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 دهیچک
 ،یشینما پردازش از ینینو شکل ۀمثاب به ابزورد تئاتر یمضمون و یساختار یها جلوه بر دیتأک با حاضر پژوهش
 .کندیم مطالعهرا  یفرس همنب چهل ۀده یها شنامهینما در ،تئاتر نیا از گرفتهوام یشینما اصول از یا مجموعه

 مورد میمفاه انتقال یاصل عامل ،ینوع به که است کیدرامات کنش ۀمقول از یفرس نینو درک اصول، نیا از یکی
 و شینما یرونیب یدادهایرو نقش ابزورد، تئاتر از متأثر ،روش نیا در یفرس .رودیم شماربه سندهینو نظر

 کرده تیتقو را شینما یدتیعق و یفکر یها هیال و گذاشته کنار را یسنت تئاتر در جیرا یومعلولیعل رنگیپ
 ریتصاو ،انآن یدتیعق -یفلسف مواضع و ها تیشخص مورب شینما و یدگیچیپ ،ها شینما مدور طرح .است

 ییگشا گره از یخبر آن در که -شینما باز انیپا و یکنش ۀیال بر شینما یکالم ۀیال ۀغلب و گسترش ،شاعرانه
 ۀدهند نشان خود نیا که اند شده گرفته کاربه یفرس یها شنامهینما در که هستند یا نوآورانه یکردهایرو -ستین

 ییشناسا و کشف پژوهش، نیا یاصل ۀمسئل .است یشینما و یهنر مکتب نیا از یفرس بارز یریرپذیتأث
 .است شتهدا یفرس بهمن یها شنامهینما بر یشینما متفاوت ۀگون نیا که است ییهاریتأث حدود
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 مقدمه

 و میمستق یهاریتأث که بوده یعیوقا شامل همواره ،نآ ۀتوسع و شرفتیپ و تئاتر یریگ شکل خیتار

 ئاترت .است گذاشته آن ییاجرا فرم و شینما هنر ،حوزه نیا هنرمندان نگرش وۀنح بر یمیرمستقیغ

 که است نینو تئاتر سرشناس و رگذاریتأث اناتیجر از و یشینما باد یها حوزه از یکی ،ابزورد

 ۀگون نیا یریگشکل بر رگذاریتأث عیقاو هجمل از .شودیم شناخته یپوچ تئاتر نام به ،رانیا در اغلب

 با متفاوت ییها یژگیو با سانینو شنامهینما آثار از یعیوس ۀباز رب که است دوم یجهان جنگ ،یهنر

 ،2آداموف آرتور ، 1بکت ساموئل آثار به توان یم جمله آن از .است گذاشته ریتأث گرید یشینما آثار

 و آثار نظر از .کرد اشارهشصت  وپنجاه  یها دههدر  ...و 5نتریپ هارولد ،4ژنه ژان ،3ونسکوی اوژن

 نیا خاستگاه ینوع به توان یم را ادیز نسبتاً یزمان ۀفاصل با شامدیپ دو ،یهنر رگذاریتأث یها دگاهید

 تئاتر ۀردربا 7آرتو آنتون دگاهید و (1888) 6یژار آلفرد ابو شاه ۀشنامینما خلق :کرد یتلق تئاتر

 (.77: 1390 ،یکنار انیوسفی و ی)محب (1932) خشونت

 و یسبک یها تیقابل و ها مهارت ،هانآ در که نینو کامالً یآثار خلق با ،مکتب نیا سندگانینو 

 و تجربه به دست ،آورد وجودبه جیرا یستیرئال تئاتر با را تقابل ینوع ن،آ از حاصل یها دهیا و یزبان

 رایز ؛ندیب یم آوانگارد شعر هیشب را گرا پوچ اتیادب (5: 1995) نیاسل نیمارت .زدند یا تازه یها ینوآور

 رنگیپ و تیشخص ثبات ای کامل انسجام انندم یسنت عناصر ،هردو و کنند یم هیتک ایرؤ و الیخ بر هردو

 اعصار ریناپذ تزلزل و یاساس اتیفرض و مسلم امور» ،نگرش نوع نیا براساس .کنند یم رد را مشخص

 و کودکانه یتوهمات عنوان به و اند ناقص که شده معلوم و اند شده امتحان ها آن .اند رفته کنار گذشته

 ۀجلو» و 9یشکلوفسک 8«ییزدا ییآشنا» .(25 :1388 ن،هما) «اند داده دست از را اعتبارشان ارزش یب

 .دانست مکتب نیا یشینما و یهنر انیب مهم و متفاوت ۀگون دو توان یم را 11برشت 10«یسازگانهیب

