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فراخوان متمم بخش تجربه های اجرا 
پیـــش از هـــر چیز، توضیحـــی درباره انتشـــار ایـــن فراخـــوان در بخش تجربه هـــای اجرای بیست وســـومین 

جشـــنواره بین المللـــی تئاتر دانشـــگاهی ایران ضـــرورت دارد. 
تـــا لحظـــه ی انتشـــار این فراخـــوان، پنجـــاه و دو اثر بـــرای شـــرکت در این بخش بـــه دبیرخانه ی جشـــنواره 
ارســـال شـــده اســـت. بررســـی این آثار مطابق با روند معموِل هرســـال در تاریخ 6 تا 8 دی ماه تحت عنوان 
گرفـــت و با توجه به برنامه ریزی های انجام شـــده، این آثـــار در دو مرحله  جلســـه ی ارائـــه ی طرح ها صورت 

بررســـی خواهند شد. 
گرفته در برگـــزاری جشـــنواره و همچنیـــن تجربیات و  دربـــاره ایـــن فراخـــوان:  بـــا توجه به وقفـــه ی صـــورت 
گذراندیم، بر آن شـــدیم تا بخشـــی را به تجربه هـــای اجرا اضافه  کـــه در طول این ســـال از ســـر  رخدادهایـــی 
کـــه آن را به تفصیـــل در ادامه  کنون اســـت  کـــه ضرورت آن برگرفته از ویژگی ها و شـــرایط ا نماییـــم. بخشـــی 
شـــرح داده ایـــم. ایـــن بخش تحت عنـــوان اجرا برای تمریِن زیســـتن در شـــهر بـــه بخش تجربه هـــای اجرا 
کـــه آیا می تـــوان میان  غ از داوری برگـــزار خواهـــد شـــد. ما در پی این مســـئله هســـتیم  اضافـــه   شـــده و فـــار
گـــورا در یونان باســـتان به عنـــوان میانجی  شـــهرهای امـــروزی )در غـــرب آســـیا و شـــمال افریقا( و ایـــده ی آ
گورا متصور شـــد؟  کـــرد؟ آیا می تـــوان نقاطی از شـــهر را به عنوان آ بـــرای فهم فضای شـــهری، نســـبتی برقرار 
درنهایت پرســـش اساســـی، معطوف بر چگونگی تأثیرپذیری و تأثیرگذاری میان ما و فضای شـــهر اســـت. از 
ایـــن جهـــت پیش فرض هایـــی این چنینی را مد نظـــر قرار داده ایم تا به نســـبت و رابطـــه ی خودمان با این 

بیاندیشیم.  مقوله 

امیر محمد ابراهیمی 
مدیر بخش تجربه های اجرا



اجرا برای تمریِن زیستن در شهر
مقدمه: چرا رویکردمان را اجرا برای تمریِن زیستن در شهر نامیده ایم؟ 

کـــه در زبان  که در این جســـتار، معادل فارســـی آن را برابر اجرا نهاده ایم، اســـمی اســـت  واژه ی پرفورمنـــس 
انگلیســـی از فعل پرفورم ساخته می شـــود. فعل پرفورم نیز ریشـــه در زبان های ژرمنی و هندواروپایی دارد. 
ریشـــه ای که در آشـــناترین شـــاخه اش در زبان انگلیســـِی میانه، از دو جز »par« و »fornen« تشـــکیل شـــده 
اســـت.  par پیشوندی اســـت به معنای پیش روی نهادن و fornen فعلی است به معنای به تمامی عرضه 
کمال ایفا کردن، نوعی به انجام رســـاندن عهد و از جان مایه گذاشـــتن.  این توضیح مختصر  داشـــتن و به ا

