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  شهناز شاهين ...بررسي يك نمايشنامة معاصر ايراني با رويكرد  دهكيچ
 آن را بـا     يهـا   پردازد و تفـاوت     ي معاصر م  يشيات نما ي ادب يشناخت  ك اصول سب  يگفتار به بررس  ن  يا

ر يگانة ارسطو و قواعـد دسـت و پـاگ           سه يها  ن اصول وحدت  ي از ا  يكي. ندك ي م ي بررس يكالسكمتون  
نش، كـ ، همچـون    يكالسـ ك تئاتر   يارهاي تمام مع  ييگو.  سپرده شده است   يه به فراموش  ك است   يشينما

م خود ي و مستقيز تداوم خط  ياند و زمان ن       مبتال گشته  ينك شالوده ش  ي و گفت و شنود، به نوع      تيشخص
خته دارد، از مـسائل روزمـره سـخن    ي از هـم گـس  يشي معاصر، ساختاريمتن نما. را از دست داده است  

  . ندك يان ميد و درد جامعه امروز را بيگو يم
ـ  مقاي را بـا نگرشـ  ييو محتـوا  ي سـاختار يهـا  ن تفـاوت يـ سنده اين مقاله نويدر ا   از منظـر  يا سهي

ه در كـ نـست  يسنده ا يـ بحث نو . ندك ي م يد امجد بررس  ي، اثر حم  ني نگ يرانيشنامة ا ي در نما  يشناس  جامعه
ان كن امر امير گذاشته است و ا ي تأث  نگين زا بر ساختار دوراني    هاي اجتماعي تنش   اين نمايشنامه، واقعيت  

ـ  ا يهـا   ي روشن شدن نـوآور    يدر ادامة بحث، برا   . ندك ميهر گونه رهايي شخصيت ها را نفي         ن اثـر،   ي
  .  از تئاتر فرانسه ارائه شده استييها نمونه

 .عناصر پيرامتني، ساختار نمايش، شخصيت، زمانن، ي نگ ،يكالسكتئاتر معاصر، تئاتر : يديلك يها واژه
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  مقدمه
 گـسترده نهفتـه   يا شهيندن واژه، اي نوپاست، اما در پس اي نقد يشناخت  هر چند نقد جامعه   

نـة  ي در زم  يراتـ ك و تف  ي علـوم اجتمـاع    يهـا   رزمان وجود داشـته و بـه خاسـتگاه        يه از د  كاست  
ـ ادب» شـرح «شة  يـ در واقع اند  . گردد  ي بازم ي فرهنگ ي اجتماع يها  تيواقع ـ   ي  بـه  يات و متـون ادب

هم در   قـرن نـوزد    ينندة آن در ابتـدا    كننده و مصرف    كافت  يوسيلة جوامع به وجود آورنده، در     
 نـو،   يا  جامعـه «جـاد   يه پس از انقـالب فرانـسه بـا ا         كمود، چرا   ي خود را پ   ييفرانسه دوران طال  

ران يه در ا  ك يا  دهيپد. دار شد يپد) 121برژه،  (» عي بد ياناتك تازه و ام   ييازهايد، ن ي جد يمخاطبان
  .شود يز مشاهده مين

 ييهـا   تيان شخص ي م يشينش نما ك يكالسك يها   شنامهيه در نما  كم  يدان  يگر، م ياز طرف د  
 بـسته   يياي برخوردار بودند و در دن     ي روشن يط اجتماع يت مشخص و شرا   يه از هو  كداد    يرخ م 

 يهـا  ردن گفتـه كـ نش به رد و بدل كان و كگانه زمان و م  سه يها  و منسجم در محدودة وحدت    
ش يه و سـاختار نمـا  يـ  در درونمايراتـ يين در ئتاتر معاصـر، تغ يكل. دنديورز يش مبادرت م يخو
 پـرداختن بـه شـرح    يامروزه به جـا .  استينك شالوده شي از نوعكيه حاكدار گشته است    يپد

 يختگيت و از هم گس   يشود و بحران شخص     ي افراد توجه م   ي خصوص يحال گذشتگان، به زندگ   
ـ ي ا يا  شنامهين خاطر نما  يبه هم . ابدي يت م ينيزمان ع  د امجـد را  يـ  اثـر حم  نينگـ  بـا عنـوان      يران

، آن را بـا     يي و محتـوا   ي سـاختار  يهـا   ي از نـوآور   يا  ، تا ضمن برشمردن پـاره     ميا  ردهكانتخاب  
 قـرار   ي مـورد بررسـ    يشناسـ   م و از منظر جامعـه     ينكسه  ي مقا ي از آثار معاصر فرانسو    ييها  نمونه

  .ميده

  يبحث و بررس
ـ        ك  بود يا   نشانگر مسائل روزمره   1970 يها  سال ت بـودن، از    يـ اهم  يه معمـوالً بـه بهانـة ب

ه كــ  گرديــد يانيــ جرين مــسائل هــدف اصــل  يــ شــوند، ا ي حــذف مــ صــحنه تئــاتر 
را بـه خـود   ) quotidien(شـد و نـام تئـاتر روزمـره      يخوانده م)  (néonaturalisteگرا عتينوطب

ر ييـ ة تغ يـ هـا، داع    تيش درآوردن واقع  يه با به نما   ك نين تئاترنيز بدون ا   يا). 280س،  يپاو(گرفت  
ن يـ ش از ا  يه پ كر،  يپذ  بي طبقة آس  ي خصوص ي به زندگ  ر مردم را داشته باشد،    كجامعه، يا طرز ف   

ار ي بـس  يشـناخت    نقد جامعه  يلود دوشه تئاتر را برا    ك. ديحق مطرح شدن را نداشتند، اعتبار بخش      
دوشـه،  . (»آورد يش درمـ يالم را بـه نمـا  ك شدة ياربرد اجتماع كتئاتر  «به نظر او  . داند  يمناسب م 

