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چکیده
کتابخانه ای به مقایســۀ تطبیقی نمایشــنامۀ خاندان چن چی با دو روایت شــلی و  در این پژوهِش تحلیلی با اســتفاده از منابع 
که چرا آنتونن آرتو در اجرای نمایشنامۀ خاندان چن چی خود موفق  که نشان داده شود  آرتو پرداخته می شود، به این منظور 
نبوده اســت. پژوهش ذیل، از طریق نشــانه های درون و بیرون اثر )روان شناســی و شــرایط اجتماعی(، اقدام به یافتن پاســخ 
که آرتو در عین ردکردن ســبک رمانتیسیســم، در ارائه  کرد و برای نیل به این مقصود، پیگیر این نکته خواهد بود  خودخواهد 
نمایش خاندان چن چی به این شــیوه هنری وابســته بوده اســت. در واقع در این مقاله، تعارض بین نظریه و عمل در اجرای 
نمایــش فوق مشــخص می شــود. بدین منظــور، ضمن رجوع بــه منابع مطالعاتی آرتو )نمایشــنامۀ خاندان چن چی اثر پرســی 
گذار )رنســانس و جنگ های جهانی(  کاســترو اثر اســتندال(، به شناســایی وضعیت اجتماعی دو دوره  شــلی و رمان راهبه دیر 
پرداخته می شــود و با شناســایی تاثیرات رمانتیســم در هریک از مقاطع تاریخی، فرهنگی و اثر آن بر شــکل گیری آثار مطروحه، 
که عمدۀ پیشــنهادات آرتو برای ســاخت "تئاتر زندگی"، امروزه در پرفورمنس ها و اجراهای آوانگارد  این نتایج حاصل می شــود 
گرایش رمانتیسیم تجربه شده است. از همین طریق، مقاله پاسخ خود مبنی بر چرائی عدم موفقیت اجرای آرتو از خاندان  با 

که اشاره ایست به فاصلۀ تئوری و عمل در اجرای این اثر.   چن چی را درمی یابد، 

کلیدی واژههای
 آنتونن آرتو، پرسی شلی، خاندان چن چی، استاندال، روان شناسی اجتماعی، پرفورمنس.
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آنتونن آرتو۱، بازیگر، نویسنده وکارگردان فرانسوی، با وجود شرایط 
نامســاعد اجتماعی و بحران های روحی و روانی اش، تاثیر بســزائی بر 
تئاتــر نیمــه دوم قرن بیســتم تــا به امــروز و تئاتر آوانــگارد )پرفورمنس 
آرت(، هپنینگ داشــته و دارد. او از اعضای برجســته جنبش پیشــرو 
تئاتر فرانســه در ســال های بین دو جنگ جهانی بود و در دشــمنی با 
کریگ و  طبیعت گرایــی و واقع گرایــی، با بســیاری از بزرگانــی همچون 
آپیــا همواره ســهیم بــود. در عین حــال، به دنبال شــیوه جدیدی در 
هنر های نمایشی تحت عنوان »تئاتر شقاوت« بود. به دلیل تاثیرات 
مستقیم وغیرمستقیم دیدگاه وی بر تئاتر آوانگارد، نقد و بررسی های 
کنون در اختیار اســت.  که ا گرفته  زیــادی بــر پایه نظریات وی صورت 
کــه مقالۀ  الزم بــه ذکر اســت بــا مطالعه پیشــینه تحقیــق درمی یابیم 
حاضر، نخســتین تالش برای بررســی تطبیقی خاندان چن چی آرتو و 
کتاب خود تحت عنوان  گودال )۱۹8۷( در  شلی نیست. پیش از این، 
مقایسۀ نمایش ها، با مطالعۀ خاندان چن چی آرتو و شلی می نویسد 
کالم شــلی در اثر آرتــو تبدیل به مایم و ژســت های هنری  کــه چگونــه 
شــده اســت. همچنیــن فوربــس )۲0۱5( در مقالــۀ خود تحــت عنوان 
»بازگشــت چــن چــی: تئاتر روان زخم شــلی  و آرتــو« با مقایســه دو اثر 
کــه چگونه ترومای )روان زخم( موجود در اثر شــلی  مشــخص می کند 
کاربردی می شود. از  توســط آرتو تکرار و در جهت هشــیاری مخاطب 
ســوی دیگر، دریدا )۱۹۷8( به مقایسۀ این دو اثر مطروحه از منظری 

نشانه شناسی و روان شناسی پرداخته، با وجود این در بررسی منابع 
که خاصه به پیگیری مســئله عدم موفقیت آرتو  مطالعاتــی با منبعی 
و بررســی تطبیقی دو اثر مطروحه با رویکرد مطالعۀ همزمان تاثیرات 

روان شناسانه و تاثیرات اجتماعی پرداخته باشد، دیده نشد.
معروف تریــن اثــر آرتــو )خانــدان چن چــی(، دربردارنــدۀ نظریــات او 
که نمونه ای از بازخوانی و دوباره نویسی آرتو بر مبنای اثر پرسی  است، 
کاسترو نوشتۀ استندال است.  شلی به همین نام و داستان راهبه دیر 
پژوهش پیش رو، نخست با اشاره به تاثیرات فرهنگی اجتماعی دوران 
گسســت )دو دوره مختلــف، پــس از رنســانس وجنــگ دوم جهانــی(، 
برنویســندگان آثار مطروحه پرداخته وســپس با بازشناسی ریشه های 
مشترک روان شناسی ورمانتیسیسم، به دنبال اثبات رمانتیک بودن اثر 
آرتو می کند. با بررسی مختصات هر اثر و مقایسه آن با اصول رمانتیسم 
و در نهایت با مقایســه تطبیقی آثار ارائه شــده، مقاله حاضرسعی بر آن 
که چــرا آرتــو در اجرای  دارد تــا بــه دنبال پاســخی باشــد بــر این ســوال 
نمایشــنامه خانــدان چن چــی خود موفق نبوده اســت و در ایــن راه با 
ردیابی نظریات و خواســته های آرتو در تئاتر تجربه گرای امروز، تاثیرات 
کــرده، از ایــن مدخــل،  وی بــر پرفورمنــس آرت هپنینــگ را پیگیــری 
که همانا نشان دهنده عدم  دالیل شکســت آرتو پیگیری خواهد شد، 
تناســب بین نظریات شخصی آرتو تحت عنوان تئاتر شقاوت و صورت 
که نشــانه های رمانتیسیســم را پیگیری می کند.  حقیقی اجرا اســت، 

مالحظات نظری

گی مهم قابل مطالعه هســتند: دوران  در مورد آنتونن آرتو، دو ویژ
که با بررســی نظــرگاه وی درباره  زیســت او و خصلت هــای روحی اش؛ 
گویای  گر یکــی از جلوه های  تئاتــر، هردوی آنهــا نمود می یابند: »... ا
گسســتگی  ایــن قــرن آشــفتگی اســت، من ریشــه ایــن آشــفتگی را در 
کــه نمایانگر این چیزها  میان چیزها، ســخنان و افکار و نشــانه هایی 
گذشــت زمان، دیدگاه آرتو  می باشــد، می دانم« )آرتو، ۱۳8۳، ۲4(. با 
که نظریات او تحت تاثیر چه  وضوح بیشتری یافته و امروزه می دانیم 
شــرایط پیچیده ای قرار داشته است. اول: وضعیت روحی نامناسب 
کــه چندیــن بــار او را بــه آسایشــگاه  وی و شــرایط اجتماعــی آشــفته، 
گزینــش چنــد ایدئولــوژی مختلــف، بــه دنبــال  روانــی می کشــاند و با
که میســر نمی شود. دوم: شــرایط اجتماعی مغشوشی  آرامش اســت 
کالن  که تحت تاثیر مســتقیم دو جنگ جهانی بوده اند. این تاثیرات 

اجتماعی، به طور خالصه عبارتند از:
الف: تغییر نقشه سیاسی اروپا: این جنگ نقشه ی سیاسی اروپا را 
کلی تغییر داد. چهار امپراطوری آلمان، اتریش- مجارستان،  به طور 

کامل تجزیه شدند؛  روسیه و عثمانی به طور 
ب: تغییــر رژیم های سیاســی: ســقوط رژیم های آریستوکراســیک 

که ریشــه امپراطوری داشــتند، یکی دیگر از نتایج این جنگ بود. به 
جای این رژیم ها، دموکراسی رو به توسعه نهاد. 

ج: مشــکالت سیاســی-اجتماعی: یکــی از مســائل مهــم بعــد از 
کــه جوامع  جنــگ، بــه هــم خــوردن نظــم و تعــادل اجتماعــی اســت 
گســترش  مختلــف بــا آن درگیر شــده بودند. آنچه دامنه مشــکالت را 
که  کــه بیــن طبقــات ثروتمنــد جدیــد  مــی داد، شــکاف عمیقــی بــود 
که درآمــد ثابت  در جریــان جنــگ ثروتمنــد شــده بودنــد بــا طبقاتــی 

داشتند، ایجاد شده بود. 
کلی اروپا: این جنگ با تخریب اقتصاد، نظام اجتماعی  د: ضعف 
کــه بــر اروپــا بــه عنــوان موجــد و محــور جنــگ وارد  و ســایر خســارات 
کشــورهایی  ســاخت، باعــث شــد تا )کشــورهای( ایــن قاره بــه عنوان 
ج شــوند...  بدهــکار و آســیب دیده، از محوریــت نظام بین الملل خار

)میرفندرسکی، ۲5۳۷، ۱88(.
خاندان چن چی خلق شــده توســط آرتــو، از جنبه های مطروحه 
گرایــش وی بــه ســبک های رایــج زمانــه از جمله  در بــاال متاثــر بــود و 
گرایش وی به جنبه های تخیلی  کسپرسیونیسم۳، و  سورئالیســم۲ و ا
گی هــای  را بیشــتر آشــکار می کنــد و بدیــن طریــق ورود و ظهــور ویژ
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اجتماعــی و تبعات روحی او در اثر هنــری اش نمود می یابد. از طرفی 
کــه »...عبث گرایان  گفته شــده  دربــاره رویکرد آرتو به رمانتیسیســم4 
که وی با حمله به تئاتر»کالســیک« و رمانتیســم  از فضــای جدیــدی 
کــرده بود، بهــره بردنــد ...« )ناظــرزاده، ۱۳65،  و»رئالیســم«5 ایجــاد 
گفته آســتین6 )۱۳88، ۱۹۹(، »پییرگیراد۷ مشاهده  4۲( و با اشــاره به 
که نشــانه های اجتماعــی به طور طبیعــی تصویری بوده  کرده اســت 
و بانشــانه های زیباشناســی در ارتباط اند«. پس با بررسی جنبه های 
گی های اجتماعی آن دوره پی برد.  زیباشناسانه هم می توان به ویژ

