهامکانپذیــراســتوجــزایــنهــمراهدیگــرینیســت.بــهقــولبــروک
بیــانبســیاریازایــنمفاهیــمدرقالــبواژههــاممکــننیســتومهمتــراینکــهبایــدزمینــۀ
کتــاب اعتمــادیوجــودداشــتهباشــدتــااســراریبیــندوطــرففــاششــود.ترجمــۀایــن
کهحضــوِرغایب گروتفســکی گامــیباشــددرپیمــودنمســیرشــناختبیشــتریرژی شــاید

ــردنیــاهمچنــانادامــهدارد. کنــونتئات اودرحــالوا
کتـاب کتـابازسـویصاحبـانحقـوق حمایـتمعنـویواجـازۀترجمـهونشـرایـن

     مقدمۀ مترجم     
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گژگوژژوکوفسـکی۵،ُپل یعنـیپیتـربـروک۱،ژرژبانـو۲،تومـاسریچـاردز۳،ماریـوبیاجینـی۴،
کتاباصلی،وهمچنین گروتفسکیبهعنوانناشر آلن6ویاروسواوِفِرت7مدیرانستیتو
کمـکنینـاسـوفی8)دسـتیاربـروک(ومونیـکابلیگـه۹دردسترسـیبـهصاحبـانحقـوق

کتـاب،ضمـندلگرمـیبـرایمترجـم،جـایقدردانـیوسـپاسدارد.
کارگـردانپیشـروتئاتـرایـران،از درپاییـزسـال۱۳۹6طـیدیـداریبـاآربـیُاوانسـیان
کـهدرسـال۱۳۴۹بـرایحضـوردرچهارمینجشـنهنر گروتفسـکیزمانـی کـه اوشـنیدم
شـیرازبـهایـرانآمـدهبـود،ازمیـاِنبرابـرنهادهـایپیشـنهادیمترجمـانفارسـی،عنوان
کـردهبـود.وسـواسو بـراینمایـشخـودپسـندیدهوانتخـاب »همیشـهشـاهزاده«را
گروتفسکیبرترجمۀآثاروعناویننمایشهاونوشتههایشدربینپژوهشگران نظارت

گروتفسکیشناسـانزبانـزداسـت. و
اطـالعازایـنموضـوعسـببشـدتـاقـدریدربـارۀدالیـلانتخـابعنـوان»همیشـه
کـهعنـوان»همیشـهشـاهزاده« شـاهزاده«ازسـویاوبیندیشـم،وپـسازتأمـلدریافتـم
ازنظـرآوایـیبهعنـوانلهسـتانیایـننمایـشنزدیـکاسـتوتقدِمصفتبـرموصوفنیز
کتـاببرابـرنهـاِد بهلحـاظشـکلیشـبیهعنـواناصلـیاسـت.ازایـنرودرچـاپدومایـن
انتخابیامدرچاپقبل»شـاهزادۀثابتقدم«رابه»همیشـهشـاهزاده«تغییردادم.جز
گویاتر کهبه کـردموپـارهایاصالحـاتنیزانجـامدادم کتـابرادوبـارهبازنگـری ایـنمتـن
کنـد.انجـامواعمـالایـناصالحـاتجـزبـایـاری کمـکبیشـتری شـدنبرخـیمفاهیـم

سـرکارخانـمآالشـویزممکـننبـود.ازایشـانسپاسـگزارم.

1. Peter Brook
2. Georges Banu
3. Thomas Richards
4. Mario Biagini
5. Grzegorz Ziółkowski
6. Paul Allain
7. Jarosław Fret
8. Nina Soufy
9. Monika Blige



هـرچنـدایـنموضـوعبـاذاتتئاتـربهعنـوانپدیـدهایدیـداریدرتناقـضاسـتامـابـه
کهبهچشـم نظـرمیرسـدجالبتریـنوجذابتریـنبخشهـایتئاترآنچیزهاییاسـت
نمیآید؛کشمکشهاوروابطزندهایکهحسمیشودودرکمیگردداماقابلمشاهده
نیسـت،زیـراآنچـهدریـکنمایـشدیـدهمیشـود،نشـانههاوقراردادهـایاجراسـت.در
کتـابنیـزآنچـهبیـشازهمـهجـذاباسـتانـگارآنبخشهایـی مـورددوقهرمـانایـن
کـهدرسـایهقـراردارنـد.رونـدمتغیـروپویـایالهامبخشـیبـهیکدیگـر،وگفتوگـوی اسـت
گروتفسکی،اساسیکیازجذابتریندوستیهایهنریدر بیوقفۀپیتربروکویرژی
گذشـتهراتشـکیلمیدهد.ایندوسـتیمارابهیادرابطۀنزدیکاستانیسالوسـکی قرن
ومیرهولدمیاندازد.البتهاینفقطیکمقایسهاستوبااینکهبروکمیگوید»مقایسه