 ییمعنا در ،یبشر تیوضع بودنعبث خاطربه یکیزیمتاف شیتشو» محتوا نظر از ،ابزورد تئاتر 

                                                                                                                        
1. Samuel Beckett 

2. Arthur Adamov 

3. Eugène Ionesco 

4. Jean Genet 

5. Harold Pinter 

6. Alfred Jarry 

7. Antonin Artaud 

8. Defamiliarization 

9. Viktor Shklovskiĭ 

10. Alienation Effect 

11. Bertolt Brecht  
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 برشت، انیوابسته به نظرگاه مخاطب است؛ چراکه به ب ،سبک و فرم لحاظ از و (26: همان) «عیوس

 متوسل نندهیب عقل به شتریب بلکه احساس، به نه که باشد نیا ییروا تئاتر ۀجنب نیتر مهم دیشا»

 نیسنگ سبک را ها آن دیبا بلکه ؛شود کیشر شینما یها آدم یعاطف ۀتجرب در دینبا نندهیب .شود یم

 یایدن یها ینیب جهان و تفکرات انواع توان یم ابزورد تئاتر در ،نیبنابرا ؛(62: 1999 )برشت، «کند

 و مرموز ذات لیدلبه را جهان ،سندگانینو نیا»( 3: 2006) درابل دگاهید از .افتی را مدرن

 .ندساخت یم القا را یزیچ نبود و یسردرگم احساس و کردندیم یتلق پوچ ،رشیتفسرقابلیغ

 ،تیشخص درکرقابلیغ رفتار و ختهیگس هم از و معنا یب ،یتکرار یها الوگید زین آن یها نشانه

 ۀاراد» :از اندعبارت مدرن تئاتر یها یژگیو و مشخصات ،نیبنابرا ؛«است یکمد عناصر با همراه

 عامل ،متعهد تئاتر .یافشاگر ۀاراد و نقد ۀدیپوس یها چارچوب شکستندرهم ۀاراد وجودداشتن،

 .(69 :1376 ،مسلک یابیکام) «آورد یم انیمبه را آموزش

 

 یبررس و بحث

 آثار از ها آن ۀپراکند مطالعات و یجربت دانش اساسبر ،یرانیا معاصر سانینو شنامهینما آثار خلق

 از یا ملغمه به را آن که بود رانیا در مشروطه انقالب از پس یها سال در یغرب ۀشد ترجمه

 نینخست یریرپذیتأث .کرد لیتبد مختلف یها دوره از متعدد سندگانینو یها سبک و ها مکتب

 اتیادب ۀترجم جنبش لیدلبه توان یم را یغرب یها شنامهینما از یرانیا کیکالس یها شنامهینما

 به بنا کیهر که -چهل ۀده ساختارشکن و نوگرا سانینو شنامهینما .دانست 1249 ۀده در یشینما

 یعمل را شنامهینما -داشتند یمختلف یفکر و یاسیس یها شیگرا ،جامعه یساختارها و راتییتغ

 گریباز و کارگردان ،سینو شنامهینما ،(1312) یفرس بهمن .پنداشتند یم یروان ۀیتخل درجهت

 به که رود یم شماربه رانیا در ابزورد تئاتر شگامانیپ نینخست از و روشنفکران نیهم از یکی ،یرانیا

 ییها جوان ما» دارد اذعان یفرس خود رایز ؛است هشد کینزد یرانیا درام در یسینوابزورد ۀحوز

 یمیقد یزندگ و زودرس فکر ران،یا در یغرب تمدن ناقص شرفتیپ ریتأث تحت که میهست واخورده

 قدم غرب تندرو ۀقافل دنبال لنگان لنگ که میکن یم یزندگ یطیمح در ما .میدار افتاده عقب و

 (.111: 1387 ،ازراافیک و یشهباز) «شنود یم را قافله دور آواز فقط ،یگامهم نیا از و دارد یبرم

به رانیا تئاتر خیتار در شنامهینما نینخست و سندهینو نیا ۀشنامینما نینخست (1339) گلدان

 و یطیمح و ؛درخور یوریز و زر با .بود فروتن گلدان» .رود یم شماربه ابزورد تئاتر سبک
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 سراغش تاکنون که ینسل ؛است آموخته زدنحرف یگرید نسل ،گلدان در ...نیهمچن یانیتماشاچ

 یبندیپا (.93 :1340 ،احمدآل) «...نماهایس راهرو در ای گرفت شد یم ها یا دخترمدرسه دنبال را

 از عدب یها شنامهینما از یعضب در شیاجراها در نو یفرم ۀارائ و یشینما خاص زبان به یفرس

 .است هکرد رانیا یشینما اتیادب در تئاتر سبک نوع نیا ۀندینما را یفرس ،گلدان

 به خود زمان یفرهنگ و یاسیس ،یاجتماع اوضاع به توجه با ،یفرس که رسد یم نظربه نیچن 

 ریتصو و کند انیب را خود زمان ۀجامع مشکالت و مسائل بتواند با آن که است هوردآ یرو یسبک
 چهل ۀده در ،عصرانش هم و یفرس بهمن ،بیترتنیبد .باشد شیخو عصر انسان ینما تمام

