
 37  56 تا 37، از صفحه 1392 بهار و تابستان ،1شماره ، 18دوره ، ادبيات معاصر جهانپژوهش 

 رك هاوارد بارةقلع ي در هزارتوهاك بارويي بازنمافنون

  ∗ مريم سلطان بياد
  ها و ادبيات خارجي، دانشگاه تهران،تهران، ايران استاديار زبان و ادبيات انگليسي، دانشكدة زبان

  ∗∗طاهره رضايي
  تهران، ايران،دانشگاه تهران،ها و ادبيات خارجي دانشجوي دكتري زبان و ادبيات انگليسي، دانشكدة زبان

  )26/12/92 :، تاريخ تصويب8/11/91 :تاريخ دريافت(

  دهيچك
ه كـ ،  قلعـه اش   نامهشير در نما  ك هاوارد بار  ي دراماتورژ ي آنست تا با بررس    ددص ش رو در  ينوشتار پ 
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  مقدمه
ده يـ چي و پي غنـ يشيـ  بلنـد در خلـق نما  يگام )The Castle( قلعهر با نوشتن كارد بارهاو

امـا  . )303لـم   (رد  كزه اعالم   يش را قدرت غر   ين نما ي موضوع ا  يا  خود او در مصاحبه    .برداشت
رد تـا   يـ گ يار مـ  كـ   فنوني كه باركر بـه     .ستي اثر ن  يدگيچيل پ ي تنها دل  ،شي نما موضوع روانكاوانة 

لـف  ك و تيدگيـ چيآن پ بـه ش يتر از موضوع نما شيند، بكر ي را تصويزي غريزه و رفتارهايغر
  . بخشد يم

ا يـ تانيه فرهنگ صـحنه در بر ك آورد ي سخت رويها نامه شيد نمايتولاي به  دوره ر دركبار
 بـه  )Royal Theatre Company(ال يـ ت تئـاتر رو ك شـر يارهـا يتحت تسلط استانداردها و مع

ر كاگرچه بـار  .  آورده بود  ي رو ي اجتماع ييگرا  و واقع  ي تماشاچ ي، سهولت فهم برا   يسينو ساده
 يدر عـوض زنـدگ    . ردكآن افتخار ن  براي اين شركت نوشت، اما هرگز به        ش خود را    ين نما ياول

د آمد  ي پد ي آن تئاتر   در نتيجة  هك عصر خود شد     يارهاير صرف فاصله گرفتن از مع     ك بار يتئاتر
كـرد   نتقل مـي  ميتماشاچ و اضطرار را به شيتشو مضطرب، احساس  يها تيجاد شخص يه با ا  ك

ر ي تـصاو  ييهـا و بـا بازنمـا       تي بـا شخـص    يپنـدار  ذات همـ  ي برا يتماشاچو با اجازه ندادن به      
» تئاتر فاجعـه «ر ابن تئاتر را كبار. ردك يد مي را عاجز و ناام    ي صحنه تئاتر، تماشاچ   يخشونت رو 

)Theatre of Catastrophe( دينام .  
ـ   ي بـا گفتمـان فلـسف      ي قابل بحث  فنير قرابت   كبار» تئاتر فاجعة « ه كـ  دارد،   ك بـارو  ي و ادب
ه آثـار   كـ ست  يـ ن بدان معنـا ن    يطور خاص سخن نرفته، اما ا       به ن قرابت ي ا تا كنون دربارة  اگرچه  

  رسـالة 1992در سـال   )Charles Lamb(چـارلز لـم   . انـد  بهي غركدگاه باروير با دك باريشينما
 اختصاص داد و از )Edward Bond(ر و ادوارد باند ك تئاتر باريقي تطبيبررسه  خود را بيتركد

ا، لم بـا خـوانش   هكتاب ز اين ايكيدر . ردكر منتشر ك باريها شينماهايي دربارة   كتابآن پس،
ـ ين نمـا يـ  در ا)seduction( گفتمان اغـوا   يي و رمزگشا  قلعهش  ي از نما  ياريبودر  نقـد  نيش، اول

ـ يد ايويد. ردكعرضه  زارباموشكافانه از اين اثر را به    نيـز دربـارة  )David Ian Rabbey (يان رب
آنچـه هـر دوي   . ردك ي او بررسيخ هنري تارير را طك باريارك منتشر و روند ير آثاركتئاتر بار 

 ييبازنمـا ، اين بود كه او ديگر اطميناني به         افتندياو در » تئاتر فاجعة «ر و   كباراين منتقدان دربارة    
، ين رو يـ ستوه آمـده اسـت و از ا         به ياسي قابل فهم س   يها اميد و از دادن پ     ندار يرونيت ب يواقع

. سديـ نو يده مـ  يچي پ هاي شيتند و نما   ي خود را در هم م     يها نامه شي، متن نما  و به عمد  آگاهانه  
 يودارجاعـ خـ  همـراه بـا   ن مخالفـت    يـ ا.  در تئـاتر مخـالف بـود       يي غالب بازنما  ير با معنا  كبار
پـردازان پـست     هيـ ان نظر يـ ج م يـ  را ي و انتقاد  يگفتمان فلسف  باركر را به     هاي او، آثار    نامه  يشنما
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. انـد  د شده يق و جد  ي عت ينون پابرجا كسم، وارد جدال تا     يار مدرن كه با ان  كند  ك  ي م يكمدرن نزد 
 )Mathew Arnold(و آرنولـد  ي متيشه صدايد، هميم و جدي و مدرن، قديكالسكن يدر جنگ ب

خ همواره حاضر  ي را در تمام طول تار     1ي و عبر  يستينگ هلن ش دو فره  كشمكه  كشود   يده م يشن
 بود و شقاوت سرسـختانه و       يستي هلن يرايده و پذ  يچيد آرنولد فرهنگ باز، پ    يآنچه از د  . ديد يم

 و  كشد، امـروز در لبـاس مـدرن و پـست مـدرن، بـارو               يف م يمند عبري در برابر آن تعر      نظام
  .  استيابي قابل باز2سميمانر

. نـد يب ي را در فرهنگ پست مدرن حاضر مكه باروك است يلسوفانيجمله فو از كشل فو يم
 يبررسـ بـه    )The Order of Things( ي علـوم انـسان  ينه شناسـ يريد، زهاينظم چتابش كاو در 

و كاز نظر فو. ردك يافكر و تحول آن را در قرن هفده موش    ييخ تغ ي پرداخت و تار   ييمفهوم بازنما 
افت، تـا بـه     يات دوره نمود    ير داد و در ادب    يي را تغ  ي زبانشناس يفآنچه در قرن هفده گفتمان فلس     

آميز اسـت     يهناك. ده است يامل رس ك به ت  ييداي و در  ي سوسور يشناس افته و در زبان   يامروز ادامه   
  . مي فرهنگ بخوانيكش از سقوط يامل را لحظه پك تكه اين نقطة

گفتمان  او از  تئاتر فاجعه ر و ك بار يشي نما فنون يريگ و، وام ر شي پ بدين ترتيب هدف مقالة   
 دگاهين مقاله د  يسندگان ا ي نو ،ن راستا يدر ا . ا شده است  يمدرن اح  باروك است كه در دوره پست     

ونـد  يننـد پ ك يد و تالش مـ  ـنيجو ير م ك بار ياسينامه س  شي در متن نما   ييبازنماباروك را درباره    
  .ت ادب و هنر باروك آشكار كنند را با صنعقلعه

  يينما و بازكبارو
وب كايـ ، همچـون    يا  عده يبرا.  دارد ي مختلف يپردازان مختلف معان   هيان نظر ي در م  كبارو

 يه بـرا كـ  يدر حـال .  و منحصر به قرن هفده است  يخي تار يا دهي پد ،گ فاندل يارت و لودو  كبور
ن اسـت در    كه مم ك است   يا  گسترده ينيب ن دورس، جهان  يوجيگر همچون اشپنگلر و     ي د يا عده

گـردد،   ي برنمـ  يستيت و چ  ي به ماه  كبارو«ل دلوز معتقد است،     يژ. رار شود ك ت يخي تار ةهر بره 
صه و يـ  خصيـك عنـوان    بـه كز بـارو يـ ن مقالـه ن يـ در ا). 3(» ژگي است  وييكرد و  كاركه  كبل

 . ا شده استي پسامدرن احةه در دوركنظر گرفته شده   درينيب جهان
ـ   نـو  يلكند، ش ك  يدر آن ظهور م   ه  ك يانك و م  ي زمان ياي جغراف ياقتضا  به كاگرچه بارو  ه ب