برای شناخت زیبایی شناسی اثر آرتو، نخست باید زبان او را مورد 
که نشانه های رمانتیسم  مطالعه قرار داد. در ادامه خواهیم دانست 
کدام اســت. اما در ابتدا باید دانســت  و فضــای رمانتیک8 در آثار آرتو 
گــی تجربیــات آرتــو، برخــورد وی با زبان بــه معنای  کــه مهم تریــن ویژ
گونه  متعارف آن اســت. او زباِن موجود در هنرهای دراماتیک را این 
که مخصوص بیان حواس و مستقل  که: »زبان ملموس  نقد می کند 
کالم اســت، قبــل از هــر چیــز بایــد پاســخگوی نیــاز حواس باشــد و  از 
آن را ارضــا نماید، زیرا شــعر تنها به زبان اختصــاص ندارد و در حواس 
که  نیز شــعری نهفته اســت« )آرتو، ۱۳۹5، 65(. همچنیــن می دانیم 
شــعر یکی از ارکان تجلی رمانتیســم است. آرتو از این رهگذر و با تغییر 
کاربــری زبــان، به دنبــال ارائه نظریــات خود در حیطه تئاتر شــقاوت۹ 
که قصد دارد، بــا بکارگیری همه قابلیت های تئاتر  می باشــد. تئاتری 

ابتدا خود )تئاتر( و سپس مخاطب را از رخوت زمانه رهایی بخشد:
گسست اجتماعی و آشفتگی  نکته باال اشاره ایست به نگاه آرتو به 
که می تواند به عنوان اولین عنصر شکننده در پروسه تولید و یا حرکت 
از نظریه به عمل را باعث شــود. وی جهت اجرایی کردن نظرات خود 
بــه دنبال یافتن زبانی شــاعرانه بــرای همه عناصر موجــود در صحنه 
کساســوار۱0بود و با چنیــن دیدگاهی»...  از بــدن بازیگــر تا نور، صدا و آ
درســال ۱۹۳4و بــرای آنکــه تصویــری از تئاتــر بی رحــم خــود رقــم زده 
باشــد، تــراژدی خانــدان چن چــی۱۱ را بــر اســاس روایات اســتندال۱۲و 
پرســی شلی۱۳ نوشــت و در 6 مه ۱۹۳5 نمایش داد وکارگردان و بازیگر 

نقش اصلی خود وی بود ...« )آرتو، ۱۳68، 58(.
پس از هیجده اجرا و شکســت مالی، آرتو اجرا را متوقف می کند. با 
اینکه از تجربه اش راضی است، اما: »... این نخستین تالش وی برای 
تحقق بخشــیدن به نظریاتش در باب تئاتر بود. منتقدان، این اجرا را 
کوتاهی متوقف شد.  آماج حمالت قرار دادند و اجرای آن پس از مدت 
که ماندگار و  که آرتو از زبان داشت، نهایتًا زبان او بود  با وجود انزجاری 
تاثیرگزار شد. آرتو عمیقًا معتقد بود که دیدگاه هایش تنها در قالب صدا 
و حرکت قابل بیان است، با این حال رسانه حقیقی او خود زبان بود. 
که پیام انتقال یافته در این رسانه، علیه خود رسانه  جالب اینجاست 
بــود )شــومیت۱4، ۱۳۹0، ۱0۳(. از طرفی نمی توان درباره برداشــت های 
ارائــه شــده در حیطــه نقد اجرا، نظــر قطعــی داد، زیرا عمومــًا بین نظر 
ج لوین۱5  ناظــران اجرا و اثر ارائه شــده فاصله دریافت وجــود دارد، جور
کاربرد نقد و مســائل مورد توجه جامعه به  امیدوار اســت شــکاف بین 
کی که بین مطالعه ادبیات و زندگی ای  گونه ای پر شود »... شکاف هولنا
که ما در آن درباره سیاست  کرده است، بین این سالن  که آن را احاطه 
کنون به تفکر ما در مورد  و ادبیات می اندیشیم و آن خیابان هایی که تا

کرده اســت، برداشــته شــود« )گوریــن۱6 ،۱۳۷0، ۲8۹(. کمک  ادبیــات 
کارکــردی برای ما خواهد  بدیــن لحاظ بایــد دید تجربه فوق، چه 
کید بر  داشــت. مــراِد آرتو ازدرهم شکســتن تئاتــر معاصرش، همانــا تا
که آرتو آرزویش را در سر  ضرورت شکل گیری تئاتری نو بود. تئاتری را 
می پرورانــد، پیوند عمیقی بــا زندگی دارد »منظــره حقیقی زندگی«۱۷ 
است. او می نویسد: »... با این تئاتر، ما ارتباط با زندگی را دوباره برقرار 
کنیم...« )فورتیــه۱8 ،۱۳۹4، 58(. می کنیــم نــه آنکه خودرا ازآن جــدا 
که آرتو موفق نمی شــود تــا ایده های  گرچــه شــومیت معتقد اســت  ا
اجرایی و اجتماعی خود را عملی سازد، اما دیدگاه او، جریانی از تجربه گرایی 
را ایجاد کرده که تا امروز ادامه می یابد. در نبود امکانات الزم صحنه ای )از 
جمله بازیگر آموزش دیده(، وی قادر به اجرایی کردن نظرات خود نبوده، 
اما امروزه شاهد نظرگاهی موافق با دیدگاه او هستیم. آستین و همراهان 
گر از طریــق تجربــه روزمــره اش در رمزگردانــی و  کــه: "... تماشــا آورده انــد 
رمزگذاری نشانه های اجتماعی )همانند نشانه های تئاتری(، درک باالیی 
گاه  گاهانه و چه در ســطح ناخودآ از نشــانه های تئاتری، چه به صورت آ
کات۱۹ هم عقیده ایم  دارد« )آســتین، ۱۳88، ۱۹8(. بدین لحاظ، با یان 
که می گوید: »... تاریخ نگاری و باالتر از همه نقد ادبی را می توان – و باید 
– به مثابه تالشی برای شناخت وجوه پیشین تجربه بشری تلقی نمود، 
که می تواند برمبنای زمانه ما پرتو افکند« )کات،  تجربه ای از آن دســت 
۱۳۹۱، ۱۷(. لــذا جهــت بهره گیــری از ویژگی های دو اثر ذکرشــده، ابتدا با 
تاثیرات فرهنگی دوران زیســت و رویکرد شــلی بیشــتر آشــنا می شــویم .

پرسی بیشی شلی

همچون الگوی پیشین در شناخت ویژگی های موثر در روند رشد 
و تاثیرپذیری هر اثر هنرمند از شــرایط بیرونی و درونی، باید متذکر شد 
گذار  که شــرایط تاریخی و زیســتی شــلی همانند آرتو:  ۱( شــرایط دوران 
است، تبعات جنگ در هر دو دوره نزدیک به هم، و۲( لحظه اوج گیری 
گرایش به رمانتیســم اســت، درشــرایط اجتماعی مغشوش و بی ثبات: 
»خواب خوش انقالب فرانسه را، که نوید بخش آزادی قلمداد می شد، 
کوبن۲0ها )جناح تندرو انقالب(، به رهبری روبسپیر۲۱ )۱۷۹4-۱۷58(   ژا
گیوتین یا فرمان تبعید، در عصر وحشــت، فرجام  کردند و تیغ  آشــفته 
کمترین زمان و برای  که آزادی و شــادکامی را در  مخالفان انقالبی شــد 

همگان نوید داده بود« )کالینیکوس۲۲، ۱۳8۳، 80(.
که پیــش از این  همچــون نظریــه آرتــو مبنی برگسســت اجتماعی 
ح شــد، می تــوان شــرایط اجتماعــی زمانــه شــلی را نیــز در زمره  مطــر
گویــی در تاریــخ اجتماعی انســان،  مالحظــات نظــری وی قــرار داد؛ 
گسســت روابــط می شــود، احســاس  هــرگاه شــرایط موجــود باعــث 
گرایــش بــه فضــای رمانتیــک تقویــت  همگرایــی نیــز بیشــتر شــده و 
که  می شــود، همچــون آرتــو، شــلی نیــز در زمانــه ای زیســت می کنــد 
بنیان هــای اجتماعی بواســطه جنگ و رنســانس علمی دســتخوش 
آشفتگی بوده، وی شرایط فرهنگی- اجتماعی زمانه خود را این گونه 
کــرده، خود به  کــه عناصــر را بنده خــودش  تفســیر می کنــد: »انســان 
صــورت برده ای باقی مانده اســت. سوءاســتعمال همه اختراعات را 
کار و به ایجــاد نابرابری در بین نوع  کاهش و ادغــام نیروی  کــه بــه   –
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بشــر منجــر می شــود –، جز به پــرورش فنــون مکانیکی بــه درجه ای 
که اســاس همــه معرفت اســت، به چه  نامناســب بــا قــوه خالقــه ای 
کاهش ســنگینی  کــه به جای  کشــفیاتی  چیــز می توان نســبت داد؟ 
لعنــت بــرآدم، بــرآن افــزوده اســت« )دیچــز۲۳ ،۱۳۷0، ۲0۲(. از منظــر 
که شــلی نیز همچون  گی های شــخصیتی شــلی، باید یادآور شــد  ویژ
آرتــو، رفتارهایــی شــبهه انگیز داشــته و در عیــن موفقیــت تحصیلی، 
از رفتارهــای او در نوجوانــی، برداشــتی ضداجتماعی می شــده،«... 
بــا همکالســی هایش مشــکل داشــت و آنها بــدو لقب شــلی دیوانه را 
گــی روحــی را تــا  داده بودنــد« )فیشــر۲4، ۱۳46، ۹5(. شــلی ایــن ویژ
که در اغلب  بزرگســالی بــا خود می کشــد. »او دو چیزکاماًل متفــاوت را 
جوانــان دیــده می شــود، در خــود و آثارش جمع دارد، اســاس و پایه 
ج فلســفی  ج ومر تفکرش الحادی اســت، مبتنی بر تعقل مفرط و هر
کــه نمونه هــای آن در اواخر قرن هیجده فراوان است«)پریســتلی۲5، 