 نیا انسان که یمشکالت و مسائل با مبارزه و جامعه بر حاکم اوضاع درک یبرا اند شده یندگانینما

 ۀهم در ،درواقع .است کرده یسرخوردگ و سأی دچار و داده یم آزار را قبل یها دهه و دهه

 ینوشتار سبک و شینما ات،یادب بر همواره ،جامعه ...و یفرهنگ ،یاجتماع ،یاسیس طیشرا ،ها زمان
 .است گذاشته میمستق ریتأث ان،زم سندگانینو

 ارائه یپوچ از یریتصو چیه م،یصورت مستق به و دیگو یم سخن اشاره و مایا با یفرس 
 بحث ،گرید مسائل از یاریبس و فلسفه است،یس اخالق، کنش، ،گووگفت یچاشن با بلکه ؛دده ینم

 یاتفاق چیه ییگو ،آثارش در .دهد یم ارائه شاعرانه گاه و یادب یعبارات قالب در را خود انتقاد و
 از یفرس .شود یم آشکار جیتدربه ها شنامهینما طرح و ستین موجود یآغاز و انیپا .افتد ینم

 انتظار مفهوم در را یپوچ یگاه .ردیگ یم بهره خود یها شهیاند انیب یبرا یگوناگون یها روش
 و (شکستن یصدا) دهد یم نشان یخودکش قالب در را آن یگاه .(شگاهیآرامسا ۀشنامینما) ندیب یم

 یاخالق یها یناهنجار ،یروان یها یماریب ،یدیناام اضطراب، ترس، صورت به را آن زین یگاه

 یهاشنامهینما در اغلب» هم ابزورد مکتب سندگانینو .گذارد یم شینمابه ...و (عروسک و بهار)
 و مسخره و طنز هم، با یجد و یشوخ یختگیآم ز،یگرمنطق یدادهایرو ،نظم یب ساختار از خود

 .(14: 1365 ،یکرمان ناظرزاده) «اند کرده استفاده منظور با ینامواز بانز

 یبازخوانقابل -دربرگرفته را اثر کل که -کالن استدالل کی پناه در تنها ،یفرس آثار شتریب 

 یهودگیب .(آن مصطلح یمعنابه نه) است یشیاند پوچ ،یفرس آثار اغلب کالن ۀاستعار .هستند
 از ؛دارد یو آثار تمام در مسلط یحضور ،مدرن ۀجامع ضیمر طیشرا خصوص به و یزندگ طیشرا

 .تینها یب یمساو دو در ضرب دو تا و عروسک و بهار تا بغل ریز چوب ۀشنامینما
 و بوده گلدان یآرزو در که است یگل مثل که گذارد یم شینما به را یدختر ،یفرس گلدان

 ۀشنامینما در .گردد یبازم -است خانواده طیمح که -باغچه همان به و ندیب یم آب بر نقش را شیآرزو
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 :است زمان آن ۀجامع یاسیس طیشرا از یلیتمث ،صحنه یرو اشخاص تیموقع ،شگاهیآرامسا

 یفرسودگ و شیسا یبرا یمکان به ،باشد ها انسان آرامش و سکون محل نکهیا یجا به که یشگاهیآسا

 را یکارمند ۀجامع یروزمرگ ینوع ،تینها یب یمساو دو در ضرب دو .است شده لیتبد ها آن یجیتدر

 در دیبا شاعر کی اما ،است افتهی نظام که دهد یم نشان را یا ختهیر هم به یزندگ و گذارد یم شینما به

 یها دگاهید یحاو نردبان کی یها پله .است یاستعار یا شنامهینما بغل ریز چوب .کند یکارمند آن

 اخراج و متهم ،یگناه یب با که است یافراد ۀندینما دریح بابا .است سندهینو یاجتماع -یاسیس
 در یفرس .کند یم انیب را خود داستان ها نشانه براساس یستیرئال ییفضا در ،سینو شنامهینما .شوند یم

 و یفلسف تفکرات و برد یم یپ انسان یزندگ ۀباختمعنا و پوچ تیوضع به شکستن یصدا ۀشنامینما

 .کند یم یخودکش تیدرنها که یفرهاد ؛کند یم انیب فرهاد تیشخص قالب در را خود یشناخت معرفت

 یزندگ دوران در رانیا ۀجامع یاجتماع یفشارها از یناش ،انسان یزندگ یباختگمعنا نیا رسد یم نظربه
 یساختار عناصر از کیهر در یفرس بهمن ،شود یم مشاهده کهطور همان .است بوده سندهینو

 .شودیم اشاره ها آن به ادامهدر که است ییها ینوآور یدارا ،ابزورد تئاتر سبک و مبنا بر ،شیها شنامهینما

 ،گاننگارند زعم به که است یریمس افتنی یدرپ ،یلیتحل -یفیتوص روش هب ،حاضر پژوهش 

 یها شاخصه و اصول ۀهم یبررس است یهیبد .محتواست و فرم در شاعرانه و خاص ینگرش ۀجینت
 و یفرم یها شاخص نشیگز با ،جهیدرنت .ستین ریپذ امکان حجم نوشتار به توجه با ،مکتب نیا