                                                           
1- Hellenism and Hebraism 

2- Mannerism 



  1392 ، بهار و تابستان1 هشمار، 18 دوره ،ادبيات معاصر جهانپژوهش  40
 

نـد،  ك يه تجلـ ك يلكهر ش  بهكهنر بارو. ندك ي مشخصي را دنبال م  ينيب رد، اما جهان  يگ يخود م 
د دارد؛  كيـ  تأ ين نامتناه ي دوگانه انسان با ا    ة است و بر رابط    يتيگاه متزلزل انسان در گ    يانگر جا يب

.  است ك آن هراسنا  ياز سويي از ژرفا    است و    ين نامتناه يا دن به ي رس ي انسان در تمنا   ياز طرف 
ه سـرآغاز   كابد  ي  ي نمود م  يها و حوادث   تي، در شخص  يتناهي ال ةز جاذبه و دافع   ي ن كدر تئاتر بارو  

 ي، نفـ  ك ثبات معنـا در بـارو      ينف. ردكها را معنا     توان آن  ي نم يچ مرجوع يو پاياني ندارند و با ه     
هاي   حيطه  را به  ييان بازنما كت و ام  ي واقع ن نگاه مردد، مفهوم   يت است و ا   ي واقع ييان بازنما كام

  .كشاند نويني مي
. ت بـود يـ واقع شبهه و وفـادار بـه    يعنوان نظامي شفاف، ب    زبان به  قرن هفده قرن اعتقاد به    

اورده يـ ساخت و نه تفاوت و هنوز نشانه، معنا را از پا درن يهنوز هم زبان بر اساس تشابه معنا م    
ـ يت بيواقع ردند معنا از ارجاع به  ك  ي م  زبان گمان  يها لسوفيهنوز ف . بود . شـود  يد مـ يـ  توليرون

ت شـد، و    يـ ان معنـا و واقع    يـ ل رابطـه م   يتعـد  د و پرسش در فلسفه زبان منجر بـه        ياگرچه  ترد  
مخالفـت بـا     گرا دست بـه    لسوفان عقل ي مجرد شدند و ف    ي نبود معان  يگرا مدع  وفان تجربه ـلسيف

اس ـرموز را احـس ـ مـ يزيـ ان آن دوره، حـضور چ سندگي از نويه برخ كد  يشد د  يها زدند، م   آن
ات قـرن هفـده   يـ ادب. ردك ين رابطه را مخدوش م    يستاد و ا  يا يت و معنا م   ين واقع يه ب كردند  ك  يم

دون و از   كـ شل فو يـ نقـد م  .  زبـان  ياركـ انتيخ ن حضور قدرتمند نشانه و علم به      يپر است از طن   
 يمـ ك مح ي پا ين همگان جا  ي ب  زبان، ي سروانتس نشانگر آن است كه ديگر مفهوم سنت        شوتكي

ر ييـ  بر اساس تفـاوت تغ     يا رابطه  بر اساس تشابه به    يا  از رابطه  ييب، بازنما ين ترت يا ندارد و به  
ت دور يـ هـا از واقع  ت و معنـا، انـسان  يـ رابطه واقع با وارد شدن نشانه به). 54 وكفو(افته است ي

  .ن شده استك نامميت امري واقعيياند و بازنما شدنده
ه كـ  يا معادله. شمرد ي محال م ي را امر  يي، بازنما ير زبان كن تف ير، بر اساس هم   كبارهاوارد  

او .  اشاره به نبودهـا    يعني،  ييستند و در اصل بازنما    ي ن يكيدر آن دو طرف بازنمود شده، هرگز        
  :ديگو ين مي چنيي بازنمايش از تالش برايها نوشته در دست

، در  ي پـس از زنـدگ     يايـ ا دن يرانگي مرگ،   يكجا ب  ك گنجد و هر   يران در تصور بشر نم    يكب
هـا را بـا    ناشـناخته . ثمر اسـت  ين تالش بيه اك آن نشان داده  يي شده، فقر بازنما   يي بازنما يهنر

ن يـ ت ايـ س مقبول است، امـا واقع  ينو  استعاره ين امر برا  يه ا كم،  يزيانگ يها برم  رجوع به شناخته  
  )30ر كبار. (لنگد يدله من معاي منطق اي هم پايان استعاري در بيه حتكاست 

 ز در عمـل بـه     يـ ر آن ن  يـ  غ ييپردازد، اما بازنما   ي مجردات م  يير به بازنما  كنجا بار ياگرچه ا 
 ي برا يط مدرن عاجز بود، راه    يه شرا ي شباهت از توج   يه جادو ك يدر حال .  است ين دشوار يهم
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ت يفكي«ار  ك راه نيبر اساس ا  . دا شد ير پ يف ناپذ يت توص يا و واقع  يردن با دن  كدست و پنجه نرم     
رد؛ و  كـ  كر روح در  يال و تـسخ   يـ امبرانه، با قدرت خ   ي پ يرتيتوان با بص   يت را تنها م   ينهان واقع 

و بـاز  كـ ه نـاگزير بـه فو  كنجاست يا). 6 ترنر(» توان سراغش رفت يل و قصه ميتنها با نماد، تمث
م ك مـستح  م و ي مـستق  ةه وجود رابط  كط مدرن،   يشوت در شرا  كي دون   يوانگيم و لزوم د   يگرد يم
 معلـق و پـا در هـوا         ـيوند، از معنا عاملـ    ين پ يختن ا يند و با گس   ك  ي م يت را نف  ين معنا و واقع   يب
  ياد بيـاوريم،   سازد، به  ي معنا م  1قيق تفاوت و تعو   يه از طر  ك را   يدا و نظام زبان   ياگر در . سازد يم

 از  يطـور اسـتعار    ه به كد  ابي  يمان نمود م  ي برا ير وقت يق معنا و لزوم تفس    يتعل. ايم به بيراهه نرفته  
  .مي مدرن بنگريايبه دن) barraco (2وكمنشور بارا

  ركهاوارد بار ةقلع به ينگاه
 ينامـه بـرا    شين نما يا. دير نام كنامه بار  شين نما يتر لفكن و مت  يتر دهيچيتوان پ  ي را م  قلعه

 (Barbican)ان يكـ  در بارب(RSC)ر يسپكـ ال ش يـ ت تئاتر رو  ك توسط شر  1985ن بار در سال     ياول
 همچـون   يمـسائل   را بـه   يخي تـار  ي نگـاه  كش، در ي نما ين بازخوردها ياول.  صحنه رفت  يرو

ار كان آشـ  يان منتقدان و تماشـاچ    ي م 3نهميگان و جنبش صلح گر    ي در زمان ر   ي نظام يد قوا يتشد
 ي منفـ  ةنهم و روش مبارز   ي گر ة منتشر نشده با چارلز لم، حادث      يا ر خود در مصاحبه   كبار. ردك  يم

ن يـ با ا . ردكش عنوان   ين نما ي ا يريگ لك مؤثر در ش   يروهاي از ن  يكين جنبش را    ي ا يها ستيفمن
 بـه   يارير بـا هوشـ    كر آثار بـار   يآورد و همچون سا    ي نم ي رو ياسيام س يشعار و پ    به قلعهوجود  

 . ندك ي اشاره ميخيحوادث تار
 يهـا  هـا مبـارزه در جنـگ        پـس از سـال     ياستاسل. ش ساده است  ين نما يت در ا  يخط روا 

 ش به ـ از مالزمان  يكياند و فقط      شده  شتهك مردان او در جنگ      ةهم. گردد يخانه باز م    به يبيصل
 مهنـدس اسـت و اوسـت كـه طـرح      يك كرك.  همراه اويندكرَكنام   عرب بهيرينام بتر، و اس 

ـ يستيـ  فمن ي، زنـان روش زنـدگ     ياب استاسـل  يدر غ . شدك  يقلعه را م   ه نگـاه  كـ انـد   گرفتـه  شي پ
ن همسر استاسل  . عت ندارد يطبز به   ياستثمارآم شاورز اسـت در رأس     كـ  يك ةويه ب كنر  كي و اِس  ياَ

انت همـسرش، دسـت     ي وفادار بوده، در مواجهه با خ      يه عاشق ك ياستاسل. ن جامعه قرار دارند   يا
                                                           

1- Deference ق يه از تلفكdifferenceتفاوت و ي به معنا deferق گرفته شده استي تعلي به معنا .  
لمه از آن گرفته شده و بـه        كن  ي توافق دارند ا   كباروپردازان   هيباَ همه نظر  يه تقر ك يتغالشه زبان پر  ي از ر  يا لمهك -2