.)۱6۷ ،۱۳5۲
شــلی به عنوان یکی از رمانتیســت های سرســخت در نقد رویکرد 
دیگــران معرفی شــده اســت. در دوره تضــارب آرا و اوج گیــری مکاتبی 
همچون رئالیسم، ناتورئالیزم۲6 و رمانتیسم برعلیه یکدیگر و همچنین 
کالســیک۲۷و نئوکالســیک۲8 هســتیم،  برعلیــه مکاتب پیشــین خود، 
که  کنند  بســیاری تالش می کنند تــا تعریف دقیقی از رمانتیســم ارائه 
بــر هر یک نقدی وارد می شــود. در این میان فورســت معتقد اســت:
کــس شــگفت تر و آشــفته تر از فردریــش شــلگل۲۹ نبــوده  »...هیــچ 
کلمه به قلمرو ادبیات ر ابرعهده او می گذارند ...  است، واردکردن این 
که  نزدیک تریــن بیــان فردریش به یــک تعریف واقعی در ایــن جمله او 
مکرراً در جاهای مختلف نقل شده، دیده می شود:  آن چیزی رمانتیک 
است که موضوع و محتوایی عاطفی و احساساتی را در شکل و صورتی 
)فورســت۳0، ۱۳۷6، ۲0-۱8(.  بــه تصویــر درآورد«  تخیلــی و خالقانــه 
که  شــلی،»ایده آلیســتی«۳۱ است در شــرایط اجتماعی مغشوش، 
تبعــات انقــالب صنعتی را با رویکردی رمانتیــک تجربه می کند. او نیز 
چون آرتو انقالبی بود، اما نه چون او مایل به خشونت. شلی »... آن 
که می گفت به جای منطِق ترور، باید به دنبال  انقالبی پرشــوری بود 
گفتگو بیســت ســال به  گر این  گفتگــو بود. او می گفت: حتی ا منطــق 
که جامعه، با روی آوردن به خشــونت  درازا بکشــد، بهتر از آن اســت 

بخواهد یک شبه، ره صدساله را برود« )شلی، ۱۳80، ۷(.
شلی در رساله دفاع از شعر۳۲ خود که در سال ۱8۲۱ نوشته و در سال 
که شاعر با ایجاد نظم و  ۱840 منتشــر شده، ضمن اشــاره به این نکته 
که  کید می کند»کســانی  کند، تا کلمه قادر اســت ایجاد لذت  بکارگیری 
تخیل می ورزند و این نظم فناناپذیر را بیان می کنند، نه فقط مصنفان 
زبــان و موســیقی و رقــص و معماری و پیکر تراشــی و نقاشــی اند، بلکه 
واضعــان قانون و بنیان گــذاران جوامع مدنی و مخترعان فنون زندگی 
کــه می توانند بــه زیبایــی و حقیقــت، یعنی درک  و معلمانــی هســتند 
کیــش و آیین نامیده می شــود، نزدیک  که  قســمتی از عوالمــی نامرئی 
که دیدیم، این فرم ایده آلیســتی  گردنــد« )دیچــز، ۱۳۷0، ۱86(. چنان 
در دیدگاه تئاتر شقاوت آرتو نیز دیده می شود. با وجود جانبداری های 
شــلی از مکتب رمانتیسیســم، باید دیدگاه منتقدین این شــیوه هنر را 
که: »...ادبیات نمایشــی در دوره رمانتیک، وضعیت  نیز یادآور شــویم 

بســیار بدی داشــته اســت. هزلیــت۳۳ در آوریــل ۱8۲0 در نشــریه لندن 
کــه مــا در آن زندگــی می کنیــم انتقــادی،  مگزیــن می نویســد: عصــری 
تعلیمی، پرتناقض ورمانتیک اســت، اما نمایشــی نیســت« )فورست، 
۱۳۷6، 8۹(. با این وجود، در همین دوره بودند اندک آثار ماندگاری از 

که شاهد آن هستیم . جمله خاندان چن چی، 

گرایش آرتو به شلی علل 

کــدام دیدگاه مشــترکی آرتــوی انقالبی را به شــلی نزدیــک می کند؟ 
»...ایــن یک روی ســکه رمانتسیســم اســت، انقــالب، آرمان خواهی و 
آرمان شهر« )شلی، ۱۳80، ۲(. پس می توان نتیجه گرفت یکی از دالیل 
گرایش آرتو به شلی می تواند همین تفکرات ایده آلیستی باشد. شلی به 
سراغ درام )تراژدی( خاندان چن چی می رود، و سربلند بیرون می آید. 
کــه: »... نمایشنامه نویســی، یکی از  هرفــورد بــه این نکتــه اشــاره دارد 
کامی  بخش های ادبیات است که مکتب رمانتیسم در آن با شکست و نا
روبرو شده است. البته با چند استثنای محدود از قبیل »چن چی« اثر 
شلی . ..« )فورست، ۱۳۷6، ۹0(. از دیگر سوی، آرتو:»...شیفته نیروی 
که در  مهار نشدنی نهفته در چن چی شلی بود...«)شلی،۱۳80، ۹(. او 
تئاتر شقاوت خود، به دنبال ایجاد شرایط هیجانی است و می خواهد 
از ایــن طریــق مخاطب خود را برانگیزاند، ایــن ویژگی را در اثر می یابد. 
کاربردی شدن اثر جهت القای  که قابلیت  گرفت  پس می توان نتیجه 
گرایش آرتو به شــلی اســت. از دیگر  تئوری هــای شــخصی، دلیــل دیگر 
کاربردی )البته با دو شــیوه متفاوت(  مشــترکات آن دو، عالقه به شــعر 
گــر در نــزد شــلی، شــاعرانگی در فضایــی تــوام بــا لــذت شــکل  اســت. ا
گرفتــه، در نزد آرتو، بی پرده و عریــان جلوه می کند. نزدیکی نظرگاه آرتو 
کرد. آرتــو در مورد فوق  بــه شــلی را نمی تــوان نادیده و یا تصادفی تلقی 
گــر مــا قــادر باشــیم با شــیوه ای مــدرن و امــروزی به آن  می گویــد: »...ا
مفهوم واالی شعرکه از تئاتر سرچشمه می گیرد و در پس اسطوره های 
که  کهن نهفته اســت، دســت یابیم، و توان آن را داشــته باشــیم  بزرگ 
مفهوم مذهبی تئاتر را بپذیریم بدون آنکه به تامل و تعمق و رویاهای 
کنده متوسل شویم، خواهیم توانست به نیروهای چیره و پرتوان و  پرا
گاهی و تسلط  مفاهیم بنیادین حیات دست یابیم و بدانها، معرفت وآ
داشته باشیم« )آرتو، ۱۳۹5، ۱۲۱(. با مقایسه نقل قول باال وگفته شلی 
کتور مشــترک  بــه نقل از دیچــز درباره آیینی بــودن فعل هنرمند، به فا
کاربردی نوعی آیین  گرایش به ویژگی های  که همانا  دیگری می رسیم 
و نظــم، با اســتفاده از شــعر اســت. آرتــو نیز ایده آلیســتی عملگراســت: 
»...امروزه احساســات ما به آن درجه از افســردگی و خمودگی رســیده 
گر را چــه از نظر  که تماشــا که بدون شــک بــه تئاتری نیــاز داریم  اســت 
کند ...« )آرتو، ۱۳۹5، ۱۲۷(. احساس و چه از نظر اعصاب و روان بیدار 
همچــون آرتــو، شــلی نیــز بــه درام )در معنــی لغوی، عمــل( توجه 
ویژه دارد، دیچز در این باره می گوید: »شلی به ایجاد معادله ساده از 
اخالق اجتماعی با تاثیرادبی مبادرت می ورزد، وی درام را برای بیان 
که بیــش از هر صورت  ایــن نکتــه برمی گزینــد؛ زیرا درام صورتی اســت 
دیگر، اســتعداد قبول شیوه های مختلف شعری را دارد، ارتباط شعر 
و صــالح اجتماعــی در درام، بیش از هر صــورت ادبی دیگری مراعات 
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گرفت،  می شــود« )دیچز، ۱۳۷0، ۱۹۹(. از این طریــق می توان نتیجه 
فصــل مشــترک دیگــر دیــدگاه آن دو، بیدارگــری از طریق احساســات 
که از اصول مهم و پایه ای رمانتیسیســم اســت. در همین باره  اســت 
کی ها را  که برای بازســازی انســان، نخست باید ناپا آرتو: »معتقد بود 
که در نظــرش جزمیات  کــی را  زدود و بی رحمانــه همــه پاســداران ناپا
ایمــان و آموزه هــا و باورداشــت های عقیدتــی و مرامــی و نهادهــای 
کــرد« )آرتــو، ۱۳68، ۲6(. بدیــن طریــق از  اجتماعــی بودنــد، نابــود 
کارکرد اجتماعی  دیدگاه ایده آلیستی مشترک آن دو، می توان نقش و 
گر چه در مقابل دیدگاه تند آرتو به  و اصالحی هنر را هم نتیجه گرفت. ا
کردکه شلی نگاهی نرم تر و فلسفی تر  امر اصالح اجتماعی، باید اشاره 
که می گوید: »شاعر تصویری ناطق  به این هدایت گری دارد، آنجایی 
از اخالق بدســت نمی دهد. در عوض وی با تقویت تخیل، به تحقق 
امــر اخالقی مدد می کند. اســتدالل شــلی بر دو قیاس مبتنی اســت:  
همدلی وسیله خیر اخالقی است، تخیل به همدلی هدایت می کند، 

پس تخیل وسیله خیر اخالقی است« )مینیون۳4 ،۱۳8۳، ۱۹(.
دیــدگاه و زبــان رمانتیــک و در عین حال خشــن آرتــو را، در مرجع 
کــرده،  کــه جهــت نــگارش خانــدان چن چــی بــه آن رجــوع  دیگــری 