هیچگاهدرسـتنیسـت«،ولیمقایسـهدراینموردموجبروشـنگریمیشـود.
کـهدرآنمهم تریـنچهرههـایزندگـیاشرابـهتصویـر درزندگینامـۀپیتـربـروک
اهمیـت غیبـت، ایـن دلیـل شـک بـدون نـدارد. حضـور گروتفسـکی اسـت، کشـیده
گروتفسـکیبـرایپیتـربـروکداشـته.ارتبـاِطمیـانآنهـابـرایهـردو کـه زیـادیاسـت
کـهپیتـربـروکدر گـردآوریمطالبـی کردیـمتـابـا گمـان سرنوشتسـازبـودهاسـت.مـا
گروتفسـکیواندیشـههایاوپرداختـهاسـت،بتوانیـمایـنفصـِلنانوشـتهاز آنهـابـه

کنیـم. خاطـراتویرابازیابـی

     یادداشت ویراستاران     



گروتفسکی           14          با

کهبهلحاظشـکل گردآوریشـده گزینشو مطالـبایـنمجموعـهازمنابـعمختلفـی
کتـاب،یـکمقدمـۀفیلـم،یکنامۀرسـمی، نیـزمتفاوتانـد.درمیـانآنهـایـکمقدمـۀ
بخشهایـیازیـکمتـنطوالنیتـر،یـکمصاحبـه،یـکیادنامـهو...وجـوددارد.علـت
کدامازاینمطالببنابهَروندهموارهمتغیِرزندگی، کههر گزینشـیهماینبوده چنین
بـهزمانهـایمختلفـیتعلـقدارنـدورونـدتاریخـیآنهـانشـاندهندۀعمررابطـۀایندو

هنرمنداسـت.
عالوهبراینگروتفسکیوبروکدرمجامععمومینیزبهبحثوتبادلنظربایکدیگر
گنجاندهشدهاست.درآن کتاب گفتوگوهادرضمیمۀ ازاین کهیکی پرداختهاند
کهچهموضوعاتودغدغههاییسببشدهاستایندونفر ضمیمهمیتواندریافت
تابهاینحدبههمنزدیکشوند؛برایمثالمفهومتئاتربهمثابهوسیلهیایکابزار،
کنیم«.  کمکمیکندتا»راهیبهسویسرچشمههایبودِنمانپیدا کهبهقولبروک
گرفت.اندیشۀاصلیونیروی بااینحالنبایدتفاوتهایمیانایندونفررانادیده
اززمختی ترکیبی که تئاتِربیواسطهای تئاتِربروکمفهومبیواسطگیاست؛ محرک
گروتفسکیشاید کاِر گستاخیوِقداستاست.در وظرافت،سادگیومعصومیت،و
گروتفسکی واژۀتعالی۱رابایدبهجایواژۀترکیببهکاربرد.برایناساسبهنظرمیآید

کنارآرتو۲وژنه۳،یکیازقدیسانتئاتردرقرنبیستماست. کنوندر ا
کـهدرآن گروتفسـکییـکرابطـۀشکسـپیریاسـت؛رابطـهای رابطـۀمیـانبـروکو
تضادهـابـاهـمدرمیآمیزنـد،جایشـانراعوضمیکنندورویدادیسرشـارازشـوِرزندگی

میآفریننـد.