ند و  ك ي تازه را ابداع م    يآرام و جستجوگرانه، زبان    ي، از خالل تالش   يشناخت  خوانش جامعه ). 14
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، ابتـدا بـه     نينگـ شنامة  يـ ل نما يـ حال قبـل از تحل    ). 124برژه،  (سازد    ي را مطرح م   يا  مسائل تازه 
  .مينك ين اثر اشاره مي اي فرامتنيها  و جنبهيرامتنيعناصر پ

  يرامتنيعناصر پ. 1
م، با مشاهدة يه از آن دارك است ينتظارانگر اين حال ب  يه در ع  كرد ما با هر اثر      يكن رو ياول

. سـازد  يم دو معنا را به ذهن ما متبادر م      ك دست   نينگشنامة  يعنوان نما . رديگ  يل م كعنوان اثر ش  
ا يـ نـشانند و     ي مـ  ي انگـشتر  يه بر رو  كاندازد   ي م يمتي ق يا گوهر ياد سنگ   ي ما را به     نينگابتدا  

 يينمـا  ه نشان از قدرت   كآورد   يا به خاطر م   ر) ناظم االطبا (»  سلطنت يانگشتر«و  » يخاتم شاه «
شنامه را بـر عنـوان   يـ  نمايت اصليا شخص ي نام قهرمان    يه گاه كاما از آنجا    .  دارد ييروا و فرمان 

فـراوان وجـود دارد و در    1يكالسكسان ينو شنامهي بارز آن در آثار نما     يها گذارند و نمونه   ياثر م 
 ي تلقـ  يانگر نـام  ين است ب  كز مم ي را ن  نينگخورد،   يز به چشم م   ي ن 2ستميسندگان سدة ب  يآثار نو 

ر ينظ ي برجسته و ب   يتين صورت شخص  يدر ا . اند شنامه نهاده ين نما ي ا يت اصل يه بر شخص  كم  ينك
ه كـ  داللـت دارد     يتيا به طنز بر شخص    يند و   ك ي م ي را تداع  ي انگشتر يك ين پربها يهمچون نگ 

 ي بعـد  يهـا  ه در بخـش   كـ  اسـت    يا تـه كن ن يا. ده است يردن برگز كر  يسنده به منظور غافلگ   ينو
  . شود يار مكآش

: ميشـو  يرو م   ز روبه ي ن ي فرع يشنامه، با عنوان  يم در برابر عنوان نما    ييگشا يتاب را م  ك يوقت
سـپس از وجـود پـنج    . انـدازد  ير احـضار روح مـ  كـ ه خواننده را بـه ف ك ]مجلس احضار [ نينگ

گـر  يت د ي است، چهار شخصــ   يلت اص يه شخص كن  ير از نگ  يبه غ . ميابي ي م يت آگـاه يشخصـ
ت و يت، هو ين چهار شخص  يا. شوند ي خوانده م  2، مرد   1، مرد   2، زن   1اند و به عنوان زن       نام يب

ن يـ د، ا شو  ي مشخص م  يا ر شماره كت آنها با ذ   ياند و تنها جنس    نام و نشان خود را از دست داده       
ت جلوه دادن و ياهم ي، در بيار مرسوم است و ابتذال زندگ    ي بس 3 معاصر يها شنامهيده در نما  يپد

  .دشو يان ميها نما تيا فقدان نام شخصي

                                                           

   در آثار كورني  سورنا،هوراس، سينادر آثار راسين، و برنيس ، فدر، آندروماكهايي چون   نمايشنامه-1
  . نوشتة ژول رومنكنوك نوشته ژيرودو، يا الكتر مانند نمايشنامة -2
 هـاي خـود را بـه   ، شخـصيت به خاطر يك آري بـه خـاطر يـك نـه     به عنوان مثال ناتالي ساروت در نمايشنامة   -3

  .كند مي معرفي H1 ،H2صورت 
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  شيساختار نما. 2
 عرضه در صـحنة تئـاتر اسـتفاده         ي، برا يهر چند در عصر حاضر از هر گونه متن نوشتار         

  :ردك اشاره يتوان به دو ضرورت اصل ي وابسته به  تئاتر ميها يژگيان وي از ميشود، ول يم
ه كـ ) 274ورون، كـ . (دهـد  يل مـ كيش را تـش   يت نما يه ماه كو شنود   ا گفت   يالوگ  ياول د 

ا اشارات  يحات  يشود؛ دوم توض    يو تماشاگر برقرار م   ) گريا باز ي/ و(سنده  يان نو يشتر م يامروزه ب 
ارگردانان و ك ي دوگانه دارند؛ هم به هنگام اجرا راهگشا      يياراك، با   ي فرامتن يا ه جنبه ك يا  صحنه
نش كـ دهـد تـا      يار خواننده قرار م   ي را در اخت   يه هنگام مطالعه، اطالعات   اند و هم ب    پردازان صحنه

  .ندك و تجسم كش را بهتر درينما
ند و در مـتن  ك يات ارائه مكان، لحن صدا و حرك درباره زمان، م   يحات، اطالعات ين توض يا

د و  يـ آ  يشنامه م يه در آغاز نما   ك يدر اشارات . رديگ  ي را به خود م    ي گوناگون يها  شنامه هم نام  ينما
ه بـا   كـ  يهـا و نـسبت      تي شخـص  يسنده معموالً به معرف   يم، نو ينام  ين م يحات آغاز يما آن را توض   

  .رسد ي به حداقل مين معرفي معاصر ايها شنامهيپردازد اما در نما يگر دارند ميديك
ر ي مـا را غـافلگ     يا  ر منتظـره  يـ ن بـه طـرز غ     ي آغاز يا  حات صحنه ي توض نينگشنامة  يدر نما 

  :مييآ ي به خود مييدن صداينند و با شك يم

  .يكي در تاريلي سيك يصدا«
در . ستادهيـ ان نـور ا يـ آلـود م   خورده و بغـض يلي س-د شدهين با چهره سف  ينگ: ديآ ينور م 
اند، رو بـه او   ز نهادهيز نشسته و دست بر ميره پشت ميم داي، ن2 و زن 1، زن 2، مرد 1عمق مرد   

(...)«.  