کاسترو، اثر استاندال. می توان پیگیری نمود: راهبه دیر 

آرتو و استاندال

آرتــو ، جهــت نــگارش خانــدان چن چــی بــه قصه هــای نزدیک به 
کرده، از آن جمله اســت داســتان  فضــای ایتالیــای )قــرن ۱8( رجــوع 
گرایــش  کاســترو یــا صومعــه پــارم۳5 نوشــته اســتاندال با راهبــه دیــر 
رمانتیســم.«... در حوالــی ســال های ۱8۳۲ و ۱8۳4، اســتاندال بــه 
کــه از حــوادث تاریخی و  کهــن ایتالیایی،  چنــد نســخه دســت نویس 
اســرار مهمــی از خاندان هــای قدیمــی رم پرده برمی داشــت، دســت 
کوتاهی بود تحت عنوان »منشا اعتالی  ح  که شــر یافت. یکی از آنها، 
کار  که مایه اصلی  خانواده فارنز«۳6، دلش را سخت ربود و همان بود 

گرفت )استاندال،۱۳56، 8(. او در نوشتن»صومعه پارم« قرار 
فضای زیســت اســتاندال، همان فضای اجتماعی شلی است، این 
نویسنده رمانتیسِت هم عصر شلی، دارای ویژگی زبانی خاصی است که 
می توانــد مــورد عالقه آرتو و نزدیک به تئوری های وی در تئاتر شــقاوت 
کــه بــرای بــار اول متن را  باشــد. اســتاندال معتقــد بــود: »خواننــده ای 
کند،  می خواند، باید قبل از آنکه صدای آن را توســط روحش منعکس 
زیــر بار شــوک های ناشــی از داســتان قرار بگیــرد و آن را متحمل شــود« 
)Pearson,1998,9(. استاندال دارای نگارشی است با »رویه برونی، سرد 
و خشک و بی جال اما درونش گرم و زیبا است، وی از توسل به نیرنگ ها 
و تدابیــر بــه ظاهر رمانتیک و ســخنان پرشــور و ابهام آمیــز و مکث های 
حســاب شــده و ســخن پردازی صحنه های بزرگ پرهیز دارد و مطالبی 
گذرانده اســت، با لحنی خشــک و تند و تیــز ارائه می کند«  کــه از نظــر  را 
)پرســلی، ۱۳5۲، ۱8۱(. ســند مشخصی مبنی بر میزان تاثیرپذیری آرتو 
از اثــر اســتاندال پیدا نشــد، جز رابطــه رمانتیک بئاتریچه و اورســینوی 
کــه در هر ســه اثر مشــترک اســت، و همچنین می تــوان حدس  راهــب، 
کاســترو به آرتو این امکان را مــی داده تا فضا و ویژگی های  کــه راهبــه  زد 

کرده و از طریق اثر استاندال به  زمانی شــکل گیری اثر شــلی را بهتر درک 
سبک رمانتیسم بیشترنزدیک شود. آرتو دانسته یا ندانسته، خواستۀ 
کرده است. او در ارجاع به نوشته های استاندال  رمانتیک ها را اجرایی 
بــا ایــن تفکــرات آشــنا شــده بــود. درنظریــات اســتاندال می خوانیــم: 
که آثار ادبی مناسبی را در اختیار مردم می نهد  »رمانتیسم هنری است 
تا بیشترین لذت ممکن را به دست آورند و این آثار، توجه شایسته ای 
که همانا  به عادات و عقاید مرسوم زمانه دارند« )فورست،۱۳۷6، ۲۱(، 

مشخصات تئاتر زندگی را یادآوری می کند.
اســتاندال بــه مقطعــی از تاریــخ و فرهنــگ ایتالیــا اشــاره داردکــه 
گی هــای فرهنگــی آنهــا در هالــه ای از ابهــام و  خانــدان اشــرافی و ویژ
که عمدتًا  پوشــیدگی باقی مانده است، و این از آن جهت مهم است 
حقایــق زندگــی آنهــا سانســور می شــده و یــا بــه خواســت اشــراف، به 
گونه ای تحریف می شده تا وجه اشرافیت آنها حفظ شود. در مقدمه 

کاسترو آمده: راهبه دیر 
کرد  کــه بایــد  کاری   “... بــرای شــناخت تاریــخ ایتالیــا، نخســتین 
که بطور رسمی تایید شده است.  کتاب هایی است  پرهیزاز خواندن 
کجای عالم مانند ایتالیا ارزش دروغ شــناخته نشــده است«  در هیچ 

)استاندال، ۱۳56، 8(. 
از طرفی دیگر، در راهبه دیرکاســترو، شــاهد بازنمایی فضا، روابط 
کلیسا هستیم و با توجه به دیدگاه الحادی آرتو در  و فساد موجود در 
که خاندان چن چی را بازنویسی می کند، شاید بتوان نشانه  مقطعی 
دیگــری از تاثیرپذیــری آرتــو از این اثر را شــاهد بود. به عنــوان نمونه، 

گوشه ای از داستان صومعه پارم ارائه می شود:
کشــیش، بهــت زده بــه خانه خود  کــه  ...»هنوزســاعتی نگذشــته 
کلیسا همراهی اش می کند و این  روانه می شود، راهبه خود تا دم در 
کاخ خود برگردید و هرچــه زودتر مرا ترک  حرف هــا را بــه او می زند: بــه 
که با یک نوکر نزدیکی  کردید، انــگار  کنیــد. بدرود، عالیجناب، بیزارم 
کرده ام. ...)گذشت زمان( به دنبال اشاره راهبه، اسقف با معرفت، از 
کرده بود  کلیســا خودداری نمی ورزد، راهبه اورا احضار  حضور دم در 

تا خبر آبستنی اش را به او بدهد« )همان، ۱۱۳(. 
کالم اســتاندال  زبــان صریح، تنــد وگزنده آرتو می تواند تحت تاثیر 
گی های زبان آرتو پیگیری شد، می توان رابطه  کنون که ویژ بوده باشد. ا
مستقیم تاثیرات روحی روانی هنرمند برشکل گیری اثر را پیگیری کرد.

کارکرد روان شناسی در اثبات رمانتیسم آرتو 

کردن  کید بر وارد  شلی، استاندال و هم عصران رمانتیک شان، با تا
خصیصه هــای روحــی پرســوناژها بــه ادبیات، خواســته یا ناخواســته 
باعث ایجاد جریانی از ادبیات شدند که طبق آن، شخصیت های تک 
بعدی پیشــین وانهاده شــدند و جریانات تازه ای در شــناخت انســان 
کتاب اشعار  پدید آمد. خانم شلی ویراستار آثار پرسی شلی در مقدمه 
وی آورده »در تمام آنها رمز و راز ،کنجکاوی و اشتیاق و درک متافیزیکی 
کــه بخــش اصلــی مفهــوم زندگــی او را تشــکیل داده اســت،  انســان 
احساس می شود )نوعی پیوستگی با درون روح تا با بیرون آن( ... آثار 
که در همه انسان ها مشترکند، بعضی  مربوط به احساســاتی هستند 

روایت های شلی و آرتو از خاندان چن چی
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از آنها مربوط به اشتیاق، بعضی به غم و اندوه و سوگ و بعضی مربوط 
 Shelley( که از طبیعت سر چشــمه می گیرند به احساســاتی هســتند 
Dowden,1924,10 &(. در مســیر شناسایی نشانه های رمانتیسم در 
که بدانیم: »روانکاوی  ح، دیدگاه هاوزر۳۷، الزم است  روان شناسی طر
گونــه ای رمانتیسیســم اســت، بــدون داشــتن طــرز فکــری  ۳8، خــود 

از آن داشــت.  رمانتیــک و میــراث رمانتیک هــا، نمی تــوان تصــوری 
کان واقعــی فرویــد۳۹ از رمانتیک ها هســتند و پیش پنداشــت های  نیــا
نگــرش رمانتیــک بــه پدیده هــای روانــی، از جملــه مفاهیــم بنیــادی 
.)8۱  ،۱۳6۳ )هــاوزر،  هســتند«  زندگــی  بــه  رمانتیــک  نگــرش 
تاثیــرات شــرایط  زندگــی می تــوان  بــه  نگــرش  از طریــق همیــن   
گرفــت، امــا پیــش از آن  اجتماعــی در شــخصیت پردازی را نیــز پــی 
کالســیک  گــر موضوع روان شناســی را به شــیوه  کــه: »ا بایــد دانســت 
آن روح40 یــا وجــدان4۱ بدانیــم، این علم نمی توانســت جــز به صورت 
گذشــته  فــردی و عمومــی وجــود داشــته باشــد؛ بنابرایــن همواره در 
که تقریبًا نامشــخص  نوعــی روان شناســی اجتماعــی4۲ وجود داشــته 
گــر چــه اصطــالح روان شناســی اجتماعــی در فرهنــگ  بــوده اســت. ا
امــروزه  بــالو44، ۱۳۷۱، ۱6(.  نــدارد« )روش  فلســفی الالنــد4۳ وجــود 
کــه عمدتــًا روان شناســی اجتماعــی بــر مبنــای تجربیات و  می دانیــم 
مشــاهدات میدانــی صــورت می گیــرد. در میــدان زندگی واقعــی و نه 
گابریل تارد45در ســال ۱8۹8، مطالعاتی را پیرامون  دســتکاری شده. 
روان شناســی اجتماعــی در فرانســه انجــام دادکــه اســاس نظریات او 
درباره امور اجتماعی، بر پایه تقلید و شناخت تبادل روانی میان افراد 
استوار است، از نظر تارد، جامعه بر اساس تقلید پدید آمده است، از 
این رو جامعه شناســی می تواند به وســیله روان شناســی تبیین شود 
)همــان،۳۳(، و چون ابزار مطاله میدانــی، نمی تواند مبنای تحقیق 
گی هــای روانــی و اجتماعی مســتتر در  حاضــر باشــد، بــر شــناخت ویژ