  .  است»تراش نخوردهالماس « يمعنا
3- Greenham Peace Movement  
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ه نماد قـانون و نظـم در   كزد ي را بريا خواهد طرح قلعه ي مكركزند و از  ي جامعه م  يبه بازساز 
انـد، قلعـه را      شته شـده  كدست بتر    اش به   خانواده ير شده و همه اعضا    يه اس ك كرك. شهر باشد 

ت يحي در مـس يديـ  جدة فرقـ ياستاسـل . نـد ك مرگ عمل    ةه همچون تل  كند  ك  ي م ي طراح يطور
نترل و تسلط بر جامعه قرار      ك يرويمثابه دو ن   نار هم، به  كومت را در    كن و ح  يند و د  ك  يجاد م يا
ز يـ نر ن كيــ ماننـد و اِس    يبند نمـ  ي خود پا  ة جامع يارهايمع ان به  از زن  يا ان عده ين م يدر ا . دهد يم
نر، در مبـارزه بـا      كياِسـ . رود ي مـ  ي او و آن روبه سرد     ةشرفت ساخت قلعه، رابط   يه با پ  كند  يب يم

ز او را بـه  يـ  نياستاسـل . شدكـ  ي قلعـه را مـ  يند، بنّـا يب ي ميستي فمنة جامعيدگيآنچه از هم پاش   
ن   يوانه ميمرور د  بهياستاسل. ندك يوم مكدن مح بينجه و حمل جسد مقتولش رو كش شـود و اَ
راه  ه اين اقدام او، باعـث بـه  كشد، ك يش را مكودك خود و يديدار شده در نا ام    بچه كركه از   ك

 شـده و مـردم      يل به بتـ   يز تبد ينر ن كياِس. شود يان زنان باردار م   ي م يشك از خود  يا رهيافتادن زنج 
د يـ  جد يومتكـ م ح كه حـا  كخواهد   ينر م كي از اِس  ي استاسل شِيشك. زنند يدست به پرستش او م    

نر بـار اول قـدرت را رد        كياِسـ . خواهد ين را از او م    يز هم ي ن كرك. ديستا ي را م  يه زنانگ كشود  
  . در دل مردد شده استييند، اما گوك يم

  رك بارةقلع در ك باروييبازنما
 واژگـون  ييايدن. شود ين نگاه م  آ و به كه از پس منشور بارا    ك است   يياير دن ك بار ةقلع يايدن

ه كـ  يياي دن .رديگ ير جان نميدهد و تصو يق را نمي دقيرپردازيه مجال تصوك مواج ينه آبيدر آ
 نـدارد و  ييقـت مـاورا  ي بـه حق يه راهـ كـ  مرده ييايدن. گردد يخود بازم  فقط به ييدر آن بازنما  

هايي متعددي دارد كـه    چيز اليها، همهين دنيدر ا. ندك يت را در اعماق امر واقع جستجو م    يواقع
پـرود و   يض خود را در خود ميز نق يهرچ. آورند  هم از آن سر در نمي      1 ددالوس و تزئوس   يحت

خته و معماران آن را در    ي طرحش را ر   كركه  ك يا ساختمان قلعه .  اشاره دارد  ي به نبود  يهر بود 
ف قلعه از زبان تناقض     ي توص ير برا كبار. دينما ي را باز م   يياين دن يسازند، چن  يبهت و پرسش م   

  .ندك ي استفاده مييگو ضهيو نق

ـ آ ي نمـ  ي پاسـخ  كركاز  (ست؟  ين قلعه چ  ي پس ا  :ياستاسل  رو بـه بتـر      ياستاسـل . دي
ـ نك را در خانه خدا حـبس و وادارش          كن مرد يا) ديگو يم ـ د آن را تطه  ي نـد و اسـاس   كر ي

                                                           
به كمـك ريـسمان    Theseusرد و تزئوس ك را خلق يا  افسانه ي هزارتو Dedalusددالوس  . يا قهرمانان اسطوره  -1

  .آرين بيرون آمد
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  . شان بگذارديخداوند را دوباره سرجا
  . ندارديند اساسخداو): شود يعازم م (لرين

ـ دن.) شـوند  يلر و بتر خارج مـ   ين! (سا دارد يلك ينه، ول : ياستاسل ش كه مـا تـر  كـ  يياي
ش تف  ي، رو يده ي به باال مالشش م    يمك،  يرده، مثل سنگفرش روم   ك نشست   يمكم،  يردك
هـن  ك ييدرخشد، همچون خدا   يها م  يك موزائ يد دوباره رو  يه خورش ك ينيب ي، و م  ينك  يم
. ه در انتظار لحظه بازگشت اسـت ك ييترايادها نرفته، ميشه از ي هميبرا هرگز   يه به راست  ك

ـ  عقلشان زا  يمكه  ك هم   ييها شيشكو در مورد     ـ دهـم ز  يل شـده، قـول مـ     ي ـ ر جلـد ا ي ن ي
ـ ريه محتـاج خ   كـ  اسـت    ييشه همان گدا  يالباف، هم ي خ يها اورادخوان ث كـ م... (ه اسـت  ي

ـ  مـن چ   يا برا يآ.) هدد ي را نشان م   ي برگه بزرگ  كرك... (ادامه بده .) ندك  يم ؟ يديشكـ  يزي
.) نـد ك ي نگـاه مـ  كركـ اش بـاز شـده بـه         ه چهره يكدر حال ... ( من   يبرا.) زند ي م يلبخند(

ـ دام طـرف با   كـ از  .) نـد ك  يرد و به آن نگاه م     يگ يطرح را م  ! (ساز بزرگ  يشگفت ـ د بگ ي رم؟ ي
ان زانـو   ي مـصر  يهـا  يرنگاريمن در برابر تـصو    .) چرخاند ين م يياغذ را چندبار باال و پا     ك(
  ...، اما اين يكيزنم يم

ـ  تأة بـه نـشان   ياستاسـل . (گر پنهان بماند  ي د يا د نقطه يه از د  كست  ي ن ييجا: كرك د يي
  .قت ژرفنديها در حق غيست.) دهد يان مكسرش را ت

  .يآر: ياستاسل
  .نقاط ضعف در واقع نقاط قوتند: كرك

  .يآر: ياستاسل
  .ها راه خروجند يورود: كرك

  .يآر: ياستاسل
  . شوند يها باز م درها به گودال: كرك

  !ادامه بده: ياستاسل
  .  دفاع ساخته شده، اما در واقع حمله استينظر برا به: كرك

  –درست : ياستاسل
   –ر است يناپذ ستكش: كرك

  –اوممم : ياستاسل
  –د ي تهديعنين يو ا: كرك

  –اومم: ياستاسل
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  –سازد  يچ دشمن مياز ه: كرك
  –ج شدم يمن گ: ياستاسل

ار كـ ن ين بهتريا.) ندك  ياو نگاه م    به ياستاسل (–ند  ك  ير م يناپذ جنگ را اجتناب  : كرك
  )213. (من است

 يعنـ يست،  يـ در اواسط قرن ب   .  برخوردار است  ياديت ز ي از اهم  يي، بازنما ياسيدر تئاتر س  
ه ك ييو از آنجا. ستنديز يه مردم آن را م  ك بود   يتي واقع يي بازنما ياسي، تئاتر س  يالدي پنجاه م  ةده

الوصـول   سـهل .  باشـد  ك قابـل در   يسـادگ  ست شفاف و به   يبا يانه بود، م  ي واقعگرا يين بازنما يا
ام و يـ  را تئـاتر پ   ياسـ يه تئـاتر س   كـ  برشـمرد    ياسيهاي تئاتر س   توان از ويژگي   ي م يبودن را زمان  
، هـر دو از  كيسالوسيـ  برشت و استانيها ر آموزهين دوره، تحت تأث   يدر ا . مينكف  يآموزش تعر 

ـ ي بي زنـدگ يرگري و تصويي به بازنما  ياسي، تئاتر س  يسم اجتماع يالير سوس كتف اران به وفاد  يرون
 Arnold(ر كو آرنولـد وسـ  ) John Osborne(جـان آزبـورن   ). 15لـم  (افتـه بـود   يل يمردم تقل

Wesker( پرداختـه و  ياسيپرده در امور س ي بةمداخل نوشتند و به ي مينين چني ايها نامه شينما 
ه كـ ان گذاشـت    يـ  را بن  يدير تئاتر جد  كاما بار . دادند يام تن م  ي شعار و پ   يدن هنر برا  ركابزار   به