گر و محیطش باشـــد.  می تواند بیانگر جنبه ای از فلســـفه ی امر اجرا و نســـبت آن با بدن اجرا
گاهـــی به جای تمریـــن و بعد اجـــرا، ابتدا زیســـتمان را به  بـــا چنیـــن ذهنیتی، معتقدیم شـــاید الزم باشـــد 
غ از نتیجه ی نهایی،  مثابـــه ی  یـــک اجرا ببینیم و همـــان را تمرین کنیم، در بطن مفهـــوم اجرا برویم و فـــار
کنیـــم و اجراییت1  را  غ از اینکـــه واقعـــًا انتهایی وجـــود دارد و می توان نتیجـــه ای متصور بود یا نـــه، اجرا  فـــار
تمریـــن کنیـــم. قطعا که پیش تر نیـــز به این مقوله پرداخته ایم اما شـــاید هنوز نیاز اســـت که بعضی چیزها 
را تمریـــن کنیـــم؛ نیاز اســـت تمرین کنیم که به امر اجـــرا کمی فراتر از چارچوب هـــای صحنه، طبق تعاریف 
متعارف )=همیشـــگی اش( بیاندیشـــم و دوباره در مـــورد فضا/مکان و رابطه ی  خود با آن عمیق تر شـــویم. 
منظـــور از تمریـــن همین اســـت. به بیانی دیگر، ما همیشـــه بـــرای اجرا بســـیار تمرین می کنیم امـــا این بار 
که اجرا می شـــود،  کنیم، در تئاتری  می خواهیم معکوس ببینیم، در اجراهایمان نزدیک تر دیدن را تمرین 
که حیث اجرایی دارد، پیگیر پیرامون  کنشـــی  که اجرا می شود و در هر  که اجرا می شـــود، روایتی  پژوهشـــی 

باشیم.  هم  خودمان 
در ایـــن شـــیوه از مواجهه با اجرا، زیســـت روزمره ی ما و اعمالـــی که در آن انجام می  دهیـــم، خود به منزله  ی 
کنشـــی اجرایـــی مطرح می شـــود. بدین معنا مـــا اجرا را زندگـــی می کنیم. اجرایـــی که این بار نـــه به منزله ی 
امـــری تمام شـــده )که پـــس از تمرین های فراوان بـــرای صحنه آماده می شـــود( بلکه در قالب امـــری همواره 
که  کامل و به عنوان یک تمرین شـــناخته می شـــود. منظور از اجرا/تمرین همین اســـت، اجرایی  ناتمام و نا
عامدانـــه، در مرحله ی تمرین باقی می ماند. این که ما به واســـطه ی اجرا و فهم خـــود از آن عرصه، از منظری 
کنیـــم و آن را مورد پرســـش قرار دهیم.  تـــازه به بازخوانی زیســـت روزمـــره بپردازیم و از افقـــی دیگر به آن نگاه 
که در  گرفته اســـت؛ همان گونه  اجرا در این معنا، به منزله ی تمریِن یک مواجهه ی فرآیندمحور مدنظر قرار 
عرصه ی زیســـت اجتماعی، معنا ثابت نبوده و ما با تکثری از معانی، کنش ها و دگردیســـی ها روبرو هستیم.

1. Performativity 



میخواهیم کجا تمرین کنیم؟
ازآن جایـــی که زیســـت روزمـــره موضوع اصلی برای اجرا/تمرین اســـت؛ ]احتمااًل[ شـــهر، نخســـتین جایی 
کـــه موضوعیت می یابـــد؛ اغلب ما در شـــهر به دنیا می آییم و در شـــهر نیز می میریم. شـــهر چارچوب  باشـــد 
اصلی جدال نیروها بر ســـر معنا اســـت. از افق تاریخی نیز تئاتر اساســـًا در شهر ممکن شـــده است. بنابراین 
گفـــت اجرا/تمرین ها در شـــهر ضرورتی ویژه می یابند. عـــاوه بر این با نگاهـــی جزئی تر می توانیم  می تـــوان 
که تمامیت شـــهر، جـــدال نیروها، معانی و روایت هـــا در آن متبلور  کنیم  تمرکزمـــان را به مفهومی معطوف 

گورا.  می شـــوند، یعنی: آ
گـــورا را مکانـــی تعریـــف کرده انـــد کـــه ســـتون های اصلـــی جامعه در آنجا بنا شـــده اســـت.  آ

ســـتون های: دین، سیاســـت، علـــم، هنـــر و اقتصاد. 
گـــورا می نامیدند، همـــواره مکان هایی به عنـــوان نماینده ی هریـــک از این  کـــه یونانی هـــا آن را آ در جایـــی  
ســـتون ها قابل تشـــخیص بود: عبادتگاه به عنوان نماینده ی دین؛ محل قانون گذاری و محکمه به عنوان 
نماینده ی سیاســـت؛ مدرســـه های بزرگ و دانشـــگاه به عنوان نماینده ی علم؛ تئاتر و تماشاخانه به عنوان 

نماینده ی هنر و بازار به عنـــوان نماینده ی اقتصاد.