ساختار بیرونی و درونی خاندان چن چی متمرکز می شویم.
دانســتیم شــلی ویژگی هــای روانــی را بزرگ نمایی نکرده اســت. در 
کــه آرتــو بــه دلیــل آشــنایی اش بــا علــم روان شناســی )خصوصًا  حالــی 
کاربردی کردن  فروید(، نه تنها در ارائه نظریاتش بلکه در عمل سعی در 
دیدگاه های روان شناســانه دارد: »تئاتر وسیله ای است موردنیاز برای 
برقــراری پیونــد و فــرو ریختــن دیوارهــای تنهایــی و بیمــاری و اینکــه 
دیگــران وی را دریابنــد و در جمع خود بپذیرند« )آرتــو، ۱۳68، ۱6(. با 
این وجود، آرتو »احساساتی همچون ترس، خشم ،گیجی و وحشت را 
کمتر شرح می دهد. ویژگی او در درک کردن روان شناسانه نیست )چرا 
که به عنوان بدیهیات از آنها می گذشــت(، او بیشــتر به دنبال رسیدن 
که بیشتر منجر به پریشانی  به حالت های طبیعی فیزیولوژیکی است، 
پایان ناپذیر او شد« )Sontag, 1988, 21(. گویا آرتو به دنبال روان درمانی 
است و به عنوان یک جستجوگر با دیدگاه فروید آشنا می شود: »بخش 
کــه بــه نظر آرتــو، مرکــز نیروهــای مرموز و  گاه شــخصیت اســت  ناخــودآ
که در اثر فشار عوارض تمدن، مورد تغافل  مبهم و حیوانی آدمی است 
که  قرارگرفتــه و جــرات و مجــال بروز پیــدا نمی کند. ... به نظر می رســد 
گرفته باشــد )ناظــرزاده، ۱۳65، 4۳(. بدین  آرتو نیز از افکار فروید تاثیر 
جهــت ســعی می شــود در صورت نیــاز تنهــا در محدوده نظــرگاه فروید 
کاربــردی و در نقد منتقدین  باقــی بمانیم، هــاوزر در ارائه دیــدگاه هنر 

نظرگاه فروید اشاره ای کرده، آنچنان که همسو با نظر آرتوست »... آنها 
که هنر در مبارزه انســان با زندگی، فی نفســه یک  نمی توانند بپذیرند 
هدف نیست، بلکه فقط وسیله ایست برای رسیدن به هدف«)هاوزر، 
۱۳6۳، ۷۱(. در اینجا هدف رسیدن به این پاسخ است که تئاتر آوانگارد، 
کاربــردی می کنــد؟ چگونــه مولفه هــای نظــری آرتــو )تئاتــر زندگــی( را 

ردیابی رمانتیسم آرتو در تئاتر آوانگارد

که آرتو بیرون و درون اثر استاندال و شلی را می پوید  مالحظه شد 
و دراین مسیر، قلم او رنگ وبوی رمانتیک به خود می گیرد. اما آنچه 
که شلی و استاندال  که، همچنان  بیشــتر اهمیت می یابد این اســت 
گذارند، در طی  از طریق آثار خود توانسته اند بر شیوه و نگرش آرتو اثر 
زمان از مسیری دیگر و بانگاهی نو، تحت تاثیر تجربیات دلخواه آرتو، 
که امروزه در تئاتر پست مدرن  جریانی از تئاتر تجربی شکل می گیرد، 
رجعتی دوباره به رمانتیک را می سازد. برای فهم بهتر مسئله، مسیر 
کنیم. جالل ســتاری با اشاره به سیرعقیم  طی شــده را بازنمایی می 

مانده نظرگاه آرتو آورده:
»... تئاتــر موردنظــر آرتــو، ســرانجام ممکن اســت دیگــر هیچ گونه 
ارتباطی با دنیای صحنه)تئاتر( نداشته باشد و این چیزیست که پس 
ازکتاب تئاتر  و همزادش و پس از شکست خاندان چن چی پیش آمد، 
گویی آن شکست، آرتو را متقاعدکرده بودکه تصور و معنایی  چنانکه 
از تئاتر وجود داردکه وی فقط با چشم پوشــی قطعی از صحنه، آن را 
محقق می تواند ساخت. اما در فاصله میان سال های ۱۹۳۱ و۱۹۳5، 
هنوز به این مرحله پانگذاشــته است، بلکه نقشه اش، تجدیدحیات 
کامــل آن اســت و نه هنــوز ویران کردنــش. بنابراین  تئاتــر و بازســازی 
که  درآن هنــگام،  نظریــه همذات یــا یکی و یگانه کردن تئاتــر و زندگی 
در پایان سیر وسلوک آرتو صورت می پذیرد، هنوز تحقق نیافته است 

...«)ستاری، ۱۳۹0، ۳0(.
که آرتو برای تئاتــر خود برمی گزیند،  شــاید در نــگاه اول، عنوانی را 
گفته وی،  شــبهه انگیز باشــد، امــا تئاتــر شــقاوت )تئاتر بــی رحم( بــه 
نمــود خــود زندگــی اســت. در اختتامیــه ترجمــه خانــدان چن چــی، 
کتــاب تئاتــر و همــزادش  آمــده: »... تئاتــر  ک دریــدا46 از  بــه نقــل از ژا
بی رحم، بازنمایی نیســت. این تئاتر خود زندگی اســت، درست مثل 
کرد. زندگی سرچشــمه ی  کــه نمی تــوان آن را بازنمایــی  خــود زندگی 
بازنمایــی نشــدنی )هنــر( بازنمایــی اســت.« دیــدگاه دریــدا، همــان 
کــه بــرای هپنینــگ4۷ قائــل هســتیم، و تاحــدودی،  تعریفــی اســت 
پرفورمنــس48 : ...آرمــان پرفورمنــس یــک فرایند اســت و یک لحظه  
کنون(   که در )اینجا وا ۱-واقعی، ۲-که عواطف را تحریک می کند، ۳- 

انجام می گیرد ...« )له من4۹، ۱۳8۳، ۲55(.
کــه بــا زندگی مقایســه می شــود، به گســتردگی خود  تئاتــر شــقاوت، 
زندگی و فرم های مختلف قابل توسعه و تفسیر می باشد. شکنر به دنبال 
تعریفی مشخص در این باره گفته: بهترین راه را متمرکزساختن تعریفم از 
که در زمینه  اجرا بر بعضی از ویژگی های پذیرفته شده تئاتر زنده50 یافتم 
تعامل مخاطب – اجرا گر، مطمئن ترین و پایدارترین نوع اجرا محسوب 
گران بدین شــکل وجــود ندارند – نظیر  که تماشــا می شــود. حتی آنجا 
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کارکرد مخاطب همچنان  برخی هپنینگ ها، مراسم آیینی و بازی ها – 
کننده کار بخش های دیگر  سر جای خود باقی است:  بخشی از گروه اجرا
گر  که دیدیم، تماشا را تماشا می کنند – )شکنر، ۱۳86، 68(. همچنان 
و تاثیرگــذاری بــر وی بــه عنــوان اصلی تریــن رکــن شــکل گیری هنرهــای 
نمایشی، پایگاهی است برای نهادینه کردن تعاریف مورد نظر، از طریق 
بازتعریف جایگاه مخاطب در تئاتر امروزه، به دیدگاه آرتو و قبل از آن شلی 
و دیگر رمانتیست ها نزدیک می شویم »... پرفورمنس همچون مراسم 
کاتارســیس )پرخاشگری  گر را دارد. اخالق  آیینی... قصد اصالح تماشــا
واپس زده به وســیله تمدن، دوباره در فضای شــناخت و تجربه شــدنی 
گر  وارد شــده اســت(، توقــع مشــارکت دارد و انــزوای شــکوهمند تماشــا
کنترل نشــده لبریــز می کنــد  را بــا بیــداری عکس العمل هــای احساســی 
...« )له مــن، ۱۳8۳، ۲55(. مشــارکت، خشــونت، آییــن، مخاطــب و 
برانگیختگی احساسی، فصل مشترک دیدگاه آرتو و بسیاری از نظریات 
کامل  گــر نتوان برای تئاتــر آرتو تعریف  در تئاتر پیشــرو امروزه می باشــد. ا
کــه به جا  کــه دیدیــم می تــوان از تاثیراتــی  و جامعــی برگزیــد، همچنــان 
گذاشــته، مطلــع شــد: نظریــه »رجعــت بــه زندگــی«، آرتــو را در هنرهای 
که:  کرد. دورینگ5۱ معتقد اســت  نمایشــی، امروزه بهتــر می توان دنبال 
»... در تاریــخ آوانگاردیســم5۲، انــگاره ی مشــارکت بــا مضمون همیشــه 
که نــه به مثابه هنــر، بلکه  گره خــورده اســت: ایده هنــری  حاضــر دیگــر 
درادامــه زندگــی عرضه می کند، ضمن آنکه قابلیت مداخله ی فعال را از 
ک کردن مرز میان هنرها بــرای زدودن مرز میان هنر و  کــف نمی دهد. پا
که  زندگی به شــکلی بنیادی تر: ... پرفورمنس درصدد انجام آن اســت، 
بیشــتر هم چون بســط تجربه ای مشــترک فهم می شــود تا رخدادی به 
صحنه برده شده یا برساخت فضایی خود آیین« )بدیو5۳، ۱۳۹۱، ۱۲۱(.
کنشــگران  که آرتو مخاطب را منفعل نمی خواهد، بســیار به  آنجــا 
که خواســته تئاتر  اجراهای پر فورمنس نزدیک می شــویم، خشــونتی 

خ می نماید، له من دراین باره آورده: شقاوت است ر
»...در پرفورمنس هــای دیگــر، بیشــتر واقعیت بدن تهدید شــده 
که مارینا آبراموویچ54  مقدم بر دیگر موضوعات خواهد بود. هنگامی 
که قاعده بازی این  گفت:  گران معرفی می کرد به آنها  خود را به تماشا
ک باید  که آنها با او هر آنچه دلشان می خواهد بکنند، آنجا، ادرا است 
که  با تجربه ای از مســئولیت جابجا شــود. در جریان این پرفورمنس 
در آن حد و مرزی نبود دیدارکنندگان را به آشــوب می کشــاند، برخی 
کســی هفــت تیر را در  علنــًا به پرخاشــگری و تهاجم پرداختند. وقتی 
گرفت، پرفورمنس  گذاشت و روی شقیقه اش نشانه  دســت آرتیست 
بــه ناچــار قطــع شــد. اینجــا، خطــر و درد نتیجــه یک انفعــال عمدی 
که همه چیز  هستند، همه چیز غیرقابل پیش بینی است، برای این 