نش كـ م، بـا وا   ينـام   ي مـ  يا   صـحنه  ياربردكـ حات  يه آن را توضـ    كـ  ي اشـارات  يسپس در پ  
  .ميشو ي مواجه ميت اصليشخص

  !ه زدك -خواستم بپرسم يم! زد] دكتر يبالفاصله بغضش م[ن ينگ«
  !نه دستشك بش1زن 

  ).9امجد، (» اني آقايرته از رفتار بعضي ح1مرد 

ن يـ  ا گـر در  يت د يشود و دو شخص    ين آغاز م  ي خوردن نگ  كتكشنامه با   يب، نما ين ترت يبد
  .نندك يباره اظهار نظر م

. اسـت » يشيـ نحوة گفتـار نما   «انگر  يها، نما   تيان شخص يدة ارسطو، گفت و شنود م     يبه عق 



 47  ...بررسي يك نمايشنامة معاصر ايراني با رويكرد 

ده يـ نـد و ابـراز عق  ك يش ارتباط برقرار مـ  يها با مخاطبان خو    تيق شخص يب، از طر  يسندة غا ينو
 يكــي: ام متــصور اســتيــرنــدة پي دو نــوع گيشيــ نمايهــا  گفتــهين رو بــرايــاز ا. ديــنما يمــ

رسـد   ين به نظر م   ياما چن . يشينش نما ك مخاطبان ناظر بر     يگريش و د  ي خود نما  يها تيشخص
 ي بـه گفتگـو    ي متوجه حضور آنها شود، به طـور پنهـان         يسكه  ك ني تماشاگران، بدون ا   ييه گو ك
  ).436نقل از الرتوما، (دهند  يها گوش فرا م تيان شخصيم

 اسـت  ياركـ ند، ك  ي صحبت ميسك با چه   يسك ه چه ك نين ا ييتع معاصر   يها  شنامهيدر نما 
ده يـ  همزمان و به هـم تاب يه در ارائة گفت و شنودهاك يسانينو شنامهيان نمايف، و از م  يبس ظر 

 در يو.  نـام بـرد  يسندة معاصر فرانسوي، نو) (Vinaver ناوريوتوان از  ي مشهرت فراوان دارند،
ده، يچي به هم پيبا ارائة گفت و شنودها) Par- dessus bord) (1973 (يشتكفراز شنامة از ينما

 La Demande (اركـ  يتقاضـا شنامة يند و در نماك ي مي مدرن را تداعي زندگي عصبيفشارها

d'emploi) (1971 ( يوسـته رو  يه پ كت را   يان چهار شخص  ي م يب گفتگو ي ماهرانه ترت  يبه طرز 
در بخـش  . نديآفر يده ميچي پيا هالمكها، م   ان گفته ي نظم م  ييجا  زند و با جابه     ياند بر هم م     صحنه

ه كـ  با فـاژ   يا   مصاحبه ي آژانس مسافرت  يك ير داخل ي، واالس مد  ي قسمت يشنامه س ين نما ياول ا 
ز همچنـان   ي ن ي، دختر متقاض  يز، همسر، و ناتال   ي لوئ يدهد، ول   يار است، انجام م   ك يدر جستجو 

  .زنند ي خود را ميها مانند و حرف ي صحنه ميرو

  .ديا ار متولد شدهك در ماداگاس1927ن  ژوئ14شما : واالس
  زميعز: زيلوئ
  يمن از نظر جسمان: فاژ

   استيهيبد: واالس
  ساعت چند است؟: زيلوئ

  .1نكنطور رفتار نيبا من ا: يناتال

ان يـ ه  م  كم  يگري د يا  ، اما به گونه   ي دسته جمع  يز شاهد گفت و گوي    ي ن نينگشنامة  يدر نما 
  :رديگ يش انجام مي نمايها تيشخص

  چ جا حساب نبودم؟يمن ه) 2نندهكزند، به عنوان آغاز  ي ميحرف(ن ينگ
                                                           

١- �� �	
������ ���� 

  . آنچه در ميان پرانتز با حروف پر رنگ نوشته شده در متن نمايشنامه نيست و نگارنده اضافه كرده است-2



  شهناز شاهين  48

  .گهي ديزيپس عز! ژ جاني مني تو مادر بچه م)ژهيند به منك يژه، رو ميشوهر من(  2مرد 
  ز نباشه چون مادرش منم؟يات عز  چرا بچه)رو به شوهر خود( نينگ

  .مبود دارهكرت  مادر جان؟ دختينيب ي م)نين، رو به مادر نگيشوهر نگ(  2مرد 
 واسـه  ياريـ مبوداشـو ب كه كـ دادمـش  .  تو خونة توئـه    )ن، رو به دامادش   يمادر نگ ( 1زن  

  خودم؟
  نش خونة من؟يمبود داشت فرستادكا چون ي )نين، رو به مادر نگيشوهر نگ (2مرد 

ن؟ تعـارف   ين از شـرّم خـالص شـ       يخـوا  ي هر دو فقط م    )رو به شوهر و مادرش    (ن  ينگ
  .گهين دين، بگينكن

ن ينگ. نكژه؟ به خواهرت نگا   يه من ين حرفا چ  ي ا )ژهين، رو به دخترش من    يمادر نگ ( 1 زن
  .يدون ي خودتو مي قدر زندگينينه؟ او نو ببك ي مي داره زندگيچه جور
  ).21همان، (» !نه عبرتي پس براتون شده بودم آ)رو به مادر و خواهرش(ن ينگ

المـة افـراد ناشـنوا شـباهت        كشتر به م  يب چند نفره    يگوو  ن گفت يم، ا ينيب  يه م كگونه   همان
ا از  يـ ها وجود داشته باشد،      ان گفته ي م يه ارتباط ك نيزند، بدون ا   يس حرف خود را م    كهر  . دارد

 يـك در برابـر حملـة      . ش بـرد  يش را به پ   ينش نما كا  يد و   ي حاصل آ  يا جهين گفت و شنود نت    يا
 دسـت  ي دفـاع ينـش كه واگر بـ يت دي دارد، شخصيگريردن دك در نامتعادل    يه سع كت  يشخص

