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آرتو . بایی شناسی تءاتر אیנ قرנ אست، كلمه ی كلیدی در زی " خشونت"وریسیנ אصلی تءاتر ءتءاتر قرנ بیستم و ت
 ١٩٣٨به رشته ی تحریر در آورد كه در سال ) ١٩٣٢(وری خود رא در تعریف تءاتر خشونت در دو مانیفست ءت

اפ چبه "  تءاتر و همزאدש"در مجموعه אی بنام "  تءاتر و خشونت"و " نامه هایی دربارה ی خشونت"بهمرאה 
وریهایש ءبر אساس ت١٩٣٥رא كه خود در سال    " Les Cenci"یشی بنام وی حتی אجرאی ناموفق نما .  رساند

 . وریهایש می دאنستءكارگردאنی كرد ، بخشی אز پروژה ی אجرאیی ت
آرتو در نوشته هایש در مورد تءاتر خشونت ، تصویری אز یכ جریاנ تءاتری خشونت گرא  وتحریכ كنندה ی    

 . ه میدهدאءאذهاנ عمومی אر
אست كه  بازیگر و تماشاگر رאبه یכ میزאנ در جریاנ وقایع شوכ " روאیت جادویی"یכ  تءاترאو معتقد אست كه 

. زیبایی و وحشت زאیی ، به شكل غیر قابل אنكاری در אیנ وאقعه بیكدیگر نزدیכ می شوند. برאنگیز قرאر می دهد
 تءاتر بیانی به نوعی كه    وری غیرعقلانی و یا ضد عقلانی אست كه هدف نهایی אש دوری جستנ אزءنتیجه، یכ ت

وری خود به نقد مبانی خردگرאیانه ی  عصر     ءبدیנ دلیل آرتو در ت. در آثار كلاسیכ غرب رאیج אست ، بودה אست
אو بنام تءاتر خشونت به جستجوی نقاط تاریכ و تعریف نشدה ی یكسونگری . روشنگری در غرب می پردאزد

אیנ گرאیש در   . אیנ بینש אز אنساנ بدست می دهد ، می پردאزدو تصویر ناقصی كه ) هومانیستی(אنسانگرאیانه 
یز در توجه אو به وقایع غیر قابل پیש بینی و غیر منتظرה و متوجه ساختנ به كیفیت  چمتوנ وی بیש אز هر 

بهمیנ دلیل آرتو تءاتر مورد . آفرینש بعنوאנ نتیجه ی آنارشی و هرج و مرج در خلقت خود رא نمایاנ می سازد
آرتو  . وנ طاعوנ مقایسه می كند كه می توאند پایه های یכ אجتماع رא متزلزل سازدچود رא با فاجعه אی نظر خ

خشونت مورد نظر مנ ربطی به سادیسم یا خونخوאری بمعنای  : " در توضیح منظور خود אز خشونت مینویسد
مه ی خشونت رא می بایست در     كل. وجه خشونت طلبی رא توجیه نمی كنمچمנ بهی. رאیجש ندאرد، لاאقل نه تماما

یز نوعی رهبری  چخشونت پیש אز هر. یכ حوزה ی گستردה در نظر بگیریم ، نه در معنای بیرحمیهای روزمرה   
منظور مנ אز خشونت نوعی طمع به . مقتدرאنه אست ، نوعی تנ دאدנ به ضرورت و نه خشونت ناخودآگاה

شر אست كه دوאم  ی یכ تصمیم به אجرא در آمدה ، אما אیנ   خوبی و خیر آرزوی ماست و همءنیנ نتیجه  . زندگیست 
شر در برאبر . وری آرتو رא با رمانتیسم سیاה در می یابیمءدر אینجاست كه אرتباط نزدیכ ت. " می كند پیدא

عقلانیت و بعنوאנ وאقعیتی كه אز نظر روشنگرאנ خرد گرא دور ماندה אست و شاید منظور אز آנ نیرو و قدرت تخیل 
در حقیقت با אستفدה אز وאژה ی خشونت،پرنسیب شاعرאنه ی تءاتر אست كه بر روح و جسم ما تاثیر     آرتو. 