 ابتدا ،ریز جدول در .دشویم یبررس یفرس یشینما آثار در ها آن ۀژیو نقش ،یخاص ییمحتوا
 .شودیم داده نشان ابزورد تئاتر شاخص سانینو شنامهینما آثار در ها شاخص نیا از ییها مصداق

 

 مکتب نیا سندگانینو آثار در آن بازنمود و ابزورد تئاتر سبک یفیک یها شاخص .1 جدول

 ابزورد تئاتر در آن بازنمود فیتعر یفیک شاخص

 )بکت( گودو انتظاردر  یسینو شنامهینما جیرا سبک فتنریپذن یشینما یزیگرسبک
 )ونسکوی( طاسآوازخوان  خانم

 سبک یساز برجسته
 شینما

 و شناسانه سبک عناصر یریکارگ به در اغراق
 یادب و ییروا یها روش

 )بکت( گودو انتظار در

 ترنیپ و بکت آثار اثر غالب ۀنیزم عنوانبه گووگفت از استفاده یمحور گووگفت
 نتریپ و بکت آثار یرونیب یها کنش لیتقل و انفعال به شیگرا سکون شینما

 )نتریپ( داریسرا و فیخف درد محدود و بسته یفضا به شیگرا یمکان حصر
 )بکت( خوش یروزها و یباز آخر

 یآلب آثار یخط زمان از زیگر و درگذر زمان بر غلبه یشیپرزمان
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 شینما فرم .1

 سه که است هرم کی مانند ،(95: 2003) تاگیفر گوستاو نظر از ییارسطو ۀشنامینما ساختار

 تیروا یمنطق ریس بر شینما از شکل نیا دیتأک .اند مناقشه انیپا و اوج آغاز، ۀنقط ،آن مهم قسمت

دیده  کیکالس عناصر ،یابزورد آثار در یشینما طرحدر  ،درمقابل .است یمعلولویعل روابط و

 یگره ،آثار نوع نیا ییروا ساختار .است یخال ها شینما گونه نیا معمول یگستردگ از و شودنمی

 .ستندین اییگشگره و یافکنگره یدرپ ها شنامهینما اساساً رایندارد؛ ز گشودن و افکندن یبرا

 در یعنی ؛کنند یم یرویپ طرح نیهم از بغل ریز چوب و شکستن یصدا ،گلدان یها هشنامینما

 .است شنامهینما شروع ۀنقط همان ینوع به انیپا ۀنقط ،هاآن وار رهیدا یطرح

 تواند ینم اش ازکارافتاده پدر خاطربه دختر .دگرنیکدی عاشق یپسر و دختر ،گلدان ۀشنامینما در

 گرید پسر اما ،ردیم یم پدر .داند یم شهیپ انتیخ یمادر ۀبازماند را دختر ،پدر هرچند بماند؛ پسر با

 ،شود یم مشاهده کهطور همان .گردد یبازم قصه نیآغاز تیوضع به نمایش و ندارد دوست را دختر

 یزندگ ؛اوست نظر مورد مفهوم یالقا داشته، تیاهم یفرس یبرا آنچه .است ساده اریبس داستان طرح

 .است تکرار درحال ایدن نیا در که یآدم آور أسی و زیانگ غم

 !نه !پر پوچ؟ !داریب خواب؟ !گرسنه ر؟یس !گرم سرد؟ !نیریش تلخ؟ !روز شب؟ :دختر»

 یا کلمه چیه پوچ یجلو ؟یچ پوچ پوچ؟ پوچ؟ )مکث( پوچ؟ .نهیش یم یخال شیجلو پر

 .(41 :1385 ،ی)فرس «میندار گذاشت؟ شهینم

 و است ییندا و پاسخ منتظر که کشد یم ریتصو به را ربستهیزنجبه یپهلوان ،بغل ریز چوب

 و بهار در .شود یم منجر تیشخص یخودکش به که است ینافرجام عشق ،شکستن یصدا
 با او .برد یم پناه مرده یعشق به است، شده خسته روزمره یزندگ از که فکرروشن یمرد ،عروسک

 کبارهیبه ،شنامهینما آخر در .دهد یم آزار را زن و شود یم مهربان ،کند یم یآشت ،کند یم دعوا زن

 مضمون ،شود یم مشاهده کهطور همان .کند یم جدا هم از را مرد و زن و دیآ یم فرود دوسر یا اره

 رایز ؛کند ینم حرکت گشودن و افکندن یبرا یگره جادیا یسو به ها شنامهینما حرکت ریمس و

 از شتریب یو .است کیکالس یها شنامهینما با متفاوت ییفضا جادیا دنبالبه ،یکل ینگاه در یفرس

 شتریب که است زده ییرهایتصو نشیآفر به دست او .ستمحتوا دنبالبه ،باشد ساختار یدرپ آنکه