ار كش را آشـ   ي مخالفـت خـو    يد، بـا جـواب تنـد      يـ آ يش برم ير حفظ موضع خو   كزند، به ف   يم
 يوتـاه كت اسـت،  يـ ه حـائز اهم كـ  يگـر يتـة د كن.ورزد ي اجتناب مييا از پاسخگو يسازد و    يم

  . تئاتر معاصر استيها يژگي از ويكيبخشد و  يالم سرعت مكه به آهنگ كهاست  گفته
افتـه  يل كي تش)(intrigueرنگ  ينش و پك از سه عامل داستان، يشيهر متن نما ه  كم  يدان يم

 ارائـه  ي گوناگونيرهايسندگان تئاتر از مفهوم داستان تعبيالبته در طول اعصار مختلف، نو   . است
. انـد  ش درآوردهيت را، از عهد باستان تا به امروز، در قالب اسطوره بـه نمـا     ياك ح يگاه. اند داده
ار نموده  كشنامه را آش  ي نما يدادهاي رو يوة نگارش خود، توال   يه بر ش  كية تئاتر، با ت   سندي نو يگاه

 ي بـرا  كوچـ كارگـانون   اما برشت درنمايـشنا مـة       . ان داشته است  يش را ب  ي خو يو مقصود اصل  
ه موجبات لـذت تماشـاگران را فـراهم    كداند  ي مييها زهياطالعات و انگ  «، داستان را شامل     تئاتر

ف ي روشن ساختن داستان را از وظـا       يو. دشو  ي م يشنامه تلق يلة قلب تپندة نما   آورد و به منز    يم
  ).25پرونر، (» داند يتئاتر م

ل يه ما ك يارگردانك يشنامه باخبر شود و برا    يخواهد از موضوع نما    يه م ك يا  خواننده يبرا
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ـ            ل يـ ه در راه تحلكـ  اسـت  ين گـام ياست آن را به اجرا درآورد، مـشخص سـاختن داسـتان اول
  .شود ي اثر برداشته مييتوامح

ه برخالف آثار كن است  يسازد، ا   ي نو مطرح م   ي را به عنوان اثر    نينگشنامة  يه نما ك يا  تهكن
 چون پرده و صحنه به چشم       ييها يبند مي از تقس  ي، در ساختار آن، نشان    يكالسك دوران   يشينما
 يه برخـ كـ  يدر حال. اند گر مجزا نشدهيديك از  ي مختلف آن با عالمت    يها   بخش يخورد، حت   ينم

 بـه   يا سـاختار  يـ  و   1)هنر(آورند    ي را به خاطر م    يكالسكا ساختار آثار    ي معاصر،   يها  شنامهينما
ه، كـ  نيـ گـر ا  يد. 2) نـه  يـك  ي بـرا  ي آر يـك  يار، بـرا  كـ  يتقاضـا (امل متفـاوت دارنـد      كطور  

ن گفـت و شـنودها،   يگـو دارنـد و در خـالل همـ    و گر گفـت يديك حاضر مدام با  يها  تيشخص
  .گردد يار مكگر آشيديكها با  تيش و ارتباط شخصيع نماي داستان، وقاموضوع

 يتوانـد گرفتـار     يه مـ  كـ  اسـت    ي اسـت، موضـوع    يامالً معمول ك نينگشنامة  يموضوع نما 
ه به اجبـار تـن بـه ازدواج بـا           ك است   ي داستان دختر  نينگ.  باشد يراني ا يها  از خانواده  ياريبس

ا يـ شان خـود را در آب در      يـ رد و خـسته و پر     يگ ي م دهد، از او طالق    ي م كاك تندخو و ش   يمرد
ه داستان بـه    كالبته از آنجا    . ردكن دو سطر خالصه     يتوان در هم   يتمام داستان را م   . ندك يغرق م 

 ي مـتن و برقـرار     يز پـس از بازسـاز     يـ  ن يا ن خالصـه  يرود، ارائة چنـ    يش نم يم به پ  يطور مستق 
  .ر استيپذ انكها ام تسلسل زمان

  اه تيبررسي شخص. 3
دهد، برگرفتـه از   ي نشان ميشي اثر نمايك را در طول يالي خيه شخصكش يت نما يشخص

 يد خود ارتباط  يت با تقل  يشخص. ا نقاب است  ي ك صورت ي به معنا  (Persona)ن پرسونا   يواژة الت 
 از يكـي د  يـ ه تقل كـ ده بـود    يـ ن عق يارسطو بر ا  . ندك يت برقرار م  ي واقع يايال و دن  ي خ يايان دن يم
شنامة يـ  نمايه بـرا كـ  يا تـور هوگـو در مقدمـه   يك، و1827اما در سال .  استير بشيها  يژگيو

 و يكالسـ ك درآمـد، نـه تنهـا قواعـد     يـك ة درام رمانتيـ اني نگاشت و به صـورت ب    رامولكخود،  
ه در قالـب درام،     كـ  آزاد است    يه خواهان تئاتر  كند، بل ك ي م ي سه گانة ارسطو را نف     يها وحدت

  .نما مبدل شود  جهانيا نهيزد و به آياميا درخود به هم ب ري و تراژديمدك از ييها جنبه
                                                           

 3شوند و     شود كه با ستاره از يكديگر مجزا مي          واحد تقسيم مي   18اثر يا سمينا رضا، به      ) 1994 (هنر نمايشنامة   -1
  .دهند را تشكيل مي» صحنه« قسمتي يا 6بخش 

بـراي يـك آري بـراي       اثر ميشل ويناور از سي قسمت تشكيل شده است و در            ) 1971 (تقاضاي كار  نمايشنامة   -2
  . سكوت وجود ندارد4اي از تغيير صحنه، مگر   اثر ناتالي ساروت هيچ نشانهيك نه
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ـ  باز هم به ز    يشيرفته شدة نما  ين پذ ياز اواخر قرن نوزدهم به بعد، قوان       ر سـؤال رفـت و      ي
، با  يالمك يها يت و ناتوان  ي شخص يها  يثبات  ي، ب ير ناخودآگاه، تناقضات زمان   ي نقش ضم  يبررس