گران بستگی دارد ...« )له من، ۱۳8۳، ۲58(. به رفتار تماشا
در مورد حذف کارکرد کالسیک صحنه، آنگونه که آرتو می خواسته، 
که: »... تئاتــر آوانگارد صحنه را با  گفتــه الی دورینــگ را افزود  می تــوان 
ترفیع جایگاهش از میان برمی دارد، یعنی با تبدیل آن به یک »عرصۀ 
انضمامی فیزیکی«55 که در آن چیدمان بدن ها از متن اهمیت بیشتری 
که  دارد. بــه عبــارت دیگــر، با ارتقــای آن به یک عرصه منحصــر به فرد 
فاقد هر نوع مرز یا مانعی است، و شکل دهنده ی تئاترخودکنش56 آرتو 
اســت. از برچیــدن تاالر نمایش بــه جای از میان برداشــتن صحنه نیز 

گفت« )بدیو، ۱۳۹۱، ۱0۹(. اما امروزه نه تنها خواســته  می توان ســخن 
رمانتیســت ها، بــه مانند شــلی و آرتو مبنــی بر رفتن به ســمت زندگی، 
صــورت واقعی تــری یافتــه، بلکه حــذف صحنه به معنــای متعارف آن 
که صورت عمل به خودگرفته، از جمله در تجربیات  نیز مدت هاســت 
کتــاب تئاتــر مردم ســتم دیــده 58 به  گوســتو بــوال5۷، وی در پیوســت  آ
ســال۱۹۷۷، پــس از اشــاره بــه شــرایط فروپاشــی فرهنگــی وگسســت 
کرد، بعد  گری خود رها  گر را از شــرایط تماشا می گوید: »... باید تماشــا
کنــد )بــوال، ۱۳۹۳، ۲۱۱(. او می توانــد خــود را از فشــارهای دیگــر رهــا 
کــه دیــدگاه آرتــو را بازنمایــی  ج از فضــای تئاتــر تجربــی بــوال  خــار
که  می کند، در مورد دیگر خواســته آرتو یعنی تئاتر بی واســطه )تئاتری 
برای خواص نباشــد(، امروزه تئاتر دســتاوردهایی داشته اســت. اریک 
گران عام همیشه  بنتلی، همسو با خواسته آرتو اینگونه آورده: »تماشا
گفتار واضح و بیان صریح  عاشق جلوه ها و تصویرهایی بی واسطه اند، 
بــا بخش هــای روشــن و واضــح عمل بــه هــم می آمیزنــد. بخش هایی 
گاهــی مداخلــه می کنــد )بنتلی،  گرفتــه و خودآ کــه زندگــی در آنهــا آرام 
۱۳8۹، ۷4(. دانســتیم شــعر زندگــی، تئاتــر زندگــی، برانگیختگــی )در 
کراراً  که آرتو همانند رمانتیک ها  مقابل انفعال( از دیگر سخنانی است 
مطــرح می کند. امروزه پیوســتگی عناصر ذکر شــده، جــزء الینفک هنر 
پرفورمنس می باشــد. شــلی پیش تر از آرتو می دانســت برای آنکه:»... 
کند، برای آنکه به تمام وســعت  تئاتردوباره شــروع به هدایت ضمیرها 
خود برســد، باید به تمام مردم روی بیاورد« )مینیون، ۱۳8۳، ۳۲۲(. 
همانطور که شاهدیم، عمده پیشنهادات مشترک رمانتیسیسم و آرتو 
در تئاتر مدرن و پست مدرن، اجرایی می شود. به نظر می رسد که یکی 
از دالیــل عدم موفقیت آثار آرتــو در زمانه خود، می تواند نبود امکانات 
تکنیکــی و یــا تناقــض تئــوری در عمل باشــد. به عنــوان نمونــه یکی از 
که به امر شــیوه بازیگــری برمی گردد،  خواســته های آرتــو در بحث اجرا 
که در: »...تئاتر نیز حرکات و اشــارات )ســر و دست و پا( را به  این اســت 

منتها درجه شدت و قوت می بخشد ...« )آرتو، ۱۳۹0، 54(.
در نظریات آرتو، از ســویی صحبت از زندگی اســت و از طرف دیگر، 
گفتــه  کــه بــا یکدیگــر هم خوانــی نــدارد وگرنــه  اغــراق در ارائــه نقــش، 
کــه اظهــار مــی دارد: »تمامــی  گرفــت  اســتاندال را نمی شــود نادیــده 
نویسندگان بزرگ در روزگار خود رمانتیک بوده اند« )فورست، ۱۳۷6، 
گر این جمله را نپذیریم، باز در بین نظریات آرتو، بسیاری  ۲۱(. حتی ا
که فرم های  از نشــانه های رمانتیسیســم را خواهیم یافت. می دانیم 
هنــری در چرخــه ای متناســب بــا شــرایط اجتماعی تکرار می شــوند، 
آلــن بدیو با اشــاره به هنــر روز می گوید: »پرفورمنــس رادیکال5۹ طرف 
کیدی یا اصــراری بر  ناهنــر را می گیــرد، طــرف زندگــی را بدون هیــچ تا
گذرا. ایــن اخیرترین صورت بندی از همان  گویی به شــکلی  آن، و تــو 
گمــان من، بــه رمانتسیســم آلمانی بــاز می گردد:  کــه به  میلــی اســت 
هنــر بایــد خود زندگی باشــد، هیــچ چیز نبایــد جهان فرم هــا را از آری 
گوئــی زنــده جدا ســازد، باید نوعی شــعر زندگی باشــد« )بدیــو،۱۳۹۱، 
گی های رمانتیسیســم در آثار  کــه از ویژ ۱۲۲( و در ادامــه، با شــناختی 
کید بر  شــلی، اســتاندال و آرتــو یافتیــم و بــرای درک بهتر مســئله بــا تا
مباحث مطروحه در زمینه روان شناســی و دیگر مشــترکات فوق الذکر 

به مقایسه و تحلیل خاندان چن چی می پردازیم.

روایت های شلی و آرتو از خاندان چن چی
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تحلیل داده ها

کــه: »در میــان انــواع  کــه پیش تــر اشــاره شــد، دانســتیم  همانطــور 
کــه،  تحلیل هــای اجتماعــی - ادبــی، مهم تریــن تحلیــل همــان اســت 
محیــط عمــل و نظــام ارتبــاط بیرونــی یــک متــن را بررســی می کنــد و 
شــباهت های موجود میــان جنبه هایــی از نظام هــای ارتباطی بیرونی 
و درونــی را تشــخیص می دهد« )شــکنر، ۱۳۹۲، 4۳(. نقــل قول فوق دو 
که پیش از این  کــرده،  محــور تحقیــق )درون اثر، بیرون اثــر(  را بازتعریف 
سعی شد  ۱- با نگاهی به فضای بیرونی، چگونگی شکل گیری چن چی 
گرایش هر یک از نویسندگان  آرتو و شلی، فضا و بستر اجتماعی مطرح و 
که  متناسب با شرایط فرهنگی خود بررسی شود، و همچنین دانستیم 
گاه ویژگی های روانــی و دوره ای  گاه و یا ناخــودآ هنرمنــد ۲- بطــور خودآ
گرفته اســت. هر یک به شــیوه خود به خلق  کار  که می زیســته را در اثر به 
کنش های داســتانی و تعبیرشــان از خانواده، خشــونت  شــخصیت ها، 
کنون بــا آوردن نمونه هایی از هر یــک از آثار  کلیســا دســت زده اند.کــه ا و 
ویژگی های درونی شــان نمود بیشــتری خواهد یافت: در همان ابتدای 
نمایــش، شــخصیت اورســینوی نمایشــنامه شــلی، مقاصد خــود را به 
که ابتــدا طال و قدرت و ســپس  زبــان مــی آورد و ارجحیــت مطالباتــش را 
که  بئاتریچه60 اســت روشــن می کند. اورســینو6۱ بنا به مقام مذهبی اش 
کلیسا  یک اسقف نزدیک به پاپ است، متناسب با نگاه روزگار شلی به 
بســیار منفی تر و ســودجوتر از اورســینوی آرتوســت. آرتو ضمن نرم کردن 
ویژگی های ارائه شــده ارســینو توسط شــلی، او را عاقل تر و محافظه کارتر 
گرچه پیش بینی های او  نشان می دهد، مردی اهل نقشه و سیاست، ا
کارگر نمی افتد. آرتو در پاره ای مواقع پرگویی ها را به نفع لحظه دراماتیک 
خالصه می کند، به طور مثال اورســینو در خاندان چن چی اثر شــلی در 

»سولی لوگ«6۲ بلند در صحنه ی دوم از پرده ی اول می گوید:
کمتر به چنگ خواهم  »اورســینو: ... اما بئاتریچه من تو را به بهایی 
که اینان  گناهی ســنگین تر از عذابی  گر  آورد... بســی خشــنود می شوم ا
از ترفندهای عشــقم خواهند کشــید، بر وجدانم ســنگینی نکند. دامی 
کــه بئاتریچــه از آن خالصــی نیابــد. با ایــن همــه از ذهن دقیــق و از نگاه 
کالبد مرا، عصب به عصب می شکافد و درون  که برقش  وحشت آورش، 
مرا افشا می کند و سبب می شود از دیدن افکار پنهانم شرمنده شوم....
آه نه. دخترکی بی یار و یاور که به من به عنوان تنها امیدش متوسل شده 
گر بگذارم او از چنگم بگریزد. کمتر از پلنگی نیستم  احمقی بیش نیستم ا
کوهــی در او هــراس نمی انگیــزد« )شــلی، ۱۳80، ۲4(.  کــه چشــمان بــز 
در اثــر آرتــو و در همان موقعیت دراماتیک، ســولی لوگ اورســینو، 
به دیالوگ تبدیل شــده و به حداقل اطالعات تقلیل می یابد به نفع 

حرکت صحنه ای:
اورســینو:  به هنگام شــام! تا آنوقت انتظار می کشم. من به عشق 
گر بگــذارم از چنگم  تــو نیازمنــدم، بئاتریچــه و احمقی بیش نیســتم ا