 .کشند یم دوش به را ها شنامهینما یفکر بار ها آن
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 داره؟ ستاره کی یهرکس گنیم که راسته :دختر»

 میتقس عادالنه باشه داشته تعلق تونهینم کس چیه به که رو ییزهایچ فقط هه، :پسر

 .(25 :1385 ،یفرس) «کننیم

 شینما مکان .2

 مکان تیمحدود از شناسانه ییبایز ۀاستفاد ،شیها شنامهینما در یفرس یدستاوردها از گرید یکی

 را شینما مکان کردنمتنوع در یسع یاریبس یترفندها با ،کیکالس سانینو شنامهینما .است شینما

 خود شکل نیبهتر به محدود و بسته یطیمح در را حوادث ،ردابزو تئاتر با مطابق یفرس اما ،دارند

 .است برده بهره نیمضام خلق جهتدر توانا یابزار عنوان به شینما مکان و صحنه از یو .سدینویم

 به نیمضام نیا .اند کرده توجه آن به کمتر ران،یا در او از شیپ هنرمندان که است یا نکته همان نیا

 یمکان در هاتیشخص حاالت، نیا از یکی در .اندمشاهده قابل او یها شینما در مختلف یها صورت

 در ،درواقع .است حالت نیا از یا نمونه شگاه،یآرامسا ۀشنامینما .اند شده گرفتار و محصور یشیفرسا

 به محکوم ،آن ساکنان که است درآورده ندهیفرسا یمکان ئتیه به را شینما یفضا یفرس ،حالت نیا

 .ستندین آن ترک به مجاز عنوان چیه به و اندآن در ماندن

 جهان وحشت از ماندندرامان یبرا هاتیشخص پناهگاه تنها عنوان به ،محدود یفضا نیا یگاه 

 در عیشا باور در شهیر ینوع به ،ابزورد تئاتر در محصور مکان به شیگرا نیا .دابی یم نمود رونیب

 یدرپ جامعه نکهیا به باور ،یخارج یدیتهد از ترس» :داشت دوم یجهان جنگ از پس دوران

 )الج، «یرونیب یها توطئه با مقابله یبرا یفرد یها یزیر طرح دیتشد و است دافرا به آزاررساندن

 و رونیب جهان از که کشد یم ریتصو به را یموش یها دگاهید ،موش ۀشنامینما در یفرس (.100: 1998

 نیآخر تا که است یکسان نماد موش .کند مقاومت آن دربرابر کندیم یسع و دارد وحشت یفناور

 هاآن بینص ییتنها ،درمقابل اما ،نشوند شهر ۀشرفتیپ تمدن و یفناور ۀآلود تا کنند یم مقاومت لحظه

 ایآ اساساً ؛داشت خواهد ادامه یک تا مقاومت نیا که شودیم مطرح پرسش نیا حال .است شده

 آن یفرس که آخر حالت در ؟اش یزندگ طیشرا و موش از ریغ کند رییتغ شهر در زیچ همه دارد امکان

 لیتما ها تیشخص بلکه ،ستین ترسناک تنها نه رونیب یایدن ،است دهیکش ریتصو به گلدان در را

 .شود یم سلب ها آن از فرصت نیمختلف، ا لیدال به بار نیا اما ،دارند رفتنرونیب به یادیز
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 شینما زمان .3

 داستان کل ای بخش کی خواندن یبرا که یزمان یعنی» است طرح قابل تیروا زمان بحث انجیا در

 ساموئل ها آن صدر در و ابزورد سندگانینو (.135: 1980 ژنت،) «است الزم یعاد ۀخوانند توسط

 تداخل و استفاده و شینما یخط زمان زدنبرهم در را یمفرط لیم و عالقه خود یها شنامهینما در ،بکت

 پرسش به پاسخ) بیترت و نظم عنوان سه در ادامه،در .اند داده نشان زمان همریغ و سطح هم یها زمان

 ۀنمون ،(«؟بار کی وقت چند» پرسش به پاسخ) بسامد و («مدت؟ چه» پرسش به پاسخ) تداوم ،(«؟یک»

 .شودیم داده نشان شیها شنامهینما یخط زمان زدنبرهم در یفرس تالش از یا خالصه

 
 ییروا بیترت .3.1

: 1992 ستال،ی)کر کند نقل را یالیخ ای یواقع یرخدادها از یا رشته که است یگفتمان ،تیروا

 ۀرابط اساساً .است آن یزمان مناسبات ،ییروا ساختار ۀدهند لیتشک عناصر نیتر مهم از یکی .(262

 در ایاش یبرا یاتفاق چه خواهد یم کهآن برحسب دیبا مؤلف که است آن انگریب ،شینما در زمان

 از گذشته و حال زمانهم ۀارائ .دکن استفاده یشینما زمان مختلف یها شکل از ،فتدیب جهان نیا