دگاه يـ ر از د  ك، بـار  يا در مـصاحبه  . دينام» تئاتر فاجعه « بود و آن را      ي سنت انقالب  يايدرصدد اح 
 ةطـ ي را در حي اجتمـاع يهـا  ستيـ اليات سوسيـ پـردازد و نظر  ي ميي واقعگراةمسئل تئاتر خود به 

  :دهد يرد پرسش قرار م موييبازنما

ل يم داليها ها و نوشته ان بحثيه در مكل ين دليا به.  سر جنگ ندارم ييمن با واقعگرا  
ـ تئـاتر رو   وفـاداران بـه  يش از برشت و تمـام يند من ب  ك  يه اثبات م  ك وجود دارد    يافك ال ي
قـت واقـع    يحق« را با    يي واقعگرا -ويژه برشت   به –ها   آن.  هستم »واقعگرا«س  يورت انگل ك

ـ  واقعييبازنمـا «ورت هـم    كـ ال  يو رو ... اند    اشتباه گرفته  »جامعه  يشناسـ  ييبـا يت را بـا ز ي
توان  يگر نميد. رددكد يارها تردكن راهي ايد در هر دويو با. داند ين ميـ عج»يتـسيناتورال

ن آن شود؟ مـن    يگزيه جا ك وجود دارد    يگريلمه د كا  ياما آ . ردك استفاده   »تيواقع« ةلمكاز  
ه كـ ل اسـت    ي همانقدر موثق و اص    ير شعر و احساس از زندگ     يه تصو كم  يگو يجرأت م  به

ل يتخ.  اصالت سخن گفتيها هيد از اليبا. شمرد يل مين مورد اصيسم خود را در ايناتورال
ـ ن ن كت امر نامم  ي من در واقع   يها شي از اتفاقات نما   يكچ  يه. ل است يهم اص  ـ ا. ستي ن ي

منگالـدو  (ها تعلق دارند  ي احتماالت و شدنةطيح شه بهيه هم كبل. ستنديال ن يآثار وهم و خ   
163(. 
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 تـاب  يرـگـ ي دي بـر رو يـك ه هـر  كـ نـد  يب ي مـ ييها هيا را سرشار از الي دنكنگرش بارو 
 شـدن حفـظ   ـيا، آن را از تهـ يــ دار به دن هين نگاه اليا. نندكن و شي از چيياند و هزارتو  خورده

ن يا. سازد ي م ي عمق ين از هر سطح   ي و ا   هر سطح پنهان است    ي ورا يزيشه چ يرا هم يند، ز ك  يم
ـ  يـ رار است و از هـر چ      كشه در ت  ير سطح و عمق هم    يرابطه متغ  امـا  . نـد يآفر ي مـ  ـيتـ ينها ـيز، ب

شد و عامـل حامـل معنـا را از          كـ   ي مشخص م  ين سطح و عمق مرز    ي ب كرباروي غ يشناس ييبايز
 بـراي مثـال،     يير نوارسـطو  كفن ت يدر ا . ندك  يل جدا م  ياعتبار و نااص   يجه ب يمعنا و در نت    يعامل ب 

قـت  يل از حقيـ ه تخكـ  يل است، در حالين اصيذات و نهاد راه دارد و بنابرا به) mimesis(د  يتقل
ر و ك از تفي آلمان، دورك تئاتر بارويابي شهيدر ر) Walter Benjamin(ن ياميوالتر بن. دور است

ن حـال، ارسـطو در   يـ بـا ا ). 60(خوانـد   ين تئاتر مي از مشخصات ا  يكي را   يي ارسطو يها سنت
ت را از   يـ ا واقع يـ ذات   دن بـه  يازي د و دست  يگو ي سخن م  يي بازنما ة دربار 1مقوالتتاب ششم   ك

  :شمرد ي خارج ميي قدرت بازنماةطيح

ـ  چ يكف  يپس اگر تعار  : ست منحصر يز ذات يبر هر چ   ز متعـدد بـود، ذات آن ثابـت         ي
ستند، يسان ن يكن بازنمودها   ي شده است، و ا    ييف بازنما ي از تعار  يكه ذات در هر     كاست،  

  ) 315  ارسطو. (ف متفاوتنديه تعاركچرا 

ن دو يـ نـد و ا  ك  ير جدا نم  ياما چون ارسطو در مخالفت با فرم افالتوني ذات را از ماده متغ            
ء ي شـ  ييه بازنما كردند  كن برداشت   يها چن  يي، نوارسطو )300س  يتيپول(ند  يب يخته م يرا درهم آم  

 يكـي ه  كـ ا بر دو سـطح اسـتوار اسـت          ي دن ينشين ب يدر چن . هم باشد  ذات آن    ييتواند بازنما  يم
ه كـ ست، بل يـ ل ن ي اص ييتنها  عامل به  يك كر بارو كدر تف . اعتبار است  ي ب يگرياصالت دارد و د   

 يشـود و تمـام   يرون محـدود نمـ  يـ عـالم ب  ز بـه ين نگرش ن ي وجود دارند و ا    » اصالت يها هيال«
رد، يـ  قـرار بگ ك بـارو ي ذهنـ ك فهـم و در ة دامنـ  پس هرچه در  . رديگ ي ذهن را دربر م    يارهايش

 . دار خواهد داشت هي اليشيانعطاف و پو
 كد و در  يـ توان مدعي شد كه د     يم، نم ينين بب كن و ش  يدار و پرچ   هيا را ال  ي دن ي وقت كش يب
در . ه مچاله شده باشـد ك است چين پريت خود همچون دامنيرا واقعيت دارد، زيواقع  به يما راه 

ن نـوع   يـ ر ا كــ ت بودنـد، بار   يـ  واقع ي بازساز يسان مدع ينو شنامهي نما يوقت يالدي شصت م  ةده
 ن وجود، بـه يبا ا.  دور مانديخي تاريزودهايه توانست از اپكجا  رد و تا آن كار  ك را ان  ييگرا واقع

                                                           
1- Arguments, from The Complete Aristotle, web publication by Adelaide University, 2007. 
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ش ينمـا .  بوده است  يخيع تار ي خود وامدار وقا   يها نامه شي از نما  يارير در بس  كرسد بار  ينظر م 
  بـه  يث، زن عبـر   يـ دسـت جود    قتل هولـوفرن بـه     يخير اساس داستان تار   ب) Judith (ثيجود

. دهـد  ي رخ مـ   يبي صل يها ز در زمان جنگ   ي ن قلعهداستان  . اسارت گرفته شده، نوشته شده است     
پردازد، اما تـالش   ين ميت لنيز به شخصين) Crimes in Hot Countries ( داغكت در مماليجنا

لـم   (» دارنـد يفـرد ه  ب  منحصر يژگيه و كند  ك  يوادث م تر ح   گسترده يالگو«خود را معطوف به     
 ينهم و حتـ   ي گـر  يستيـ گـان، اعتراضـات فمن    ي ر ي نظـام  يها استي به س  قلعهپس اگرچه   ). 493
ش فقـط   يست و نما  ي ن ك خود مال  يخود ن حوادث به  ي از ا  يكچ  ي اشاره دارد، ه   1لندك فا ةفاجع

ان يـ ج م يـ  را يـي گرا  واقع ةود در بار  ر خ كبار. رديگ ين حوادث را دربر م    ين ا يفحوا و مفهوم نماد   
  :ديگو يها م ستياليسوس

 ي سر يك حفظ   يت را برا  ي فرد ةدي ا ياسيت و هر گروه س    ي گسترش فرد  يعنيخ  يتار
ن يه فرد را از اكست   خوب آنيخيش تارينما. دهد يفرد وام م  بهيكدئولوژي ايردهاكارك

 Dog The Power of (گقدرت سه من در ك است يزين همان چي برهاند و ايوام و بده

the( خيخ و ضد تـار ي از تاريلحظاتاش  يه عنوان فرعك) Moments from History and 

Anti-history (ن وام استيخ مقاومت افراد در برابر ايضد تار. ميگو ياست از آن سخن م .
  )507لم (

تـالش  د و ـابنـ يت خـود را باز يـ جنگند تا هو يه مك ييها تير پر است از شخص  ك بار ةقلع
نر كيهـا اِسـ   تين شخـص  يدر رأس ا  . ابندير جامعه خود ب   يگ  همه يدئولوژي از ا  ينند راه فرار  ك  يم
)Skinner ( يهـا  ه جنـگ  ك يه از فرصت  ك و عشق به مرد      ي از شوق جنس   ي عار يزن. وجود دارد 