بگریزی )اورسینو می رود(.
حجم کالمی به کار رفته، خود گویای رویکرد هر یک از نویسندگان 
که تاثیرحسی متن شلی  به جایگاه )کلمه( می باشد. پوشیده نیست 
در این صحنه، بیش از آرتوست، و مخاطب خواسته اورسینو را بهتر 
کنار نمی آید، و  کالمی  لمــس می کنــد، به نظر آرتو در اینجا با تزیینات 

انتقال احساس را به بازیگر می سپارد. اما خود او طویل گویی هایی در 
اثرش داردکه به خوبی رنگ و بوی رمانتیکش حس می شود، همچون 
گفتگوی بئاتریچه در پاســخ به برناردو6۳: پــرده چهارم، صحنه ســوم 

کورمال  کــه ســرگردان و  بئاتریچــه:  درســت هماننــد خــواب آلودی 
ک تر از خود مرگ اســت،  که ترســنا کابــوس تیــره و تــار خود  کورمــال در 
که  که پیش از بازکردن چشــمانش، دو دل اســت، زیرا  کســی  همانند 
می داند بر این مدار زیستن به مانند دوباره از خواب برنخواستن است. 
همانند این است که من روحی را که از داد و ستد خشن زندگی زخم بر 
که  کسی می زنم  داشــته اســت، پس می زنم، و این روح را به چهره آن 
مرا ساخت آن هم چون گویی آتشین که او را از بیماری آفریدن برهاند .
فــوق  دیالــوگ  در  را  او  ســتیزی  قــدرت  و  آرتــو  الحــادی  دیــدگاه 
شــاهدیم، بدین وســیله آرتــو، بیانیه های سیاســی و اعتقــادی خود 
که  را در اثر می گنجاند. در ادامه تحلیل درون ســاختاری، دانســتیم 
هر بخش از ادبیات رمانتیســم می تواند وجهی از روان شناسی وجود 
کیــد  داشــته باشــد، قابــل مطالعــه: ۱( )درصحنــه مهمانی(،آرتــو بــا تا
خیلی بیشــتری نســبت به شــلی در پی نمایش پلیدی روح چن چی 
گونه ای بزرگنمایی شده به تصویر می کشد؛ ۲( درمتن  است و آن را به 
شلی، چن چی در آغاز سخنانش آشکار نمی کندکه چه درسر دارد، ۳( 
چن چِی آرتو، از لحظه اول دیوانه وار سخن می گوید و در صحنه ای، 
پیروزمندانه اعالم می داردکه فرزندانش را خودش با دعاهایش کشته 
گی های یک شــخصیت دوگانــه را همزمان  اســت. چن چــِی آرتو، ویژ
که خــود به مقابله باخود  دارد: سادیســم64 و مازوخیســم65، آنجایی 
که بی هیچ دلیلی به آزار خانواده  اقدام می کند، مازوخیسمی و آنجا 
خــود می پــردازد، سادیســم را تداعــی می کنــد. در بخــش دیگــرآزارِی 
گــوال66 اثرآلبر  کالی  شــخصیت چن چی، بســیار نزدیک به شــخصیت 
کامــو6۷ ظاهــر می شــود. وقتــی در پــرده اول، صحنــه اول می گویــد:
کمتر حرف  چن چــی: ... در زندگی واقعی بیشــتر عمــل می کنیم و 
کــه در تئاتــر مــدام حــرف می زنیــم وکار خیلــی  می زنیــم، در صورتــی 
زیادی را به انجام نمی رســانیم )کارکــرد بیرونی اثر، انتقال دیدگاه آرتو 

نسبت به تئاتر زمانه از زبان چن چی(.
  و در ادامه دیالوگ رفتار سادیستیک چن چی:

چن چــی: خــب، مــن تعــادل را برقــرار می کنــم و ایــن تعــادل را به 
قیمت زندگی واقعی برقرار می کنم. می خواهم چند شاخه ای از این 
کنم. )با انگشتانش حساب می کند(  دو  خانوادۀ رو به رشدم را هرس 
پسر، یک زن، حاال می رسیم به دخترم، او را هم هرس می کنم، ولی 
طوردیگری! به شیطان هم باید اجازه بدهیم که از لذات سهمی ببرد، 
کردن تــن، روح را عذاب می دهم )آرتــو،۱۳80، ۱۲(.  مــن با لجن مــال 

و یا.... 
کنیــد و بگویید آیا برای تحمل  چن چی: اســتخوان هایم را لمس 

یک زندگی با سکوت و تفکرساخته شده اند؟« )همان، ۱6(.
که در لمحه ای غریب،   آرتوصحنه مهمانی را تا جایی پیش می برد 
حــس جنســی پــدر به دختــرش منتقل می شــود و بــا صراحت خاصی 
که شلی به آن نمی پردازد.  بیان می شــود؛ این همان لحظه ای اســت 
آشــنایی آرتو با روان شناسی، دست او را برای پرداخت شخصیت بازتر 
کرده اســت. از طرفی دیگر قصد دارد با شــقاوت مخاطب را برانگیزاند. 
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که شــلی، از علم روان شناســی چندان بهره ای نبرده و  مشــهود اســت 
در مورد پرداخت ویژگی های شخصیت چن چی در محدوده وجدان 
گر بخواهیم از منظر روان شناسی اجتماعی به رویکرد  باقی می ماند و ا
بئاتریچــه نســبت بــه اعمــال پــدرش بپردازیــم، اســتعانتش از خداوند 
کــه می گوید: »...  در برابــر رفتــار پدر، تداعی کننده دیدگاه فروید اســت 
کــه به او  درجــه ی بدگمانــی فرزنــد نســبت بــه پدر بــا درجــه ی قدرتی 
نســبت داده شــده اســت، رابطۀ مســتقیم دارد« )فروید، 1387، 90(. 

بئاتریچه در نمایشنامۀ شلی )صحنۀ اول از پردۀ دوم( می گوید:
کــه پــدر همچــون ســایه و  بئاتریچــه : ... تــو ای خــدای بــزرگ، 
که  انــگاره تــو بــر زمین اســت )شــلی، 1380، 32(. این درحالی اســت 
گویــا جــای پرســوناژها عــوض شــده اســت. این  در نمایشــنامه آرتــو، 
که بــه ظهور  گویــای نظریه خــود آرتــو درباره قدرت اســت  امــر بیشــتر 
که قــدرت مطلقه )دوره  می رســد، آرتو بدین وســیله نشــان می دهد 

نازیسم( را برنمی تابد:
چن چی )بالحنی دلجویانه و سرشار از مهربانی(:  بئاتریچه 

کلمات بعدی رابا لحنی جدی واحساسی تند  بئاتریچه:  پدر. )او 
گم شــو، آدم پلشــت زیانکار، هرگز از  کند.( از جلوی چشــمم  بیان می 
گربروی شــاید بتوانم  گم شــو. ا یاد نخواهم بردکه تو پدرم بودی، اما 

تو را ببخشم )آرتو،1380، 20(.
پیش تر اشــاره شــدکه عالوه بر ویژگی های روحی آرتو، تغییر شرایط 
اجتماعــی ایــن اجــازه را به هنرمنــد داده تا بی پرده تر ســخن بگوید. با 
مقایسه کار دو نویسنده بر موضوعی واحد )دراینجا نظرگاه پدر نسبت به 
فرزند( بامسئله بیشتر آشنا می شویم و در ابتدا توصیف شلی را شاهدیم:
چن چی: ... تو هم همینطور ای تصویر منفور مادر گور به گور شده ات. 
صورت ابله و بی روحت از نفرت لبریزم می کند... )شلی، 1380، 35(.
که پســرش برنــادو را با   امــا توصیــف فرزنــد از نظــر چــن چی آرتــو، 
نمایه های شنیع جنسی و کودک آزاری تصویر می کند، از آن روست که 
کند: کرده تاثیر بیشتری بر مخاطب اعمال  آرتو شقاوت الزم را ایجاد 
چن چــی: ... تــو هــم همین طــور، قیافه ات مــرا یاد بعضــی روابط 
گمشــو از  کرد.  کــه دوران مردانگــی ام را تبــاه  کریــه می انــدازد  عشــقی 
کنــد از قیافه شــیر  گــم  گــورش را  موجــودات زن صفــت بــدم می آیــد. 

برنجی و وارفته اش استفراغم می گیرد )آرتو، 1380، 23(
تاثیــر شــرایط بیرونــی بــر ســاختار درونی یک اثــر و تشــابه دو دوره 
گسســت  که تداعی کننده شــرایط  گــذار )رنســانس و جنــگ جهانی(، 
ح شــد. به تعبیر آرتو »... تراژدی،  اجتماعی اســت، پیش از این مطر
لحظــات بحرانــی درک یک جامعه از خویش را بــه نمایش می گذارد. 
که جامعه در خطر تجزیه بوســیله باورهای  در چنین لحظاتی اســت 
کمیت سیاسی، روابط بین نسل ها  ضد و نقیض در باره خدایان، حا
و جنس هــا، بومیــان و مهاجــران می باشــد. ایــن باورهــا، جنبه های 
در   .)61  ،1389 )پــل68،  دارنــد...«  تغییــری  غیرقابــل  جســمانی 
نمایشنامه شلی و از زبان کامیلو، شاهد نظر پاپ درباره شرایط گسست 
اجتماعی و فرهنگی هستیم: در صحنه دوم از پرده دوم می خوانیم:
گفــت: »علــی القاعده اوالد  کشــید و  کامیلــو69: ...پــاپ ابرو درهم 
جماعــت موجوداتــی طاغی انــد و با نیــش زدن به قلب پــدران خود، 
آنان را به جنون و یأس می کشــانند و ســزای ســال ها زحمت و مرارت 

که  را بــا بی حرمتــی می دهنــد ...جــدال عظیم بین پیر و جــوان. من 
مویی ســپید و تنی لرزان دارم ســعی می کنم حداقل آنگونه بی طرف 

که صدمه ای به هیچ طرف نرسد« )شلی، 1380، 38(.  باشم 
کومو70  کامیلو خطاب به جیا در همان صحنه از نمایشنامه شلی، 