 تکرار قیطر از ندهیآ و گذشته حال، یزمان هم عروسک، و بهار ۀشنامینما در خاطرات مرور قیطر

 یبرا یفرس تالش از ییها نمونه ،سبز در سبز ۀشنامینما در یزندگ اتفاقات کسانی و روزمره

 .روند یم شماربه داستان یخط زمان زدن برهم

 
 رشید .3.2

 در که یزمان و دهیکش درازا به یواقع یایدن در دادیرو کی که یزمان نیب ۀرابط به عنصر نیا

 (.100: 1388 برتنز،) دارد توجه شود، تیروا ییروا یایدن در دادیرو آن تا کشد یم طول تیواقع

 گاه و یطوالن یگوهاوگفت قیطر از زمان کردنکشدار با ،شیها شنامهینما شتریب در یفرس

 از زیپره و ها تیموقع و ها کنش عمل، مداوم تکرار -هستند یسخنران هیشب شتریب که -کننده خسته

 تفوق به قیطر نیا از و دهد یم شیافزا را شنامهینما یروان زمان ،شینما در جیرا یفرودها و فراز

 .رسدیم زمان بر حجم

 واقعاً و نهیبش باهاشون تونه یم اون که یا عده .اس وونهید واقعاً است، وونهید :زن» 

 یباز کنه ینم یزندگ اون ...نداکم واقعاً ،کنه یزندگ و بزنه حرف جبهه بدون و کنه یزندگ
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 بدون اصالً نکهیا ای .کنه یم اجرا و زهیر یم ذهنش تو رو یبازنقش  سرعت با ...کنه یم

 هر یشگیهم و محض ییتنها در فقط اون ظرنبه ...وونهید هی یاریاخت یب با یقبل حساب

 صورت به ماسک ،اجتماع ،یآلودگ و فساد یعنی ارتباط ،هباش لیاص و پاک تونه یم یزیچ

 .(472 -470 :1385 ،ی)فرس ...«نداره یریتأث چیه تو نخواستن و خواستن و زنه یم آدم

 
 بسامد .3.3

 طول در شهیهم که دهند یم رخ ییناکجاآبادها در اتفاقات و حوادث ،یفرس یها شنامهینما در

 نیا ،درواقع .ندارند ینیمع مختصات و نشان ،حوادث نیا .اندتکرارشدن حال در یآدم یزندگ

 ،کار نیا با یفرس .کند یم رییتغ ها آن از یجزئ هربار که هستند یزندگ ۀچندبار تکرار ها شینما

 را یمتفاوت تیروا زمان و ییروا ابعاد تا بردیم کاربه یباشناختیز یشاخص عنوان به را تکرار عنصر

 .دهد قرار زمان گذر از یمتفاوت ۀتجرب مرکز در را مخاطب و کند ارائه

 

 زبان .4

 ۀدغدغ شتریب آثارش در یو .است زبان ۀبرعهد اثر کیدرامات بار شتریب ،یفرس یها شنامهینما در

تا زبان  یا و اسطوره یخیزبان تار از را زبان لفمخت یها هیال توان یم چگونه نکهیا ؛دارد را زبان

 مناسب زبان کی انتخاب در یآگاه با یفرس .داد قرار گریکدی کنار در ،یامروز و یا محاوره ،یادب

 یها جواب و سؤال شاعرانه، و یادب جمالت ،محتوا یب ظاهر به و امعن یب یها پچ پچ خالل در

 کی یگاه اما ،کندیم بازگو را یامروز انسان یها یتراژد ،هودهیب یها وجدل بحث و سروته یب

 یفرس آثار از یبعض در زبان .دارد وجود ابزورد مکتب با یفرس زبان در یاساس و یاصل تفاوت

 سبک از یحد تا و شود یم استوار یاستدالل و یمنطق یگوهاوگفت بر (شگاهیآرامسا مانند)

 یپوچ ۀباردر را شیها شهیاند ،روشنفکرانه مباحث با ،مواقع نیا در یفرس .ردیگ یم فاصله یابزورد

 .کندیم انیب یزندگ

 !میکرد .میبکن مینخواست اش معالجه ما ما، شما، خود دکتر، نه من :بزرگ خانوم

 ؟یچ با اما ؟یچ با :توما دکتر

 !دکتر شما علم با دا،یکل نیهم با :بزرگ خانوم

 نجایا از و کنهیم دایپ شفا کل به ما ضیمر که میکن فرض اصالً !دروغ هم باز یعنی :توما دکتر
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 .کرد دایپ شفا گفتم .شد معالجه ای شد خوب نگفتم من !بزرگ خانوم کن دقت .رونیب رهیم

 هم حاال .داد شفا نید بعد .کرد یم درمان جادو ،نید از شیپ علم، -جادو -نید (خود در )مکث،

 .(624 :1387 ،یفرس) ...دهیم شفا الواقع یف علم

 