گورا؟ چرا آ
گورا زندگی  روزمره دگرگون شـــده و با زیســـت  گره می زنـــد؛ در آ گـــورا زندگی شـــخصی را به زندگـــی اجتماعی  آ
اجتماعـــی درهم تنیـــده می شـــود. در ایـــن مختصات حـــق تصمیم گیری و اختیـــار برای تعین سرنوشـــت 
شـــهر توسط شـــهروندان تجلی می یابد. جایی که پرســـش از  چیستی و چگونگی شـــهر و بودن در شهر از 

اهمیتی مضاعف برخوردار خواهد  شـــد. 
گزینیم، بازهم  گره خورده اســـت؛ هرچـــه دوری  گورا  به تعبیری دیگر، زیســـت ما در هر اجتماع شـــهری به آ
گورا اســـت که ما را در خود می بلعند. ازاین رو، هر کنشـــی  در نســـبت با این پنج ستون شکل  ســـتون های آ
گـــورا را می تـــوان در هر شـــهری یافت، فرقی نمی کند که کان شـــهری چون تهران باشـــد یا یک  می گیـــرد. آ
شـــهر کوچـــک. گذشـــته از این که این امر ما را به مختصاتی جهانی مرتبط می ســـازد، نگریســـتن بـــه اجرا از 
کشـــاندن اجرا به ســـاحتی چون شـــهر شـــود و شـــاید نوع  گورا می تواند تبدیل به تمرینی برای  دریچه ی آ

تـــازه ای از حضور)مادیت حضور( را بر ما نمایان ســـازد.
گورا باشـــد. در تهران این  کنیم که می تواند یـــک آ کافی اســـت بـــه جغرافیای اطرافمان فکـــر  با این تفاســـیر 
مکان را چهارراه ولی عصر، - تقاطع مفاهیم و ایده های پارادوکســـیکاِل برســـازنده ی زندگی اجتماعی مان 
کرده ایـــم. در اجرا/تمریـــِن این رویکرد، نیاز داریم تـــا خودمان را در این فضاها بازیابیم و زیســـت  - انتخـــاب 
کنیم. پس از شـــما دعوت می کنیم  کشـــف  اجتماعی مان را در شـــبکه ای از روابط با افراد و از منظری جدید 
گورا و در قالب اجرا/تمرین عرضه نمایید. از این جهت  تا تجربه ی زیســـته  ی خودتان را در نســـبت با شهر-آ
گونه ای بتوانیم به زیســـتی متفاوت از  کنیـــم و به  کـــه بتوانیـــم برای دقایقی بـــرای ازآن خود کردن فضا تاش 

زیســـت معمول و هر روزه نزدیک شویم. 



قرار است چه کار کنیم؟
به طور کلی، در این بخش می توان به دو طریق مشارکت داشت:

اجرا/تمریـــن برای مطالعه ی شـــهر: در این رویه، اجرا/تمرین، میانجی شـــناخت ما از شـــهر 
گونه های  و تجربه زیســـته مان می شـــود. منظور از اجرا/تمریـــن لزومًا اجرایی خیابانی یـــا دیگر 
متداول نیســـت؛ یـــک اجرا/تمرین  می توانـــد به جای اســـتفاده از فضای رســـمی و خصوصی، 
گردها،  کافه هـــا، پاســـاژها، راهروهـــا، پا کشـــف فضـــای عمومـــی - خیابان هـــا، پیاده روهـــا،  به 
پشـــت بام ها، ویتریـــن مغازه ها -  و مکان های اجرای »غیررســـمی« بپـــردازد. در تهران می توان 
گر یک ســـالن رســـمی برای اجرا  گورای چهارراه ولی عصر تهران بهره ببرد. همچنین ا از فضای آ
گورا و مواجهه ای تمرینی بـــا آن پیوند زده تا به  در نظرگرفته شـــده، اجرا را به مســـئله ی شـــهر، آ
گـــردد. به گونـــه ای که تکثـــری از تجربیات را فراهـــم آورد تـــا فرصتی برای  یـــک برخـــورد نو منجر 