گوژ ژوکوفسکی ژرژ بانو و گژ

1. Sublimation
2. Antonin Artaud
3. Jean Genet



استانیسالوسکی از بعد کهمنمیدانم تاجایی گروتفسکیبیهمتاست.چرا؟چون
هیچکسدردنیادربارۀماهیت،پدیدهوهدفبازیگری،وویژگیودانشفرایندهایروانی،

جسمانیواحساسِیآن،ژرفتروکاملترازگروتفسکیدستبهپژوهشنزدهاست.
کهچنیننیزهست.تئاتراویکمرکزپژوهشی اوتئاترخودراآزمایشگاهمینامد،
استوشایدتنهاتئاترپیشروییباشدکهدرآن،فقدانمنابعمالِیکافیعاملبازدارنده
کهمنجر نیست،واینموضوعبهانهاینمیشودبرایبهکارگیریروشهایدِمدستی
گروتفسکی بهشکسِتآزمایشهامیشود.بهمانندتمامآزمایشگاههایواقعی،درتئاتر
آزمایشهاازنظِرعلمیمعتبرهستندچراکهشرایِطضروریپژوهشدرآنرعایتشده
او تئاتر بر کوچکوزماننامحدود،تمرکزیمطلق گروه بهسببداشتِنیک است. 
کوچکیدر گربهدستاوردهایاوعالقهمندهستیدبایدبهشهر کماست.بنابراینا حا

لهستانسفرکنید.
گروتفسکیرابهلندنآوردیم. کردیم.ما کهما کاریرابکنید یاهمان

کـرد.چـرا؟ نخسـت کاراوصحبتـینخواهـم کـرد.دربـارۀ کار گـروِهمـا اودوهفتـهبـا
کـهبیـندوطـرفاعتمـادوجـودداشـتهباشـدو کاریزمانـیمجـازاسـت اینکـهچنیـن
کاراواساسـًا ایـناعتمـادخـودناشـیازاطمینـانبهافشانشـدِنرازهاسـت. دوماینکه،
کالمنمیگنجـد.واژههـاموجـبپیچیدگـیوحتـیخرابشـدنتمرینهـامیشـود؛ در

گروتفسکی           
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کـهوقتـیبـاحرکـتوژسـتوبـاذهـنوبدنـیهماهنـگویکپارچـهبهاجرا تمرینهایـی
درمیآینـد،روشـنوسـادههسـتند.

گروهماچهدرپیداشت؟ کاِراوبا اما
هریکازبازیگرانراباشگفتیهاییروبهروساخت؛

گاهشــدننســبت شــگفتیازروبهروشــدنبــاچالشهــایســادۀانکارناپذیــروآ
کــهدربازیگــریبــهکارمیگیرنــد؛شــگفتیاز کلیشــههایی کمکاریهــا،حقههــاو بــه
کــهدراختیــارداشــتهودســتنخوردهباقــیمانــدهاســت؛ گســتردهای شــناختمنابــع
کــهاصــاًلچــرابازیگــریمیکننــد؛شــگفتیاز شــگفتیازوادارشــدنبــهایــنپرســش
گریــزازجدّیــت ـعلیرغــمســنِتدیرپــاِی اینکــهچنیــنپرســشهاییوجــوددارنــدوـــ
ــاآنمســائلفــرارســیدهاســتوخودشــان ـزمــاِنروبهروشــدنب ــِرانگلســتانـــ درتئات
گوشــهایازدنیــا،بازیگــری هــمخواهــانمواجهــهبــاآنهــاهســتند؛شــگفتیازاینکــهدر
هنــِروقفکــردِنتمامعیــاِرخویــشبــهشــیوۀراهبــانوبــاهمــۀوجــوداســتوایــن
ــرایعــدهای ــاوب ــو»بیرحــمدرِقبــالخــودم«،درجایــیازدنی ُکهنهنمــاِیآرت عبــارِت

ــرایزندگــیتبدیــلشــدهاســت. کامــلب ــهروشــی انگشتشــمار،واقعــًاب
امادراینمیانشرطیوجوددارد:خویشتنراوقِفبازیگریکردن،بازیگریرابه
غایتنهاییتبدیلنمیکند.برعکس،براییرژیگروتفسکیبازیگرییکوسیلهاست.
گریزیاپناهگاهنیست،بلکهشیوۀزندگیوروشیبرای بهبیاندیگرتئاتربرایاوراِه
زیستنبهشمارمیآید.بهنظرشمااینشبیهیکشعارمذهبیاست؟بایدهمباشد.
کمتر. کرد،نهبیشترونه چنیناندیشهایراتنهابهاعتقادمذهبیمیتوانتشبیه
گروهما گروهمانتایجیهمداشت؟بعیدبهنظرمیرسد.آیابازیگران کاراوبا آیا
کنونبازیگرانبهتریهستند؟انسانهایبهتریهستند؟برخالفادعایخودشان ا
گروه کهمنمیبینمچنیننیست)البتهاینتجربهنهتنهابرایهمۀاعضای وتاجایی