 سکون شینما .5

 یشینما یها کنش و یانسان تیعامل نقش از فروکاست و لیتقل ینوع با یفرس یها شنامهینما

 یضرور یطیشرا انتظار در ای دارند حضور محصور و بسته یمکان در اغلب ای ها تیشخص .اند همراه

 وجود به شانیبرا شنامهینما آخر تا امکان نیا اغلب که هستند هدف به دنیرس و متیعز یبرا

 یدختر ،گلدان در .شود یم سلب ها آن از مختلف لیدال به حرکت قدرت ،دیآ وجودبه اگر ای دیآ ینم

 و کند فرار پسر با تواند ینم اش ازکارافتاده پدر خاطربه اول ۀوهل در ،اوست خواستار و دلداده پسر که

 پسر و ندارد وجود فرارشان یبرا یمانع رایز ؛ندارد دختر به یا عالقه گرید پسر ،ردیم یم پدر که یوقت

 طیشرا نیا هم بغل ریز چوب و عروسک و بهار در .ندیب ینم یلذت ،جانیه بدون ۀرابط نیا در گرید

 یگوهاوگفترا  نشدنمیتسل یبرا خود پناه تنها ،ناخواسته سکون نیا در ها تیشخص و است حاکم

 و اندهمراه آور مالل و یطوالن یگفتارها با ها شنامهینما نیا ،رونیا از .دانند یم زیانگ مالل و هودهیب

 .دهندیم لیتشک را ها شنامهینما ییروا ساختار از یا عمده بخش

 

 ها تیشخص .6

 زبان و یداستان طرح برعالوه ،ها سبک گرید با ابزورد یهنر سبک یها تفاوت نیشتریب از یکی

 ،اتیکل ای اتیجزئ یعضب به تنها که است یخاص و فرد منحصربه یهاتیشخص خلق در ،یشینما

 روند یم طفره کیکالس یها تیشخص پرداخت از ،ابزورد سندگانینو .دارد اشاره یانکته هر از یخال

 یآزاد با ،شیها شنامهینما در یفرس .دهند یم سامان را ها تیشخص خود یدرون ینیب جهان براساس و

 شکل را ها تیشخص ،کیدرامات تمرکز با که کیکالس سندگانینو برخالف درست شتر،یب عمل

 ای خود با همواجه در یفرس یها تیشخص .است شده خاص یها تیشخص خلق به موفق ،دهند یم

 خلق را ییها تیشخص یفرس .شوند یم سندهینو نظر مورد یفضا خلق به موفق ،گرید یرونیب عامل

 یموجودات ،یفرس یشینما یها انسان .برند یم رنج مزمن و کشنده یماریب کی از اغلب که ندکیم

 .دندار عناد سر جامعه یساختارها با که هستند شده تباه یروشنفکران و زدهلد و روح یب خسته،
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 یها یژگیو که هستند یا گونهانسان ای انسان معموالً ها تیشخص ،یفرس یها شنامهینما در 

 ها آن پندار و کردار ،رفتار ،گفتار در ها یژگیو نیا و دارند یخاص یاعتقاد و یاجتماع ،یروان ،یجسمان

 ها آن شتریب .دارند گریکدی با یادیز اشتراک هووج یو یها شنامهینما یها تیشخص .است افتهی یتجل

 .اند شده مسخ تیهو یب یها انسان» نیا .هستند یتیهو یب همه از تر مهم و سأی ،یدیناام ،ییتنها ریاس

 :1370 ،یوبیا) «کنند یم وجود احساس ایرؤ ۀلحظ در فقط و ردیگ یم شکل ایرؤ در تنها ها آن تیفرد

 ،نینماد یطرح و الگو در ها آن که دهد یم نشان یفرس یها شنامهینما یاصل یها تیشخص یبررس (.20

 .کرد یابیارز نینماد نگاه نیا با را ها تیشخص نیا تمام دیبا اصوالً و سازند یم انینما را خود

 .نداجامعه از متفاوت و خاص ییها پیت ۀندینما ،عروسک و بهار گلدان، شگاه،یآرامسا یها تیشخص

 ها آن تیوضع .رندیگ ینم قرار متفاوت و گوناگون یها تیموقع در یفرس یها تیشخص 

 نیا گرید ،یو آثار در رایز ؛هاست آن یطیمح طیشرا ناظر تنها تماشاگر و مانده یباق یبعد تک

 شده طرح ۀمسئل تنها بلکه ؛دشو یم واقع تماشاگر توجه مورد که ستین ها تیشخص سرنوشت

 ،نیآفراضطراب یتئاترها نوع نیا ،درواقع .دارد تیاهم مخاطب یبرا که است سندهینو توسط

 الیام شناخت در او به کمک ،جهیدرنت و تماشاگر در ینگران و اضطراب جادیا مانند ییها یژگیو

 (.173: 1366 توشار،) دارند نشدهبرآورده

 