بـا خلـق    ) 1873-1907 (يآلفرد ژار . ديآفرت را   يت، بحران شخص  ين بردن وحدت شخص   ياز ب 
 ينكشـ  س بـه صـحنه رفـت، شـالوده    ي در پـار 1896ه در سال ك (Ubu Roi)شنامة شاه اوبو ينما

سـخن  » تيمرگ شخص«اگر چه در عصر حاضر، در رمان، از        . ردكت را در فرانسه باب      يشخص
  .ت چشم بپوشديشخص از وجود ين سادگيه تئاتر بتواند به همكرسد  ي به نظر نميرود، ول يم

ند، آنچـه   ك يه عمل م  كد، آن گونه    يگو  يه م كآنچه  «ق  يت از طر  ي شخص يها  يژگيمطالعة و 
  .رديپذ يصورت م) 251س، يپاو(» ه با او دارندك يند و رفتاريگو ياش م ه دربارهك

 از طعنـه بـه اجتمـاع       كيه حا كم  يشنو  ي م ييها  هيناكت  ي، از زبان شخص   نينگشنامة  يدر نما 
ز از  ي او ن  ي مادر سنت  يها حرف.  جامعه دانست  ي باورها يتوان قربان  ين را م  يت نگ يشخص. است

ايـن  . دارنـد يير به سـزا يه در سرانجام ناگوار دخترش تأث     ك ييرد، باورها يگ يش نشأت م  يباورها
ل دخترش مخالفت يا ادامة تحصيردن  كار  كل است و با     ي قا يت فراوان ي نظر مردم اهم   يمادر برا 

ن يه بـه نگـ    كـ  اسـت    ينكش  جواب دندان » ارنيكمرداشم ب «ه  ك ني و ا  ياريكل ب ك مش البته. ندك يم
 از افـراد جوامـع   ياري بسيه گرفتارك را   ياريك ب يل اجتماع كز مش يشل ويناور ن  يم. شود  يداده م 

ار اسـت و در     كـ  ي پـدر خـانواده در جـستجو       اركـ  يتقاضـا در  . نـد ك يمختلف است، مطرح م   
ارند يك هر دو بيمادر و پسر) 1978 ((Dissident, il va sans dire)داست يش، ناگفته پيدگراند

  .آورد ي به بار ميرانگريم و وي وخيامدهاي پياريكن بيو ا
ده اسـت، بـه     يـ  دوبـار او را د     يكيه تنها   ك ي ازدواج با مرد   يخواهد به جا   ين م ي نگ يوقت

  :ديگو يل خود ادامه دهد، مادرش در مخالفت با درس خواندن او ميتحص

  )11همان، (» ده؟ ي مكيم؟ خرجِشو يه مون در مونديومي تو ينيب ينم«

خواهد او را از ازدواج با جوان دلخواهش منصرف سازد، در برابـر پرسـش                ي م ي وقت يول
  :دهد يشود، مادر پاسخ م ين ميجا تأمكلش از يه اگر به دانشگاه برود، مخارج تحصكدختر 

  )19همان، (؟ ي، نگران چه هستشه يم؟ حاالشم جور ميمگه تا حاال در موند«

ردن بـه صـالح دختـر جـوان       كار  كه  كدهد  يص م يه زن شماره دو تشخ    ك نيو به محض ا   
  »؟ي بديتون يا، جواب حرف مردمو ميب«: ديگو يست، مادر مين

گيري  ه به جاي هر گونه تصميم     كند  ك بدين ترتيب، مادر چهرة آشناي آنهايي را مجسم مي        
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  .نندكليف كان توجه دارند و منتظرند تا برايشان تعيين تمنطقي، تنها به حرف ديگر
 هـم در  1زن .  چند نقش را بـر عهـده دارنـد   يفايها ا تيدام از شخصكاز سوي ديگر هر     

ن يه دربـارة شـوهر خـود چنـ        كـ شود    يظاهر م ] ه[ژ  ين، من ينقش مادر و هم در نقش خواهر نگ       
  :ديگو يم

  .)22همان، (» ام  نشستهي عوضيك يهشت سال پا«

ه بـه سـبب   كـ شـود   ين ظاهر م  ية نگ ي، عمه، خاله و گاه همسا     ي زن دائ  يها   در نقش  2زن  
شـنود و   ين و شـوهرش را مـ  ي نگيها شتر صحبتيد، ب ي جد يها   آپارتمان يوارهاي بودن د  كناز

  .دهد ي را ارائه مك خاله زنيها هي از همسايدينمونة جد
ه بـه ظـاهر     كـ  1و مـرد    .  دارد ن را بر عهـده    ين و شوهر نگ   ي نقش شوهر خواهر نگ    2مرد  

د يـ گو ي فاجعه سخن ميكند و از ك يفا م يز ا ي دادگاه را ن   ينندة ارواح است، نقش قاض    كاحضار  
  . دادگاه روشن شودي آن برايد چگونگيه باك

 يان دارد، دختـر   يرامون او جر  يگوها پ و  ه تمام گفت  كشنامه  ي نما يت اصل ين، شخص ياما نگ 
 يتوان در آنچه در بزرگـسال  ياش را م  كيودك خاطرات دوران    ريه تأث كده  يد است حساس و رنج   

، كاك خودخـواه و شـ     ين بـا مـرد    ي نگـ  يازدواج اجبـار  . افـت ي در يد، بـه خـوب    يآ يبر سر او م   
ه گنـاهش دختـر بـودن       كـ  ين فرزنـد  ياو پس از سقط جن    .  دارد ي را در پ   ي و يها يحال شانيپر

اش را در آغـوش      د فرزند از دسـت رفتـه      د بتوان يند، تا شا  ك يا غرق م  ياست، خود را در آب در     
د، خانواده،  يآ يها برم  ه از صحبت  كشه، چنان   ين هرگز حق انتخاب نداشته است و هم       ينگ. رديگ

ه اصرار دارند كه در اثر فشار خانواده      ك يا تنها دفعه . اند م گرفته ي او تصم  يا جامعه برا  يان  ياطراف
ا يـ ه خـود را بـه در      كـ  اسـت    يرد، هنگام يگ يم م ياش بازگردد، تصم   نيشيباز هم به نزد شوهر پ     