 بـا  يا نـد و دسـت بـه سـاختن جامعـه     ك  يآورد، اسـتفاده مـ     يد مـ  ياب مردان پد  ي غ ي برا يبيصل
تـضاد  . زنـد  يار و زنانـه مـ  يباور گذشته، ضدمع نيد جامعه مردساالر و د ين و از د   يو ن يارهايمع
ه يـ نر بر پا  كي زنانه اِس  ةجامع. داستيوضوح هو  ن دو جامعه به   ي ا يعت و فرهنگ در دو سو     يطب

 و نظـم  ي بـر اصـول فرهنگـ    يه جامعـه استاسـل    كـ  يعت است در حال   ي و عطوفت به طب    يكينزد
  . ت و دولتيحيسا و مسيلك است، مثل ي اجتماعيها و نهادها  برگرفته از سازمانياجتماع

بعد خدا بود و ما خدا . ميردكر پا له  يها را ز   مأمورها بودند و ما همه آن      ابتدا: نركياس
                                                           

شـباهت بـه منظـرة     اش بـي  بينند در آشـفتگي و ويرانـي   تصويري كه استاسلي و كرك در بدو ورود به وطن مي     -1
  ). 493مصاحبه لم با باركر (فاكلند بعد از نبرد نيست 
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ن را آزاد يزمـ . ميستكـ  بود و آن را هـم درهـم ش         يو سرآخر مردانگ  . مير پا گذاش  يرا هم ز  
نار هم كان در يم، و عرين تپه آمدي ايو باال. ميردكم، بدن را آزاد     يردكن را آزاد    يم، د يردك

ه بـازار راه  ك نيم نه ايه بخوركم يانديه، روي زنان اوليم، درست مثل گروه  يستادي تپه ا  يرو
ـ م، عريردكـ اش ن يمش اما هرگز سالخ يديدوش يه م كم  ي شد يا م، و دوست گله   يندازيب ان ي

ـ شكمت بـه     سه روز خـد    يجا به. ميستاديم و با عوام به رقص ا      يشد هـا   شان بـه گرسـنه    ي
ه يكم، در حاليافتيبا ي را زيم و زنانگيردكمارستان يسا را بيلكه يم، انبار و عشريردكخدمت 

ـ  يزنـانگ . ميبـرد  يم و از شرم آن رنج مـ يردك ين پنهانش ميش از ايتا پ   يليشـما  ي بـا آن ب
 آن را   يانا از سر نـاد    يده بودند   يشكه به گندش    ك يزيآورش، چ  بخش و رنگ اعجاب    لذت

  ).203 (–نون ما كدند، ايپرست يم

اد دهـد،   يـ  بـه شـهر      ازگـشتهِ ن ِب عت را به مردا   يند اسرار طب  ك  ينر تالش م  كيه اس ك يحال در
ز از بازگـشت  يـ  نيا عـده . نـد كگـر مـستقر    ين را بـار د    يـ  در تالش است تا دولت و د       ياستاسل

  :نندك يت استقبال ميمحدود

  .)اندازد ياو م ر بهي از سر تحقيلر نگاهينِ. ثكم. ( جعبه استيك سرت ي رو:اَن
ـ گر جعبـه ن   ياما د  ...بله جعبه بود   ...ي موجود سطح  يآه، ا : لرينِ ست، نـشان افتخـار     ي

  !خواست ي چقدر دلم خدا را ميدانست يفقط اگر م ...است
  .)يآرام ث، سپس بهكم(دام خدا؟ ك :اَن
ـ گو يه مـ كـ  ييداخ. دهد يان مي مجادالت پاةه به همك يي همان خدا  :لرينِ و مـن  «د، ي

 .)226(گذارد  ي گناه انگشت ميه روك يي خدا»!دهم ينگونه فرمان ميا

ا يـ نـد  ينما ي خـود را بـازم    يهـا  گران نقـش  يا بـاز  يـ . انـد  ني عج ييش و تئاتر با بازنما    ينما
هـا را    تير شخـص  يت سـا  ي شخـص  يـك  يگاه. زنند ي م ييبازنما ش دست به  ي نما يها تيشخص
ر كدر آثـار بـار    . نـد ك  ي خلق مـ   يت ثانو ي زده شخص  يگريباز  دست به  ياهند و گ  ك  ي م ييبازنما

ها در حال    تي شخص )Golgo( گولگودر  .  وجود دارد  ييها ها، نمونه  يين نوع بازنما  ي ا ة هم يبرا
ش خلـق  يش در نمـا ينـد و نمـا  ك ي ميت را بازي شخصيك، نقش   يتيردنند و هر شخص   ك يباز

ه از كـ م يشـو  يشته شده و ما بـا جـسد او مواجـه مـ            ك ، برادشاو )Victory (يروزيپدر  . شود يم
ـ  ين مـرد مـ   يـ چه از ا   هرآن. زان است تا عبرت ديگران شود     ي در شهر آو   يستون  يزيـ م آن چيدان

 از  يجه واحـد  ينت  هرگز به  يت تماشاچ يدر نها . نديگو يما م  ها از او به    تير شخص يه سا كاست  
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تئاتـر بازنمـايي آنچنـان     . زنمايي بيگانه است  با اين وجود، باركر با تئاتر با      . رسد  شخصيت او نمي  
شد كه متن توليد شـده توسـط           ميالدي منظور بود، به تئاتري اطالق مي       60 و   50هاي    كه در دهه  

تـوان عينـاَ    داد و بر اين اعتقاد بود كه خالقيت نويسنده را مي          نامه نويس را مرجع قرار مي       نمايش
باركر اما نسبت به امكـان چنـين بازنمـايي مـردد            ). 84داياموند  (روي صحنة تئاتر بازنمايي كرد      

دانـد كـه بـازي بـازيگران و درك و انديـشة       است و آثارش را همانقدر محصول تخيل خود مـي   
باركر بر اين اصل استوار است كه تك تك تماشاچيان تفـسير منحـصر     » تئاتر فاجعه «. تماشاچيان

 نظـم چيزهـا   همانطور كه فوكو در كتابش      . ها و وقايع خواهند داشت      به فرد خود را از شخصيت     
ها ذاتي قائـل باشـيم،        واسطه و دستيابي به ذات چيزها، اگر براي آن          تبيين كرده، ايدة بازنمايي بي    

زبـان تئـاتر نيـز    ). 29(ناممكن است، زيرا بازنمايي، هنر زبان است و زبان هميشه آلوده به نشانه            
ها بصري باشند يا شنودي يا لمسي، بازنمـايي    اين نشانه برد، چه   ها پناه مي    براي بازنمايي به نشانه   

بنابراين، بازنمـايي  . ماند ها ثابت نمي گذرد و هرگز پس از گذار از هزارتوي نشانه         ها مي   از سد آن  
بـه دليـل   . كنـد  فرايندي متغير و ملون است كه هر ذاتي را در شيمي دمدمي مزاج خود حـل مـي   

دايامونـد  (گيرد  هاست كه آرتو از اين تئاتر خرده مي  گذر از نشانه  همين ناتواني تئاترِ بازنمايي در    
. تئاتر باركر نيز پر از حسرت گذار است، اما كامالً هوشيار كه چنين گذاري ممكـن نيـست                 ). 86

بتر در گفتگويـي كه دربــارة مــرگ      . هاي باركر، مرگ است     از همين روست كه موضوع نمايش     
  :خواند  دارد، تصور مرگ را ناممكـن ميهـاي صليبـي مسلمانان در جنگ

چ وقـت   يهـ . ندكز را تصور    يچ چ يجا نبوده هرگز نخواهد توانست ه      ه آن ك يسك :بتر
  )211. (ستيس قادر نكچ يست، هيش ني بين دروغيا. »نمكتوانم تصور  يمن م«نگو، 

ت، يـ افتن هو يـ  ةالزمـ . شـود  ي بس دشوار م   ياركت  ي هو يابير، باز يون و تغ  ن تلّ ياز پس ا  
. شه در نوسـان اسـت     ير هم كن مرجوع در آثار بار    يت ماست، اما ا   يه هو ك است   يتثبيت مرجوع 

  :داند ي مين ثباتيجاد توهم چنيسم را در ايرات رئالين تأثيتر  از مهميكيوتار يل

 مشخص باشد تا يدگاهي آن بر اساس ديا ساماندهيت مرجوع، و ي هدف تثب  يوقت. ..
ه مخاطـب را قـادر   كند كد ي را توليي ببخشد، قاعده و الفباكر قابل د  ييآن مرجوع معنا   به
ـ درنگ بـه هو    يو ب .ند، تا ا  كر  يره تصاو يع زنج ي سر ييرمزگشا به ... ابـد ي يت خـود آگـاه    ي