 .می گذאرد
باشد

گونه تءاتر كار كردנ بما می  چبا نگاهی به برنامه های مكتوب آرتو در می یابیم كه אو نه دستور مشخصی برאی 
وریכ و در عیנ حال ء كند، بلكه تلاشی رאدیكال ، تدهد و نه نسخه אی برאی وقوع یכ אنقلاب در تءاتر صادرمی

 ×��ª � ‘�    اتر אگر بخوאهد  . شاعرאنه برאی روشנ ساختנ جایگاה تءاتر مدرנ بعمل می آورد 
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باید تلاש . ی كه نوعی تقدس و تثبیت نهایی یافته אند  אیנ بدیנ معنی אست كه بجای توسل به متنهای نمایش 
אیנ زباנ تنها אز . شود تا حاكمیت متנ بر تءاتر شكسته شود و زباנ دیگری میاנ حركت و אندیشه بازیافته شود 

طریق אمكاנ بیاנ دینامیכ در مكاנ كه در نقطه ی مقابل كلام گفتگو كنندה قرאر دאرد אست كه می توאند بوجود    
 .  آید 

در אیנ نوع אز بیاנ نمایشی ، تنها אستفادה אی كه אز كلام می توאند אنجام گیرد ، همانا אستفادה אز آנ در     
אیנ אبزאر جدید می توאند زباנ قابل . محدودה אی خارج אز محدودה ی زباנ و بیاנ و همءنیנ فرאتر אز آנ אست 

ردی אیנ عناصر تا حدی گسترש یابد كه مانند یכ  رویت אشیاء باشد، یا حركت ، تنها بشرطی كه معنا و هماو 
 . فرهنگنامه ی لغت قابل رجوع باشد و بشكل طبقه بندی شدה و با ترتیب گذאری אلفبای خاص خود رא بیابد

وب مكانی ، אز طریق صدאها و فریادها ،   چار چعمل و عكس אلعمل و אلبته پس אز אینكه تءاتر אیנ زباנ رא در 
شعرگونه شناسایی كند، می بایست آنها رא با تكیه بر مشخصات و معنای سمبلیكشاנ طبقه   توسط نور و نجوאهای 

אینهمه بدیנ معنی אست كه تءاتر אز طریق دوری  . بندی كند و به خطی بدل سازد كه قابل عمومیت بخشیدנ אست
پیש شرط  .اנ دست یابدگزیدנ אز پردאختנ به جنبه ها ی روאنشناسانه و אنساנ گرא  به متافیزیכ در گفتار و بی
אیدה هایی كه نا آشنا . אینهمه אما אینست كه بتوאنیم אیدה هایی رא بكار گیریم كه ماهیتا محدودشدنی نیستند 

در عیנ حال . אیנ طرحها كه با خلقت ، شدנ و آشفتگی مرطبتند ، دאرאی طبیعتی فضایی هستند  .بنظر می رسند
 . یعت و شیء دאمנ می زنندبه نوعی نزدیكی میاנ אنساנ، جامعه ، طب 

با אینهمه هدف ما بروی صحنه بردנ אیدה های متافیزیكی بطور مستقیم نیست ، بلكه نوعی هوא رسانی و 
نیנ شعر با نماد گرאیی و تصویر سازی אש بلاوאسطه   چطنز در هرج و مرج خود و هم. فضاسازی در אطرאف آנ אست

אیנ زباנ می بایست אز تمام אبزאر . جاد یכ زباנ منتهی می شودتریנ אشكال אنتقال אیנ אیدה هستند كه به אی
אیנ زباנ אز شاخه های دیگر هنری مانند  . ممكנ با هدف تاثیرگذאری بر حس و برאنگیختנ حساسیت بهرה گیرد

بعنوאנ یכ مجموعه ی در هم تنیدה برאی غنی تر كردנ و در جهت تكمیل ... موسیقی، حركت ، رقص، پانتومیم 
אیנ زباנ با אینكه در فاكتها و אتفاقات عادی ریشه دאرد و با אستفادה אز آنها به مسیر   . تفادה می كند خود אس

 .وبهای نمایشی پیشیנ شכ می كندچارچعقلانی تعییנ شدה در 
אیנ زباנ مشخص و عینی ، אز طریق אستفادה אز حسهای بیانی شرقی و دور شدנ אز فرمهای بیانی غربی ، كلمات  

كاربرد صدא رא گسترש می دهد و אز خصوصیات و אمكانات تغییرאت صدא . رمولهای جادویی بدل می سازدرא به ف
אستفادה می كند، ریتمهای سریع بكار می گیرد، حس رא و حساسیت رא در جاهایی تحریכ می كند، در جایی 

كاנ بروز می دهد بدلیل אیנ زباנ كه به نوعی تحرכ شاعرאنه אم. متوقف می سازد یا دوبارה بكار می گیرد 
خصلت متغیرש و زیر و بمهایש بر شاعرאنگی كلمه ءیرה می گردد و حسها رא بسوی یכ روאنگرאیی عمیق تر  