  .اندازد يم
ن ي سـاختن چنـ  يد، اجبـار خـانواده باعـث عملـ        يـ گو يه خـود مـ    كز چنان   ين بار ن  يولي ا 

 يز دادگاه موهـوم   ي ن يشكگذارند و پس از خود     يآنها هنوز هم راحتش نم    .  شده است  يميتصم
 بـر  ير بـد يه با مرگ خود تـأث ك نيااز . دهد يل مكيشنامه را تشيه اصل نماكاند  ردهكش برپا  يبرا

  .شود يگران گذاشته است، هنوز هم سرزنش مي خواهرش و ديزندگ
  »! زدمش-هكرد كله ي آنقدر پكي اليزايروز سر چيپر«: ديگو يژه ميشوهر من

  ).49همان، (» ه؟كير ينا تقصي؟ اينيب  يم«: پرسد ين ميو مادر نگ
» !نكـ  قبـول    -يختـ ي رو به هـم ر     يهمه چ . يارو به هم زد   يلي خ يزندگ«: ندك يو اضافه م  
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  ).48همان، (
ـ ا. ديـ نما ي م ين ضرور ي بحث دربارة نگ   ين برا يت شوهر نگ  ي شخص يبررس ج كـ ن مـرد    ي

نـد و متأسـفانه     ك يار م كسب و   كه به همسرش سوء ظن دارد، تمام وقت خود را صرف            كخلق  
ه كـ ار كـ شـب از سـر   «. د داشته باشيه با همسر خود چگونه رفتار    كداند   ينه وقت دارد و نه م     

پس من بگـم  «گفتم  يم» .حوصله ندارم. نكگفت ول  يت چه خبر بود؟ م   كگفتم شر   ياومد م  يم
  ).20همان، (» پرسم ي رو خواستم بدونم ميهر چ. م خسته«گفت  يم» -ام ردهكارا يكخونه چ

 ك مشتر ي زندگ يلي س يبا صدا . شدك ي حجله م  ين پا كل مم كن ش يتر ياو گربه را در سنت    
عالوه بـر آن همـسرش را بـه    .  استكوكن مشي نگيند، چون به پسر عموها   ك يخود را آغاز م   

ا يـ  گويه در فرهنـگ و كند، به ضرب و شتم زن خو دارد و طرفه آن        ك يرابطة نامشروع متهم م   
م همسرش بـوده    يه دو سال و ن    كن  يه درست در روز ختم نگ     كمعناست، چرا    يعشق و محبت ب   

  .رود يگر مي دي زنياست، به خواستگار
 بـزرگ و    يقهرمانان بزرگ، خطـرات بـزرگ، سـفرها       «گر دوران   يدر فرهنگ پسامدرن، د   

 يا  جامعهيارهايت افراد با معي و موفقيو زندگ ) 64رنگه،  (به سر آمده است     »  بزرگ يها  هدف
 يترسـ   يه مـ  ك يه اگر نشان ده   كماند    ي م يا به جنگل  ي دن يا   عده يبرا. شوند  يده م ي سنج يمصرف

 چون شوهر   يالبته افراد . شوند  يور م   رده خود حمله  ك يش دست يبرند، پس آنها پ     يتو حمله م  به  
: گفـت  ي مـ يكـي ه آناتول فرانس به نك يطور ستند و هماني خاص نيانكن مختص زمان و م ينگ

  ). فرهنگ ربر(» رحم يس و بياند، خودخواه، خس نون هستند بودهكه اكگونه  نيشه هميمردم هم«
بـه عنـوان    . ميـ  دار يي آشنا ي خانوادگ يها   از خشونت  ييها  اصر فرانسه با نمونه   در تئاتر مع  
بـا   (L'Acheteuse)داريزن خرشنامة يدر نما) 1966-1899(،  (Steve Passeur)مثال استوپاسور 

نـان بخــش    ي، چـارچوب اطم   يي زناشـو  يش از حد در زنـدگ     ي ب يورز  نهكيش درآوردن   يبه نما 
) 1983-1885 ( (Paul Géraldy)ند، پـل ژرالـدي   كش يا در هم م زمان خود رييتئـاتر بـورژوا

 نظـر دارد،    ك مـشتر  يت در زنـدگ   ي به عدم رضا   (Aimer) دوست داشتن  يهم در درام خانوادگ   
  .ندك يد ميست تهدك را به شيي زناشويه زندگكعاملي 

 جـه يدر نت.  اسـت يطلبـ   بر تنفـر و قـدرت   ي مبتن يا ز رابطه ين و همسرش ن   يان نگ يرابطة م 
ه موجبـات   كـ  دارد   ين در اطراف خود مخالفان متعدد     ي دهنده، نگ  ياري هر گونه عوامل     يجا به

 همـسر، بـه     يين تنـدخو  يان و همچن  يكمخالفت مادر و نزد   . آورند يدغدغه خاطرش را فراهم م    
اش  يبختـ  سـازند و باعـث نگـون       يه آرامش او را مختل م     كشوند   ي م ي تلق يروني ب يمنزلة موانع 

  .ش محقق نگشته استيه براكد افسوس آنچه را بخورد يوسته بايب او پي ترتنيبد. شوند يم
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ه كـ رد، آن اسـت     كـ  اضافه   نينگ ي و فرع  ي اصل يها تيتوان دربارة همة شخص    يآن چه م  
 ي درسـت  كد در ي رفتار آنها با   ك در يبرا. يركة روشنف يچ داع يه يند، ب ا  ي معمول ينها همه افراد  يا

هـا بـه     تيبا مطالعة شخص  . خورد يشنامه در آن رقم م    ي نما ه موضوع ك داشت   يا از عرف جامعه  
 يلك بـه شـ    يتي ندارند و در هر موقع     يشنامه رفتار ثابت  يه آنها در طول نما    كم  يبر ي م يته پ كن ن يا

  .نندك يمتفاوت عمل م
 مـاه  يـك  هـر بـار   يقاضـ .  داردي بررسـ ي جا يشناس  ز از منظر جامعه   يالبته دادگاه طالق ن   