ابـد  ي ي گـسترش مـ   يـي گرا م، توهم واقع  ييا بهتر است بگو   يت،  ير واقع يه تأث كنگونه است   يا
  ).74وتار يل(
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 پيچيدگي و تملق باروك اسـت، مرجـوع را در رقـص مـداوم      تئاتر باركر اما، با نگاهي كه به      
شـوند كـه    ، مسائل متعددي مطـرح مـي      قلعهدر  . شمرد  بيند و از اين رو تثبيت آن را ناممكن مي           مي

تـوان مرجـوع آن     توان معناي مشخصي سراغ گرفت يـا بـه زبـان ليوتـار، نمـي                براي هيچ يك نمي   
است؛ واقعگرايي تثبيت يـك مرجـوع در عـالم          » فاجعهتئاتر  «و اين ويژگي    . اتفاقات را تثبيت كرد   

هـا بـه ثبـات      هيچ يك از شخـصيت قلعهبنابراين در . واقعگرايي فرار از واقعيت است . واقع نيست 
مدار و نيرومند ظـاهر   استاسلي كه در ابتداي نمايش در وجنات فرمانروايي اخالق   . رسد  هويتي نمي 

هـاي كودكانـه    كـشد و دسـت بـه بازيگوشـي        ك مي شود، در اواسط نمايش به كودكي خود سر         مي
  . حتي باور دارد كه كه كرك قدرت آن را دارد تا آسمان را مجبور به باريدن برف كند. زند مي

ـ آ يه از دستش بر نم  كارها  كچه  ! ر داده است  يياو هوا را تغ   : ياستاسل  يهـا  شـانه ! (دي
 كركـ . (ه برف بباردكن ك يراك. وته نظرك يا. يهودي يا. ك مرد تر  يا.) رديگ ي را م  كرك

  .)ندك ياو نگاه م به
  – ي داريادي مهندس ساده انتظار زيكاز : كرك

، يتـوان  يه مـ كچرا.) ثكم. (ن برف بباردك ياركن، كنه، قدرتت را پنهان ن : ياستاسل
 ي بـرف رو يهـا  دانه. ثكم... (يتوان يخ، تو مي يسرد  بهياها باچشمانيان دهنده دن ك ت يا

ـ گ يه مبهوت است در بر م     ك را   كركخندد،   ي م ياستاسل. نندك  ـيصحنه ولوله م    يرد و رو ي
  .)ندك يهوا بلند م

ن ـ مةومـرد منظـ گيا ز همچون ستارهيفضا بفرستم و تو ن توانم تو را به يم: ياستاسل
بـا مـن   .) گـذارد  ين مـ ياو را زم  ! (يزن ي م ك بر من چشم   ي، و از آن چشم مخف     يچرخ يم

 يبـرف بـاز   ! ا دوست داشـتم   يز در دن  يش از هرچ  يام را ب   كيودك من دوران ! نك يبرف باز 
  )227! (نك

م و تناقـضات    ي عظـ  يهـا  يدگيچياو طراح قلعه است، نماد پ     . ب دارد ي غر يتيز هو ي ن كرك
م او را   يشو ي مواجه م  كركه با   ك يا ن صحنه يدر اول . ن مغالطه مملو است   يز از ا  ي ن كرك. فاحش
  بـه كركـ . شـود  يل مـ يان احـداث قلعـه تبـد   كـ م ه بعد بـه ك مينيب ي ميا وت بر فراز تپه   كدر س 

ه او كـ م يفهمـ  يم مـ كـ  مك. ماند ي ميت باقين وضعي در اي طوالنيره شده و تا مدت يدوردست خ 
ه از خون خودش گذشته است و او را با خـود بـه              ك بوده   يسكدست   اش به  شاهد قتل خانواده  

 را در حالـت  كركـ ش، مـدام  يل نمـا يادر او. روح دارد ي سرد و ب ي چشمان كرك. اسارت آورده 
ن از او مكتا آنجا . ميبن ي عواطف و احساساتش ميارك نترل نفس و پنهانك   :پرسد يه اَ
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  . دمي ندي؟ هرگز بر لبانت لبخنديخند يچ وقت ميا تو هيآ: اَن
  . نكمتهمش . با او حرف نزن: نركياس
ن ياما خنـده دروغـ    ! يخند يد هم م  يا شا ي.): رديگ يده م ينر را ند  كيه اس يكدر حال  (اَن

  . پسندم يشتر ميمن لبخند را ب. است
  – يزن ي با او حرف مين، تو داركبس : نركياس
ـ  خكيودكچشمان  نم تو هرگز در عمرت بهك ير مك؟ من ف ي دار يدـا فرزن يآ: اَن ره ي

  -يا نشده
  )ثكم(ند؟ ك ين مزخرفات گوش ميا  او بهينك ير مكف: نركياس
  )220(زنده؟ ا ي؟ مرده كودك: كرك

 يقـ يج با نفـرت عم    يتدرگذارد و ما به        سايه پا بيرون مي     از پس  كركه  كست  يا نجا نقطه يا
 وز اين نفرت وقتي است كه در ادامة صحنةاوج بر. ميشو يشد آشنا م  ك  يه در وجودش زبانه م    ك

. انـدازد  ي مـ يفـشارد و او را بـه حـال خفگـ          ي را در مشتش م    ي استاسل ي گلو كرك،  يبرف باز 
ه طـرحش را  كـ  اسـت  يا  همان قلعـه يدگيچيپ، به  ندك  ي بروز م  كركن پس در    يه از ا  ك يرييتغ
در صحنة چهـارم از پـردة دوم، بـه جـاي            . افزايد  هايش مي   چال  سياهوارها و   يخته و مدام بر د    ير

ـ  ،زنـد  يست و هفـت طـرح از آن مـ         يب. ندك  ي واژن م  يطراحطراحي قلعه، كرك شروع به        ي ول
ق اسـت و  يـ ل دارد و هم ندارد، هـم عم كز مثل قلعه هم ش  يواژن ن . ندك  ي نم كاش را در   هندسه

اي از فرهنگ     شاندنش گوشه كر  يل واژن و تالش او در به تصو       ك در ش  كركاش  كنك. هم مرتفع 
دهد و به ايـن ترتيـب آن را بـه         را در معرض ديد قرار مي     ز  يه هر چ  كست  بصري پدرساالرانه ا  

 ييآنچه مـورد بازنمـا     /هك است، و آن   ي بصر ييدن بازنما يشكر  يتصوبه  . آورد  كنترل خود در مي   
د كـه   داري مثبتـ يي شـدن جنبـة   اگرچه بازنمـا  . ز واقع شده  يرد، در معرض خشونت ن    يگ يقرار م 

 يين بازنمـا يـ م ايه بدانكند ك يار مك خود را آش   ي آن وقت  ي منف همان مطرح شدن است، اما جنبة     
شه بـر  يـ ن همي و بنابرا،ندك يار نمكناَ آشي را ع  هرگز ذات فرد   يي خواست نبوده و بازنما    ياز رو 

  : ندك ين جامعه جلوه ميرده اك سريفرهنگ نگاهِ دزدانه، در استاسل.  استوار استياستك

ه آمـاده   ك يدر حال . روم ياتاق همسرم م  به  .) كند  به كرك نگاه مي   ! (صبركن: ياستاسل
ـ آه، سرورم، و از ا    . نمك  يرش م يگ ج شده غافل  يست و گ  ين ـ هـا، گ  ور حـرف ن جـ ي سوانش ي

  )201.)... (شود يسرعت دور مبه  (–آه، سرورم و سرتاپا ! نبافته
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دن يشكـ ر  يتـصو ي همسرش همانند تالش كرك بـراي بـه          ريگ  غافل ي برا يتالش استاسل 
 يگفتمان.  زنانه است  يشف و شهود راز   كه به دنبال    كدهد   ي م يا  مردانه ياوكنجكواژن، خبر از    

م قانون  كه از آنان داده ح    ك يفي زنان به وجود آورده و تعر      ي دربارة  استاسل يومتكه فرهنگ ح  ك
ن و اسكينر همه اطمينان به افته و مواجهه با شورش زن    يعت را   يطب ف گذشته را در دل يتعارانه اَ

شـود و    ي مردانـه شـروع مـ      يهـا  يافكه موشـ  كنجاست  يا. رده است كران  يگران و ي و د  ياستاسل
ـ  ياستاسـل . نـد ك  يران آن خراب مـ    يددالوس بر سر اس    يت را چون هزارتو   ي هو يهزارتو ن ي اول

نيشكخود. راه است  چين پ ي ا يقربان اش را  ي و ثبـات فكـري  ه استاسلك است ي از لحظاتيكي ، اَ
ن پ  ك يدر حال . برد يقهقرا م  به او نبـوده و    ، نتيجة عشق كرك به      ه در رحم دارد   ك كيودكبرده   يه اَ