 . تعمقی كه אز پس حركات و אشارאت بروز می كند. سوق می دهد 
زی ببرد، بعبارت אیנ جذאبیت شاعرאنه، אیנ جادوی بی وאسطه אگر نتوאند روح رא بطور فیزیكی به سویی بسوی ءی  

دیگر אگر تءاتر حقیقی نتوאند حس ما رא متوجه خلقتی كند كه تنها یكسو یכ جنبه ی آנ رא می شناسیم و بدאנ  
אندیشیدה אیم و אگر آנ جوאنب دیگر رא كه بدאנ كمتر אندیدشیدה אیم و یا زوאیایی كه كمتر بدאנ توجه دאشته אیم    

 .یت خوאهد شدرא با ما در میاנ نگذאرد، بسیار بی אهم
تنها . در אینجا مهم نیست كه אیנ جنبه یا جوאنب ، زאویه یا زوאیای دیگر توسط روح یا عقل قابل تسخیرند یا نه

آنءه אهمیت دאرد אینستكه آیا . آنگاה هم معنایש رא אز دست می دهد وهم אهمیتש رא. كافیست آנ رא تقلیل دهیم
אینست معنا و مضموנ جادویی بنام .  ما تعمق می بخشد یا نه تقویت אیנ حس و حساسیت ها به توאنایی درכ

 .تءاتر 
 

 تكنیכ
 

هدف אصلی אینستكه  تءاتر كاربردی مشخص بدهیم و آנ رא به معنایی نزدیכ كنیم كه می بایست دאشته باشد،   
اتر تنها تء.همانگونه كه جریاנ خوנ در رگها دאرد و یا در هم ریختگی ظاهری تصاویر رویایی در مغز אنساנ

زمانی به خودש و دنیای تخیلی אש نزدیכ می شود كه بتوאند به تماشاگر رویاهایی منطبق بر وאقعیت عرضه   
نیנ حس چكند كه در آنها با خشونت گرאیی و وحشیگیری درونی خود، אمیال אفسارگسیخته ی جنسی אש و هم

 .ری אمكاנ بروز بدهدآرمانگرאیש به زندگی و پدیدה ها و یا حتی میل پنهانש به آدمخوא
بعبارت دیگر تءاتر می بایست بهر وسیله ی ممكנ، نه تنها جوאنب عینی زندگی بیرونی،بلكه و همرאה با آנ     

تنها در אیנ صورت אست كه تءاتر می توאند . جهاנ درونی אنساנ رא در بعد متافیزیكی آנ بزیر علامت سوאل ببرد
خریب آنارشیستی در فرم كه و نوع אجرא دست نزنیم ، نه طنز به ما  در صورتیكه به یכ ت. אز حق تخیل دفاع كند

تءاتر با توسل به شیوה های אجرאیی پیشیנ و אز پیש تعییנ شدה  . كمكی خوאهد كرد، نه تخیل و نه قدرت تصور
توאنایی بزیر علامت سوאل بردנ אنساנ و تصورש אز وאقعیت و رد پای تخیلש رא در عرصه ی وאقعیت نخوאهد   

شتدא . 
نگاה كردנ به تءاتر بعنوאנ یכ אبزאر روאنشناسانه و אخلاقی دست دوم به محدود كردנ گسترה ی رویاها ی    

غیر אنسانی ، تنها بدیנ دلیل אست كه   وנ رویا خونیנ אست یاچאگر تءاتر هم. אنسانی و معنای تءاتر خوאهد بود
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ه در آנ زندگی אز هر نظر كوبیدה می شود و هر ءه    می خوאهد فرאتر برود و یכ نبرد אبدی رא بما یادآورد شود ك
تنها אز אیנ طریق אست كه در معنای وאقعی אساطیر، ریشه . ما خلق می كنیم ، بر ضد خود ما بر خوאهد خوאست 

 .ها ، علل پیدאیש و אساس آנ تعمق خوאهیم كرد
دیكی خود با پرنسیبهای אصولی ، كه     بهمیנ دلیل אست كه אیנ زباנ عریاנ تءاتر ، אیנ زباנ وאقع گرא بدنبال نز

با نوعی شاعرאنگی אنرژی خود رא بدאנ منتقل می سازند، אز طریق אیجاد مغناطیسم عصبی در אنساנ ، به وی 
אمكاנ گذشتנ و فرא رفتנ אز مرزهای هنر و كلام رא می دهدتا وی بتوאند بگونه אی فعال و بطریقی جادویی در   

 . رא تحقق بخشد كه در آנ אنساנ جای خود رא میاנ رویا و وאقعه خوאهد یافتوאژה های حقیقی نوعی خلقت عام
___________________ 
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