بازاندیشـــی در تجربه ی شـــهری مهیا شود. 

پژوهش برای مطالعه ی اجرا و شـــهر:  بی شـــک تمـــام آنچه از آن به عنوان مواجهـــه ای تازه با 
که در خود، خصلتی اجرایی نیز دارد.  شـــهر از آن یادکردیم، نیازمند پژوهش اســـت؛ پژوهشـــی 
ازایـــن رو، پژوهـــش نیز می توانـــد نوعی اجرا باشـــد. بدین جهـــت در این بخـــش از پژوهش ها و 
تولید متن پیرامون این مســـئله اســـتقبال می شـــود. پژوهش هـــا می تواند در قالب جســـتار، 
یادداشـــت و مقاله عرضه شـــوند. عاوه بر این پژوهش ها می تواند در قالب لکچر پرفورمنس2  

طراحی شـــده و برای مخاطبان ارائه شـــوند.

2. Lecture performance 



از منظر محتوا، تمرکز پروژه و مشارکت شما )در اجرا/تمرین و پژوهش( می تواند بر موارد زیر معطوف باشد:
  شهر به مثابه ی اثر هنری

  اجرا و شهر
  مصرف و شهر

  حافظه )جمعی( و شهر 
  طبقه و شهر

  هویت و شهر
  زندگی روزمره و شهر

  فرودستان و شهر
  حاشیه  نشینان و شهر

و...

از منظر فرم، پروژه ی شـــما می تواند شـــامل ابزار، متریال و رســـانه های مختلفی باشـــد. از این رو از شـــما 
ـ  همچون اســـتفاده و بهره گیری از ویدئو، عکس، فضای مجازی و...  گســـتره ی وســـیع تریـ  می خواهیم تا 

- را در نظر بگیرید. 

نحوه ی مشارکت و زمان بندی:
هر شـــرکت کننده باید یک ایده ی مکتوب از پروژه ی )اجرایی یا پژوهشـــی( پیشـــنهادی خود ارســـال کند. 
شـــرح ایده ی شـــما می تواند با ویدئو - شـــامل توضیحات شـــفاهی - عکس و دیگر مســـتندات در جهت 

بیان ایده و مســـئله ی مشـــارکت کنندگان ضمیمه شده باشد.  
- محدودیت کلمه برای شـــرح ایده وجود ندارد، اما توصیه می شـــود نوشـــته ی ارسالی کمتر از 

کلمه نباشد. کلمه و بیشتر از 3500   1000
-همچنیـــن توصیـــه می شـــود حجم فایل هـــای ضمایـــم )ویدئو، عکـــس و غیره( بـــه طور کلی 

بیش از 100 مگابایت نباشـــد. 

این بخش فارغ از داوری اســـت؛ در پایان جشـــنواره، شرح ایده و مستندات آثار شرکت کنندگان )اعم 
از اجـــرا و پژوهـــش (، در قالب کتاب جمع آوری و منتشـــر می شـــود و  به گروه های شـــرکت  کننده کمک 

هزینه ای پرداخت خواهد شـــد.

ایمیـــل بـــه   1399 مـــاه  اســـفند   5 تـــا  را   خـــود  اجرایـــی  و  پژوهشـــی  ایده هـــای  ح  شـــر
گر پرسشـــی در این زمینه دارید، می توانید   Tajrobe.ejra@gmail.com  ارســـال نمایید. همچنین ا

از طریق ایمیل یا شـــماره ی 09304706573 در  پیام رســـان واتســـاپ با ما مطرح نمایید.