 مرگ اين مادر  آن نه فقطبرد كه نتيجة را به شكم فرو مي يراه فرار از قلعه وجود ندارد، خنجر    
ي شكـ ه خود كـ  يجمع  دسته يشكن خود يا. شان است يها ني مادرها و جن   و كودك، كه مرگ همة    

 زنـان،   در پي مرگ همـة    . اندازد  ي را به خطر مي     استاسل يك جامعه است، بقاي حكومت مردانة     
هـا را     كنجهن شـ  يه بـدتر  كاهچال  ي در س  ي زندان نر، از جادوگر و مجرم    كي مانده، اس  يتنها زن باق  

ه كـ گاه الهـه و مل    يجاتحمل كرده و محكوم به حمل جسد مقتولش روي بدن خويش است، به              
خواهنـد حكومـت را        مي نركي، از اِس  ي استاسل يومتكماندگان دستگاه ح   يلر و بتر، باق   ينِ. رسد يم

 كـه او  پاشـد چـرا   ينر فرو مكي قبال اسگر انتظارات مردانه در   يبار د .  خود سامان دهد   يرهبربه  
ن يرفتن ا يد او را مجبور به پذ     يرسد شا  ينظر م رقراري اين حكومت ندارد، گرچه به       بتمايلي به   

  .نندكشنهاد يپ
ـ   ينر خود نمـاد   كيم بودن اس  يعق. نر نازا است  كياس . حاصـل بـودن جامعـه او اسـت         ي از ب

ن   . م است ينر عق كيز مثل اس  ي ن ياستاسل ن  ه يكـ  نداشته، در حالي فرزند او هرگز با اَ در غيـاب او اَ
 يت رهبـر  يـ  را در موقع   ينر و استاسـل   كي اسـ  ژگـي   وين  يـ ا. ا آورده اسـت   يدنفرزندان زيادي به    

 تنـد و   ين دو را در هم م     يت ا ي، هو ويژگي يكت متضاد در    ي دو شخص  كاشترا. ندك  ي م كمشتر
ش از همسر بـه     يه ب ك يمĤب كدوكم  كحا. شود ير م يف و تفس  ي تعر يگري در قبال د   يكيناچار  به  

ـ  كـ  يش است، و زن   ك اما فرهنگش مادر   ،از دارد يمادر ن   از  يزاريـ  او ب  ين مشخـصه رفتـار    يه اول
ـي را ه زنانگـ كـ سـت  ي اا ه خود در رأس جامعـه ك يواقب زنانه آن است، در حالـ و ع  ياردارـب

  .ستايد مي
سو نمـا  يكـ ه از كـ  سـازد  ي مـ  ييش، از آنان بنا   ي نما يها تي در شخص  يتي هو ين دوگانگ يا

. ژرفا ي و ب  ي درون ييايگر دن ي د يگران و از سو   يد و در دسترس د    ي، قابل د  يرونياست و وجود ب   
 يي بازنمـا يعنـ ي: مينـ يب يهـا مـ   تي شخـص  يروني ب ييعنوان بازنما چيزي است كه ما به       ن همان يا
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زور ياتـال كر بـا اسـتفاده از   كبـار . ها بودن اسـت   تيه همان شاهد اعمال و رفتار شخص      كم  يمستق
ات ي مستقل از درونيآن و جودكند و به  را هرچه بيشتر پررنگ مي    يروني ب خشونت، اين تجربة  

قوي و تأثيرگذار است كه نمايش به عمـق         ها بر صحنه چنان      تيحضور شخص . دهد يشخص م 
 هـا درونـي نيـز دارنـد كـه مايـة             شخصيتن حال   يدر ع . گذارد ي قدم م  يستيالي ماتر يك صحنة 

ز از  يـ ه خـود فـرد ن     كـ انتها است    ي و ب  ژرفچنان  آنن درون   يا. هاست تير شخص ي سا يافكموش
ـ  هويتي كه افراد در جستجوي آنند، بخشي از همين الية         . ستاطالع ا  يعمق آن ب    اسـت   ي دورن

  . ندك ين مك او را نامميتيت مرجوع هوين حال تثبيدهد و در ع يت عمق ميشخص ه بهك
 از كدرتـوان آن را بـه    رسد كـه مـي   خود مي ت  ي هو  از كيدراسكينر در انتهاي نمايش به      

 دركي است كـه هـر شـخص    هين منتها علير، اكبار» تئاتر فاجعه«در  . ردكر  ي تعب ك در در  يناتوان
 ين اسـت و تـالش بـرا   كه بـازنمود آن نـامم  كـ ابد، درست مثـل مـرگ       يآن دست   تواند به     مي

 مفـرط و  مرگ نمونة. ممكن نيستمود آن ه بازنكرساند  يجه مين نتيا، تنها ما را به   آن ييبازنما
سب كـ دنبـال  هـر شخـصي بـه    . مايي و فهم آن داريمبازن چيزي است كه ما ميل به    هرآن ييغا
ن يـ شـود و در ا  يرامـونش واقـع مـ   يه در پكـ  اسـت  يزيچ آن نش از اصل و ذات هر    ي و ب  كدر

خت از گوشه چشم توان به ذات اندا   يه م ك يتنها نگاه . شود يشه از او دور م    يجستجو، ذات هم  
دن را در افـراد  يدن و فهميل به د ي، م ين ناتوان يا. شود ين نم كره به آن مم   ياست و هرگز نگاه خ    

 يكـي تش، خود را با قلعـه  ي هويينر، در بازنماكياس. بخشد يت م ي اهم ييزد و به بازنما   يانگ يبرم
 از  يا عـه را بـا مجموعـه       قل كرك. بر دارد   در يج جالب ينر با قلعه نتا   كي اس يپندار همسان. داند يم

قلعـه  . ستيـ  خانـه ن يـك قلعه «ه ك و اصرار دارد . ندك  يف م ي تعر ي استاسل يها برا  ضيضد و نق  
 امـن و  يجـاد فـضا  ي آن، اي و سـنت يكالسـ كرد خانه در مفهـوم    كارك). 212 (»ستي خانه ن  يك

رون از  يـ  ب يردن فـضا  كـ  جـدا    يوارها و بـرا   يت د يزكن اساس خانه با مر    يبر ا .  است يخصوص
ه احـساس   كـ ن تالش معطوف اسـت      ي بر ا  يصورت سنت  معماري خانه به     .شود يجاد م يدرون ا 

هـا   ت باز و بسته شدن درهـا و پنجـره  يقابل. ندك ك پاي درون يرون از خانه را از فضا     يخطرات ب 
اندازة متوسط فـضاي    . اند ي درون يامل فضا كنتزل  كه در   كدهد   ينان بنا م  كن احساس را به سا    يا

ز، ساختار  يشود ن  يم م يره تقس ي چون اتاق خواب، آشپزخانه و غ      ي مشخص يها خشبخانه كه به    
جـاد احـساس   يرار عناصـر آشـنا و ا    كـ  ت در كل بناي يك خانه بر پايـة       . كند  يرار م ك را ت  ييآشنا

 در  يها دار، پنجره  بي ش يوارهايم را با د   ي مستق يوارهايقلعه اما د  . شود ينترل بر فضا ساخته م    ك
 اندازه و راحـت     ي به  ثابت دور از دسترس، درها     ي و بسته شدن را با درزها      دسترس و قابل باز   

. ردكـ  خم  رامركد ي عبور از آن با   يه برا كند  ك  ي و قفل و بند شده عوض م       كوچك يرا با درها  
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 انـدازة . شكند  كند و آن را در هم مي        ة آدمي سنگيني مي   ريكه بر پ  ك است   يساختار قلعه ساختار  
نتـرل فـرد خارجنـد، و    كد و يـ ه از د  ك ي متعدد يها  آن به اتاق   يم بند يار بزرگ قلعه و تقس    يبس
اي معدود  ه در آن بر قدرت عده    ك است   يقلعه ساختار . ندك  يجاد هراس م  ي ا ي آن، همگ  يكيتار
دا ـه آن را از خانـه جـ    كـ  بارز قلعـه     هاي  ويژگي از   يكي. شود يد م كي تأ ،گراني د ي ناتوان يازابه  

ل غرق در   ي طو يها پله. ز وجود دارد  يدر قلعه، اعماق در اوج ن     . ت فضاهاس آميزي  درهمند،  ك  يم
 ن سـاختار، يـ ر ايه زكند ك ي را حفظ مين آگاهيدهد و ا يوند ميهم پيكي، فراز و فرود را به   تار

قلعه نـه تنهـا جـسم       . اند ينجه و عذاب آدم   كان ش كه م ك وجود دارند    كيناهاي وحشت   سياهچال
  :ندك ي مين معماري را چنك بارويايدلوز دن. ندك ير ميز اسيه روح او را نك يآدم

ـ گ يل مـ  ك در امتداد دو بردار ش     ك بارو يايدن  عمـق و ژرفـا و   ي در راسـتا يكـي رد، ي
افتن تعـادل در    ي يستم جاذبه برا  يل هر س  يز تما يبني ال يبرا.  در امتداد فراز و ارتفاع     يگريد

رفتن در  اوج گـ   تمايـل آن بـه       رود بيشتر ندارد، با   ان ف كه ماده ام  ك يين سطح، جا  يتر قيعم
دلـوز  ( اسـت  يكـي ابـد،  ي يه روح در آن علم م ك يانك است و م   يوزن ي ب اي كه لحظة    نقطه
29(.  