ه در دادگـاه بـر زبـان رانـده          كـ  يقيامـا حقـا   . ازش و مدارا برقرار شود    ه س كدهد تا    يفرصت م 
. گردد يردن م ك ي تالف ي برا يا ه بهانه كگذارد، بل  ي نم ي سازش باق  يشود، نه تنها در خانه جا      يم

ه ك نينند، غافل از ا   ك كدهد تا آن دو قدر با هم بودن را بهتر در           يال خود فرصت م   ي به خ  يقاض
  :شود ي ميينما  و قدرتييجو قامن فرصت فقط صرف انتيا

  )29(» !خوردم ي مكتكمن شبا : ديگو ين مينگ«
  .دي گوكشود، صحنه را تر ير ميه سرانجام ناگزكنند ك يهمه عرصه را چنان بر او تنگ م

ش، يت از صحنة نمـا    يه خروج شخص  كد  يگو ين م ي راس يها شنامهيروالن بارت دربارة نما   
و ي اثـر ژان تـارد     شهيـ  گ شنامةيـ در نما ). 55نقـل از پرونـر،       ( بـا مـرگ او دارد      يارتباط تنگاتنگ 

  .شود، مرگ در انتظار اوست ي از صحنه خارج مي مشتريز وقتين) 1903 -1995(
ا، بـا مـرگش مـصادف       يـ نـار در  ك، رفتن زن جوان بـه       نينگشنامة  يب در نما  ين ترت يبه هم 

تنهـا او مـتهم، بـه تنـگ آمـده            و   اند  يه همه در آن قاض    ك يا مهكرا از مح  يرود ز  ياو م . شود يم
ه، يشـارت (» رنـد يگ يگر قـرار مـ  يديكـ  در برابـر  ي مرگ و زندگيزة اصليغر«در وجود او   . است
  . از آنِ مرگ استيروزي، سرانجام، پيان مرگ و زندگي در مصاف ميول) 144-145

   زمانيژگيو. 4
ر گذشـتگان  ه در آثـا كـ  يا وهيس شـ كـ ، بـر ع نينگـ شنامة يه اشاره شد در نماكگونه    همان

ع يها وجـود نـدارد و وقـا    ان زماني مينظم. م بهره نبرده استي مستق يمتداول بود، زمان از گذر    
شـوند و     يجا م   جابه...   مختلف مانند خانه، رستوران، دادگاه،     يها  انكمدام در زمان و طبعاً در م      

  .نندك يخواننده را سر در گم م
ـ       آن يشف معنـا  كـ اند و   يمعنيها ب  از جمله  يدر نگاه اول برخ    ش رفـتن و   يهـا در گـرو پ

خواننـده  .  برپاسـت يدر عالم پس از مرگ، دادگـاه موهـوم  . گر استي د يها با صحنه  ييارويرو
ـ  يـ نـد و جر كيان احساس مـ كرون از زمان و م يخود را در ب     مطلـق رخ  يزمـان  يان دادگـاه در ب
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ه همچـون  كـ ز يـ نشنامه يـ ن نمايـ ست، در ا يـ ه در خـواب، زمـان مطـرح ن        كگونه   همان. دهد يم
. ميشـو يانة داستان پرتاب م   يدر ابتدا ما به م    . ندكي نم ي را ط  ير مشخص ياست، زمان خط س   يرؤ

ع به عهـدة مخاطبـان     يوند وقا ي پ كه در كند، چرا   كب آنها آگاه    يس قصد ندارد ما را از ترت      ك چيه
ـ  بـه    ر حوادث، ي نظارت بر س   يه به جا  ك فعال   يا تماشاگر يسپرده شده، به عهدة خواننده        ياري

 يه تئاتر امروز مخاطبان   كرا  يشف ماجرا همت مي گمارد؛ ز     كارگردان آمده، خود به     كسنده و   ينو
  .طلبديار ميهوش

ه او  كـ ننـد، بل  ك يت مـ  ياكش ح يگران را برا  ي د يه زندگ كست  ي ن يسكتماشاگر امروز، آن    «
  )6گروس، (» ندك ي مينند، زندگك يف ميگران تعريه دكخود، آنچه را 

وسـته در حـال     يه پ كـ ، ذهـن انـسان      1ييايكـ  آمر كلسوف و پزشـ   يمز، ف يام ج يليوبه گفتة   
در هر . ندك ير مينده سيشه در گذشته و حال و آ    يستد و هم  يا ي نم ي از پا  يات است، لحظه  يفعال

 ذهن،  يه مفهوم زمان، برا   كوندند  يپ يگر م يديكنده، چنان در ذهن، به      يلحظه گذشته و حال و آ     
  .دهد يمت خود را از دست ياهم

ـ   يكـي ه  كـ ) كفلش ب (با استفاده از فن بازگشت به گذشته          آن را در    ياربردهـا كن  ي از اول
 مدام خواننـده  نينگسندة يم، نوي شاهد بود  (Salacrou)رو  ك نوشتة ساال  ناشناس آراس شنامة  ينما

  .ندك ينده سرگردان ميان زمان گذشته و حال و آيرا م
آگاه  مهير ناخودآگاه و ن   ي انسان در ضم   يها ت و تجربه  ز خاطرا يد ن ي سه گانة فرو   يبند ميدر تقس 

 كيودك دوران   يها يسخت. نديآ ير آگاه م  يط، به ضم  يشوند و به هنگام مساعد شدن شرا       يره م ياو ذخ 
هـا   يامكـ ردن آنهـا از فـشار تلخ      كـ ر نهفتـه اسـت و بـازگو         ين ضم يري ز يها هيهمچون خواب در ال   

ان ذهـن،  يشود و جر ي از سر راه برداشته م     يهمة موانع زمان  ال ذهن،   يان س ي جر يارياما به   . اهدك يم
بـدون  «آنهـا   .دهنـد  يسندگان معاصر انجام م   يه نو ك است   ياركن  يا. دهد يار خود ادامه م   كفعاالنه به   