کسالتبارهمبود(. هیجانانگیزنبودبلکهبرایبرخیازبازیگران
گروهمادرموازاتیکدیگرهستندودربرخیموارد گروتفسکیوفعالیتهای کار
نقاطمشترکیباهمدارند.مابهواسطۀایننقاطمشترکوبهسببهمدلیواحترامی

کهداریم،بهیکدیگرپیوندخوردهایم.
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گروتفسـکیمتفـاوتاسـت.اویـکآزمایشـگاهرا امـازندگـیتئاتـریمـاازهـرنظـربـا
کاتولیکی،یاضدکاتولیکی گرنیازدارد.سنتاو گهگاهبهتعدادیتماشا ادارهمیکندو
کاراوبهطـورهمزمـانوجـوددارد. اومیکوشـدنوعـی اسـت؛وایـندومقولـۀمتضـاددر
کارمیکنیـم. کشـوریدیگـروبـازبـانوسـنتیمتفـاوت ازآییـنبـهوجـودآورد.مـادر
ایجـادیـک بـهدنبـال بلکـهمـا تـازهنیسـت، آییـنعشـاءربانی آفرینـشیـک هـدفمـا
کـهبیـنحریـمشـخصیوعمومـی، ارتبـاطجدیـدبـرپایـۀسـنتتئاتـِرالیزابتـیهسـتیم
کنـد.ازاینرو خلـوتوازدحـام،پنهـانوپیـدا،وامـِرمبتـذلوامـِرجادویـیپیوندبرقرار
گراننیـازداریـمتـاازمیـانایـن گـروهتماشـا گـروهبازیگـرانروِیصحنـهوهـمبـه هـمبـه
گرانپیشـکش گـروهتماشـا صحنـۀُپرهیاهـو،بازیگـرانشـخصیترینحقایـقخـودرابـه

کبگذارنـد. گروهـیرابـاآنهـابـهاشـترا کننـدوتجربـهای
گامبرداشـتهایم؛امـا گـروه گیـربـرایتشـکیل مـاتـاانـدازهایبـرایایجـادالگویـیفرا
گردهمآمده کـهبـهدورازمنّیتهاوفردّیتهـا تالشـمانبـرایایجـادمجموعـۀافـرادی

باشـند،همـوارهشـتابزدهوبیدقـتبودهاسـت.
پیانو، نوازندگان ـهمچون راـــ خود هنر باید بازیگر که میدانیم نظری لحاظ به
گرچنیننکندیقینًادرجاخواهد ـهرروزموردپرسشقراردهدوا رقصندههاونقاشهاـــ
گذاشت.ازاین کلیشههاخواهدافتادوسرانجامهنرشروبهزوالخواهد زد،دردام
گاهایموبااینحالدرجستوجویبیوقفهبراییافتننیرویتازهوسرزندگی، نکتهآ
کهاینموهبتنصیبشانمیشودتا کارزیادیازماساختهنیست؛بهاستثنایافرادی

کنندواززمان،بیشترینبهرهراببرند. بهترینفرصتهاراازآِنخود
اوبههمراه که کهدستاوردهایمعجزهآسایی گروتفسکییادآورایننکتهبود کار
هـر اعضای فردفرِد برای اندازه بههمان کرده، کسـب گروهش انگشـتشماِر بازیگراِن

گروه،بازیگرانزیادیهمداشتهباشد. گرآن گروهیضروریاست،حتیا
گزینـــهپیـــشرویمـــا یـــک گروتفســـکی،فقـــط کار جدیـــت،صداقـــتودقـــِت
کوتـــاهویایکبـــاردرزندگی،بلکـــههرروز، میگـــذارد:مبـــارزه؛آنهـــمنهبـــرایمدتی

بـــهانـــدازۀتمـــامزندگی.