يزيك و متافيزيك، مـاده و الهيـت بـه          ه در آن عمق و فرود، ف      ك است   يياي دن ك بارو يايدن
رسـت  د. ننـد ك  يگر حفـظ مـ    يديكـ ت مـستقل خـود را از        يـ ه هو ك ياند، در حال   هم گره خورده  

  .وسته استير مجزا از هم و پكش باري نمايها تيرون شخصيه درون و بكهمانطور 
 با يروني بيي سو بازنما يكاز  . ندك  ي را دشوار م   ييار بازنما ك،  يتي شخص يگ هم تنيد  ن به يا

گـر  ي دسـوي و از كننـد   مـي هـا را اسـتثمار       آن ،هـا  تيش بر شخص  يل نما كل صورت و ش   يتحم
زعـم  اسكينر كه به    . كند  ، وارد مي  ت بازنمود آنست  يه شخص ك يزيچ  را بر آن   يخشونت مشابه 

 مرد از حضور زنان و قدرت آنـان در جامعـه      يك هراس    دهندة  نشان ،رك از منتقدان بار   ياريبس
 ينگران. ر شده استي تصو نفرتم و پر از     يت، عق كنزا ي ب ، در قالب يك جادوگر، زمخت،     1است

ها بـه     آن بود كه ممكـن است فمنيست     ش  ين نما ين ا  صحنه رفت  ي از منتقدان در زمان رو     يبرخ
                                                           

 نهمي را پس از راه افتادن جنـبش صـلح گـر       قلعهه داستان   كند  ك  ي با چارلز لم اشاره م     يا هر خود در مصاحب   كبار -1
Greenham Peace Movementي دادن منظقـه نظـام  يس برايم دولت انگلي مقابله با تصمين جنبش برايا.  نوشت 

ن منطقه حلقـه زدنـد و       ير ا  در اعتراض دو   ياديزنان ز .  به راه افتاد   ي اتم يها شي انجام آزما  يا برا كي به آمر  همنيگر
ـ ز در ايـ ر نكهمـسر بـار  . ننـد كم خود منصرف يس را از تصم   يسرانجام موفق شدند دولت انگل     ت كن جنـبش شـر  ي

  . داشت
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ت مورد خشونت   ي شخص ين، از طرف  ينابراب. آن معترض شوند  دليل اين نوع بازنمايي اسكينر به       
ن يـ تـوان گفـت ا     يدر واقـع مـ    . ندك  ي م ييت بازنما يگر، آنچه شخص  يرد و از طرف د    يگ يقرار م 

شود خـود عمـل    ي مييان بازنماين مي اه درك يزي است، و تنها چ    يي بر بازنما  ييخشونت بازنما 
 يي بازنمـا  ييو بازنمـا  كـ  و فو  )Intertextuality (كريستوا ايـن عمـل را بينـامتني       . ست ا ييبازنما

)representation of representation(استكفرد باروه ب  منحصرهاي ويژگيه از كنامد  ي م  .  
، شين نما يدر ا . رديگ يدر بر م  ه همه را    ك است   ين نام، درون  يهم در نمايش باركر به      قلعه

پردازي اين نمايش آمـده كـه    نه صحيدر راهنما. سازند ي صحنه ميم قلعه را رو  كم  كگران  يباز
نگـاه  «. ننـد ك  يار مـ  ك آن   به ساخت اها  كه بن  يد، در حال  يآ ي صحنه فرود م   يمه ساخته رو  ي ن قلعة

هـا بـه     ي از تـاق ضـرب     يخورد و ساختار   ي به هم م   يساز  ساختمان ي با سروصدا  يره استاسل يخ
: ن جملـه نوشـته شـده      يـ ز ا ي اول ن  در صحنة آخر پردة   . )213 (»ديآ ي صحنه فرود م   ي رو يآرام

از ايـن پـس   . )230 (»ننـد ك يار مـ ك قلعه را آشيك ي درونيشوند و فضا  يوارها برافراشته م  يد«
. ردكـ واهـد   قلعه سرانجام همه را نابود خ     ها درون اين قلعه گرفتارند و سرانجام          همة شخصيت 

يـادآور فـرود آمـدن      ش  ي نمـا   پايين آمدن ساختار قلعـه روي صـحنة        . است يرانين و يقلعه ماش 
ن يـ اد بـه    ورو. يي و نه چاره جو    يراني و يبار خدا  ني اما ا  .خدايان روي صحنة تئاتر يونان است     

 يرت و سرگـشتگ يـ عمق حنمايي است كه اوج خرد آدمي را به  باز ي نماد ورود به هزارتو    قلعه
  . شود ي مي نابودمايةزند و  يگره ماو 

  جهينت
ه كـ  يكيزيست ف ي ا ا  تجربه يند؛ از طرف  ك  يار م كه در دو سطح     ك است   يشير نما ك بار ةقلع

هـا،   تي شخـص  يز جنس يدن غرا يشكر  يتصوكارگيري آگاهانة زبان و به       باكاربست خشونت و به   
سي كـه از    وـات ملمـ  يـ  تجرب يگـر، بـا وجـود تمـام       ياز طـرف د   . گـذارد  ير مـ  ي تأث يبر تماشاچ 
ذارد تـا او  گـ  ي مـ ي بـاق ي را در سـرگردان يدهد، تماشـاچ  يدست م ها و روابطشان به       شخصيت

 را يت چـه جـور انـسان   ين شخصيا«ه كن سؤال سرگردان پاسخ بدهد يانتواند در ذهن خود به  
ي ، در تماشـاچ رك در مواجهـه بـا آثـار بـار       ينترل و ناامن  كن دو احساس    يبنابرا» ند؟ك  ير م يتصو

  .هاست تي در خود شخصين دوگانگي وجود اآيد كه نتيجة پديد مي
زنـد،   ي مـ يي بازنمـا يي بازنمـا ترفندناچار دست به    در بازنمايي اين ديدگاه خود، به        ركبار

 يت ثـابت  يـ هـا هو   تي شخص قلعهش  ين در نما  يبنابرا. ت مردود است  ي واقع يي او بازنما  يرا برا يز
تئـاتر  . نندك ي خاص اشاره نم يخيا تار ي يچ مرجوع واقع  يه ، به شي نما يرون از فضا  يندارند و ب  
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ماند و دسـت      كر گرچه تئاتر سياسي است، اما به تعريف تئاتر سياسي زمانة خود وفادار نمي             بار
مخاطـب،  ده كردن مفـاهيم و رسـاندن پيـام بـه         سا يجابه  . زند  به سنت شكني روي صحنه مي     

 هـاي متعـارف نيمـة    هاي نمايش   شخصيت اگر. سازد ي قلعه م  يكش  يت نما ير از هر شخص   كبار
م، يريـ  در نظر بگ   يا  همچون خانه  ،ات اوست ي متأثر از برشت و نظر     بيشتره  كست را   يدوم قرن ب  

ه كـ  ييهزارتو.  است يها مدام در حال بازساز     ت آن يه هو ك هستند   يا ر قلعه ك بار يها تيشخص
 خـود را در  قلعـه ش ي در نمـا ابـد و ي ي ميش تسريسراسر نما  به،سازد يها م تير از شخص  كبار

رون قلعـه تنهـا از   يـ ه درون و بكـ همانطور . دهد  يكي و ملموس به بيننده نشان مي      زي ف يساختار
اننـد و   م يز در مـه و ابـر مـ        يـ هـا ن   تيشود، شخص  يار م كها آش  تي توسط شخص  ييق بازنما يطر

  . نديگشا ي مي تماشاچيرودرهاي دنيايي باروك را به 
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