آورنـد و هرچـه از       يخواننده را از زمان گذشته به حـال مـ         ) 131لو،  يژان د (،  »ينيچ گونه مقدمه  چيه
ـ «اغـذ آورده، بـه      ك ي، بـه رو   ي نظر گرفتن نظم زمـان     گذرد، بدون در   يذهنشان م   خـاطرات   يادآوري

» زمـان  ي و بي دائميزمان«رند و به يگ يامل قرار مك ي همزمانيكها در    همة زمان . پردازند يم» گذشته
 كها عـادت دهـد، در در   ل نوشتهين قبيه خود را با اكن حال بر خواننده است يدر ا . گردند يمبدل م 

  .ابدي فعال دست يغ ندارد و خود به ذهنيخود را درت كمسائل، مشار

                                                           

  . نگاشت1891سال  را در  اصول روانشناسيكتاب) 1842-1910( ويليام جيمز -1
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  يريگ جهينت
ه داشـت، امـا    كيـ با ت ي ز ي و متداول زبان   يخية سنت تار  يدر قرن هفدهم، تئاتر فرانسه بر پا      

 آن را   ييور شـدند و عـدم توانـا         ن زبان حملـه   ي به هم  1950 يها  سوتان تئاتر سال  كش  ين پ يكل
» تئـاتر روزمـره   «يهـا  تيه امروزه شخصك يزبان. ختندار ساكار و احساسات آشك انتقال اف  يبرا

 بيـان   ي برا يا  واژه.  است يالت اجتماع كان دردها و مش   ي ب يانگر دشوار ينند، نما ك يلم م كبدان ت 
ـ   . گيرد  مي يه گاه فراتر از واژگان موجود جا      كافت، چرا   يتوان    ين مصائب نم  يا ش از  يامـروزه ب

ن در ارتبـاط  يشيـ  بـا متـون پ  يا م، هر متن تـازه ياترها در صحنه تئ شهيشه شاهد برخورد اند يهم
در تئـاتر   . ديـ آ  ي همچنان موضوعي مطرح به شمار م      يان تئاتر و زندگ   ي است و ارتباط م    يكنزد

دهند، و    يها در بطن زبان رخ م       شكشمكالم سپرده شده و     ك بر عهدة    يشينش نما كامروز نقش   
ـ  از نو  ياري بـس  ركـ ه باعث دغدغة خاطر و اشتغال ف      ك است   يا  تهكن ن يا سندگان معاصـر شـده     ي

  .است
 يهـا   تيـ ه بـا واقع   كد  يگو  ي م يا د، از فاجعه  يي نگو ين به معن  يد َنگ يا شا ي ن،ينگشنامة  ينما

ـ امـا نو  .  تنگاتنگ دارد  ي ارتباط يكيزي متاف ي و اضطراب  ي خانوادگ ي، زندگ ياجتماع  نينگـ سندة  ي
ق، يبا وجـود مطـرح سـاختن حقـا        ) رناويشل و ينا رضا، م  ياسمي(سان امروز   ينو  شنامهيهمانند نما 

 كيل شـده، و سـب  كيوتـاه تـش  ك ييها ه از جملهكتاب كنوشتار . دهد ي ارائه نم  يا راه حل  يه  ينظر
وت است  ك است، سرشار از س    يار معمول ي بس يا   خانواده يه گواه بر سطح زبان    ك دارد   يا  محاوره

 بسته يگرند، در فضاها يديك  آزار رساندن به   يه در پ  كز    يها ن   تي شخص يرفتار اجتماع . اديو فر 
 بـاز   كيودكـ دهد، به دوران     يزمان، تداوم رو به جلو را از دست م        . ابدي ي م يشتريان تنش ب  كام
ن اسـت  يشود، ا يشنامه احساس مين نمايآنچه در ا. نهد ي پس از مرگ گام ميايگردد، در دن   يم
ار كانـد، آشـ    پنهان داشته ش  يه در پس خو   ك را   ييشف شوند و معنا   كها همه منتظرند تا      ه واژه ك

ان يـ  در قالب چند نفـر نما يكزند، هر يآم يه در خواب، با هم مكز، چنان  يها ن  تيشخص. ندينما
الت جوانـان و    ك سـرخورده بـه مـش      ي نگونبار دختـر   يم زندگ ي با ترس  نينگسندة  ينو. شوند يم

  .ننديب يفر مكيده يتمده در آن، افراد سكپردازد  ي ميا حقوق زنان نظر دارد و به انتقاد از جامعه
 ياسي و س  يها بر تمام سطوح فرهنگ       قرن ي ط ي و مردمحور  ينظام پدرساالر «ز  يدر اروپا ن  

م يخوان ي منتشر شد، م2007ه در سال    ك يدر آمار ). 330سا،  يشم(» م بوده است  ك حا يو اقتصاد 
رنـد،  يگ  يون زن مورد ضرب و شتم همسر قرار م        يليش از دو م   يشور فرانسه همه ساله ب    كه در   ك
، حداقل سـه سـال زنـدان و    ي خانگيها ت از آنها در برابر خشونت  ي حما يز برا ي ن ين قانون يكل

  ) 32ا، كپن( مجرم در نظر گرفته است يورو برايش از چهل و پنج هزار يپرداخت ب
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 اثـر   آوازه خـوان طـاس    ، به   نينگشنامة  ي نما يه ساختار دوران  كر است   كان الزم به ذ   يدر پا 
نـد، لـب بـه    يب ي مـ ييايـ ان موميز مانند خود او در پا     ين ن يخواهر نگ . شباهت دارد و  كونسياوژن  

. ن اسـت  يوكـ  در شـرف ت    يگـر ي فاجعـة د   ييخورد، گـو    ي م كتكگزد و از شوهرش       يدندان م 
 آغـاز  يلي سـ يـك  يسازد، با صـدا  يان مي جامعه امروز را نمايه دردهاكد امجد  يشنامة حم ينما

دهد و  يوند ميان را به آغاز پ    يب پا ين ترت يرسد و بد    يان م يپا به   يلي چهار س  يشود و با صدا     يم
  .دارد يان برمي را از مييان هر گونه رهاكام
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