 شاعرانه یرهایتصو .7

 و هاشکل در افراد تیشخص ۀارائ نیهمچن و ها تیشخص میترس و ینگار واقع به پرداختن

 رایز ؛ستین یفرس ابزورد یها شنامهینما کار ،کنند یم تجربه را روزمره یزندگ هک ییهاتیموقع

 هاآن اندنینما به زبان قیطر از که ییرهایتصو .دارد شیگرا شاعرانه یرهایتصو به شتریب یفرس

 سندهینو نظر مورد ۀدیپد گوناگون یها حالت حیتوض دار عهده ،ریواتص نیا کهیا گونه به ؛پردازد یم

 .دنپرداز یم میمفاه نیا کشف به ،دارند قرار ریتصو نیا ضمن در که یجزئ ریتصاو و هستند

 یشیرنمایغ گاه که است شده متوسل ییهالیتمث به خود نظر مورد میمفاه انتقال یبرا سندهینو

 یها تیشخص و صحنه یطراح در ،ها سمبل و ریتصاو ،ها لیتمث نیا .رسند یم نظربه ذهن از دور و

 .اند شده گرفته کاربه ...(و ولگرد کودک کور، انسان لنگ، انسان) شینما

 پدر دست .کند یم رها و گذارد یم دستش کف را ستاره .ردیگ یم را پدر دست دختر» 
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 یرو ،باغچه کنار رود یم .گرداند یبرم رو ،کرده بغض دختر .افتد یفروم نیسنگ و سست

 به ،کشند یم رونیب کوه از که یآهنتکه یصدا ،اسب ۀهیش یصدا .ندینش یم هیچهارپا

 .کوبند یم و کوبند یم و افتند یم جانش به چکش با شاگردها و استاد و کوبند یم سندانش

 یصدا سرانجام و شهیش قطعه کی شکستن یصدا خسته، یانسان دیشد تنفس یصدا

 تا تولد از عبور و یهست به ،لحظه نیا در دختر .شود یم دهیشن یاپیپ ،سوسک !«دور !دور»

 .(35: 1385 ،یفرس) «باشند شهیاند نیهم ۀکنند انیب دیبا صداها و شدیاند یم مرگ

 

 جهینت

 .است کرده رها یسنت شینما یها یگرفتار از را تئاتر ۀصحن خود یها شنامهینما در یفرس بهمن

 و یپرداز تیشخص یالگوها زین و یشینما زمان و مکان طرح، رینظ ییروا عناصر مشترک یکارکردها

 تئاتر با ها شنامهینما نیا قیتطب و سهیمقا یبرا را الزم ۀیاول یها نهیزم ،رگذاریتأث یها تیموقع خلق

 ،زدودن حذف، زبان، کنش، طرح، در رییتغ قیطر از ،یزیگرسبک اب یفرس .است آورده فراهم ابزورد

 ،دیجد یدیتقل طرح کی براساس و کرده فراموش را یسنت یشینما متن ،شاعرانه ریتصاو و صیتلخ

 .است آورده وجودبه خود یها شینما ساختار در را یدیجد ییاجرا یپارامترها ،ابزورد تئاتر یبرمبنا

 نیمع و مشخص یساختار شاهد ها آن در که -کیکالس یها شنامهینما برخالف ،یفرس یها شنامهینما

 نیا سکون علت و حالت ای شهیاند انتقال عامل ،ریتصو ،هاآن در که دارند مدور ساختار -میهست

 ۀنقط یعنی دارند؛ وار رهیدا یساختار اغلب ابزورد مکتب مانند ،یفرس یها شنامهینما .هاست شنامهینما

 .است شنامهینما شروع ۀنقط همان هاآن انیپا

 جمله از ،ها تیشخص گفتار و کالم یتئاتر کاربرد گفت توان یم مقاله نیا در شده طرح شواهد بنابر 

 نوع نیا یها بدعت از یفرس بهمن چگونه دهند یم نشان که شوند یم محسوب ییها شاخصه نیتر مهم

 یها تیشخص یتیهو یب و انهیگرا پوچ یها شهیاند ،شیخو آثار شتریب در یفرس .است رفتهیپذ ریتأث یادب

 را زمان ۀجامع ،درواقع و شینما یها انسان یدفر و یاجتماع مشکالت او .است کرده انینما را شینما

 خود اجتماع مشکالت یواکاو به روانکاوانه، و شناسانهانسان یها وهیش از یریگ بهره با و کندمی مطرح

 افراد، یتیهو یب و یروان یها بیآس ،یاجتماع یفسادها فقر، ،یاقتصاد مشکالت .پردازدمی

 نیمضام ،هراس و اضطراب ،یخودکش بشر، یگانگیب و تیانسان رفتننیازب نامناسب، یها یدئولوژیا

 آثارش در یفرس که کرد توجه مهم ۀنکت نیا به دیبا انتها در .دهندمی لیتشک را یفرس یهاشنامهینما

 .است گرفته بهره شینما از ،شهیاند نیا انیب یبرا و گراپوچ نه ،نماستپوچ
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