می گوید:
گمان نمی کنم  کننــد،  گر عریضــه ای به پاپ تقدیم  کامیلــو: خــب ا
کــه مبادا این  او ترتیــب اثــر ندهد ... مع هذا خوف عمده او اینســت 
کند. انگار پدر  ک شود و اقتدار پدری را تضعیف  سیره ای بس خطرنا

سایه خود او باشد... )می رود(.
کــه از  کامیلــو را فــردی شــریف ترســیم می کنــد  در حقیقــت شــلی 
کلیســا نــاآرام اســت و بــرای فرهنــگ  گزیربــودن خــود در دســتگاه  نا
که فرهنگ نازیســم 71  قدرت پذیری ارزش قائل اســت. آرتو، در حالی 
کامیلو را شخصیتی انگیزاننده به شرارت  و فاشیســم72 را برنمی تابد، 

کرده: و سیاست مدار در برابر قدرت ترسیم 
کــه تــو در همــۀ خطایــای خانــدان  کامیلــو: منظــورم ایــن اســت 
گر پدرت  چن چی ســهیم هســتی، اما جســارت ذاتی آنان را نداری. ا
کــرده، ایــن را بــا خــود او در میــان بگــذار. ســعی  تــو را از ارث محــروم 
نکنید در امور پیش پا افتاده با چاپلوسی دست به دامن پاپ شوید 

)آرتو،1380، 25(. 
کامیلــو می خوانیم: ... از یک شــورش  و یــا در جــای دیگــر از زبان 
که ماهیتًا محدود  گر مطمئن شوم  مسلحانه اصاًل بدم نمی آید البته ا

است...)همان، 26(.
در دو مقطــع تاریخــی، فاصله گرفتــن از باورهــای اجتماعــی در عین 
حفظ ویژگی های شخصیت با نمونه های ذیل قابل پیگیری است، در 
صحنه اول از پرده چهارم نمایشنامه چن چی، شلی دربارۀ توبه چنین 
کار سادۀ دم دستی است و بیشتر  که  آمده: چن چی:  ... توبه؟ ... توبه 
به خدا بســتگی دارد تا به من... )شــلی، 1380، 60(. اما در نمایشــنامۀ 
آرتو، این رویکرد چن چی به توبه، همچنان درحیطۀ نقد قدرت مطلقه 
کنم!  باقــی می مانــد و اینگونه بیان می شــود:. چن چــی:.... مــن توبه 
چرا؟ توبه در ید قدرت خداســت. بر خداســت که از اعمال من پشیمان 
که اینقدر نازنین است؟... باشــد. چرا او مرا پدر موجودی آفریده اســت 
)آرتــو،1380، 36(. در نمایشــنامۀ آرتــو، دو قاتــل مــزدور که به پیشــنهاد 
کر و الل هستند و رفتاری  کومو اجیر می شوند،  کشتن جیا کامیلو برای 
کمیک دارند )به هم می خورند و می افتند(. اما در نمایشنامه ی شلی، 
این دو نفر از کارکنان سابق کاخ چن چی بودند که لطماتی را از چن چی 
کر و الل نیســتند و در انتهای نمایشنامه، متناسب  متحمل شــده اند. 
بــا روح رومانتیســتی اثر مرزیور یکی از قاتلین، پس از شــنیدن ســخنان 
رنج بار بئاتریچه اعتراف خود را انکار می کند و مســئولیت قتل چن چی 

را به تنهایی به عهده می گیرد و زیر شکنجه با همین تصمیم می میرد.
که تمایل هردو نویسنده به شعر و نظم جنبه اعتقادی  دانستیم 
که شــعر از مهم تریــن خصیصه های رمانتیسیســم  یافتــه و دانســتیم 
که همــه عناصر صحنه را  اســت. نگاه آرتو به شــعر تا آنجــا پیش رفت 
چــون شــعر میدید، از ایــن رو در نمایشــنامه آرتو تکیه بیشــتر درام بر 
که در توضیح صحنه ها  کنش ها و تصاویر و فضاسازی هاست، چنان 
نیز مشــهود اســت، در پردۀ ســوم، صحنــه دوم می خوانیــم: )صدای 

روایت های شلی و آرتو از خاندان چن چی
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بریــده پا دوباره شــنیده می شــود. لوکرشــیا، برنادو، بئاتریچــه پدیدار 
کند و مجسمه مانند راه می روند، و  گام های  که با همان  می شــوند، 
کنت چن چی است. توفان بسیار شدید شده  در انتهای این قافله، 
که نام چن چی را  است، آدم می تواند در طوفان صداهایی را بشنود 
تکرار می کنند، نخســت به یک آهنگ طوالنی وگوش خراش وسپس 

همانند پاندول ساعت: چن چی، چن چی، چن چی، چن چی .
کالســه شــده و  آرتــو نیــز همچــون رمانتیک هــا در نظریــه بــا هنــر 
طبقه بندی شــده مشکل دارد، امادر عمل خود نظم و قاعده مندی 
کند. لــذا در محدوده  می کنــد تــا فضا و آمبیانــس مورد نیــازش را القا 
نظری تفکرات شلی و پیش از اورمانتیسم، همین جبهه گیری را ارائه 
داده، که می تواند بر آرتو نیز تاثیرگذار بوده باشد، در این باره استاندال 
گفته: »...رمانتیسم در هر زمانی هنر روز است وکالسیسیسم هنر روز 

قبل است« )فورست73 ،1376، 14(.
بعد از جنگ جهانی، طبقه بورژوا رو به رشد بوده و درست درهمین 
نقطه است که آرتو بر علیه این تئاتر، تئاترمنفعل می آشوبد و معتقداست 
کــرد وبــه ســمت تئاتــر  کــه باشــقاوت می تــوان و بایــد مخاطــب را بیــدار 
که امر  گر چه پاره ای از منتقدان براین عقیده هســتند  تعاملی74 رفت. ا
)شقاوت( پیش تر در داستان خاندان چن چی مستتر بوده است:»...در 
نزد آرتو، به ویژه کتاب »چن چی« نوعی شقاوت اتفاقی ابزاری و عجیب 
به چشم می خورد، با این پیامد که تصور می کنیم آیا شقاوت قبل از آرتو 

با نمایش پیمان نبسته بود؟« )برونل75 ،1384، 34(.
که شــلی برای نمایشنامه خود برگزیده، و  چنانچه در اصل قصه ای 
یا در داســتان صومعه پارم، امرشــقاوت وجود داشــته باشــد، رجوع آرتو 
کرد. زیرا آرتــو از محتوای آثار بهــره برده و  کم اهمیــت نخواهد  بــه آنهــا را 
ســاختار بیرونــی به دلخــواه و در جهت نظریات خود تغییــرداده، و زبان 
که تجربه بر  کرده اســت. همچنین پیش تر دانستیم  ویژه خود را تجربه 
زبان آرتو آنگونه که باید نتوانست با مخاطب ارتباط بگیرد، اما زمینه ساز 
شکل گیری صورت های جدیدی از تئاتر شد که تابه امروز تاثیرگذار است.
کــه بــه نمایشــنامه خانــدان  آرتــو تنهــا بــه ایــن نکتــه اشــاره دارد 
که نه  کرده است. در حالی  کاســترو رجوع  چن چی شــلی و راهبه دیر 
گیرد، بلکه زبان  تنها از ساختار بیرونی اثر شلی )تراژدی(  فاصله نمی 
کل صحنه دو، از پرده اول، در فضای  رمانتیسم را هم بکار می گیرد، 
رمانتیک و به زبان این ســبک نگاشــته شــده،که نمونه ای از آن ذکر 
می گردد: )بئاتریچه و اورســینو می آیند. در ســمت راســت، عمارتی از 

قصر چن چی در وسط، باغی در نور مهتاب(
گفتیم به  که ما نخســتین بــار با هم ســخن  بئاتریچــه:  آن جایــی 

یاد داری .
که دوستم داری . گفتی  اورسینو:  یادم هست تو 

کشیشی با من از مهرورزی مگو . بئاتریچه:  تو 
کلیسا چه ارزشی دارد ؟  که باز تو را دارم تعهدم به  اورسینو: حاال 
که با دلم بجنگد )آرتو،1380، 13(.  کلیسایی چنان قدرتی ندارد  هیچ 
ویــا خــود چن چی بــه عنوان فــردی بد طینــت، در همان صحنه 

گونه سخن می گوید: این 
کــه لوکرشــیا از آن بیرون  چــن چــی:  )چنــد قدمی به ســوی دری 
که همه چیز را وهم انگیز می کنی،  رفت برمی دارد(  تو ای شب، تویی 
کرد در اینجا )برســینه اش  که بشــود تصورش را  با تمام صور جنایاتی 
که در  کــن. تــو نمی توانــی مــرا از خــودم برانی. عملــی  می کوبــد( النــه 

درونم دارم بزرگ تر از توست )همان، 24(. 
تنهــا تفــاوت عمــده دیــدگاه رمانتیســم آرتــو و شــلی، در محــدوده 
کالم پرســوناژهای خود را به شــیوه  که شــلی  اجرایی آن اســت. جایی 
که  رمانتیک می نویســد و اجرا می شــود، نقطه آغاز عمل آرتوســت چرا 
آرتو نه تنها شعر کالم را می خواهد بلکه شعر بدن را نیز. آرتو در مجموعه 
گفته، »... تئاتر هنوز می تواند  مقاالتش تحت عنوان تئاتر و همزادش 
کلمات یعنی  ج از حیطه  کالم به چنگ آورد، اما خار چیزی را از قلمرو 
گسترش دهد و از راه تاثیر بر احساس و تهییج و  در فضا می تواند آن را 

ارتعاش آن براین عمل توفیق یابد ...« )آرتو،1383، 134(.
همیــن گســترش فضــا و دســتکاری واقعیــت و ایجاد تهییــج از قبل 
طراحی شده، پاشنه آشیل اجرای آرتومی باشد. در بخش رمانتیسم آرتو 
و تئاتر آوانگارد، شاهد تاثیرات این دیدگاه آرتو بر جریانات نوگرای معاصر 
بودیم، جالل ستاری اشاره ای داشت به اینکه، نظریه )یگانه کردن تئاتر 
و زندگــی( آرتــو تحقــق نیافتــه بود، این در حالی اســت که با ذکر شــواهد 
دانستیم، امروزه نظریات آرتو بارها در تجربه های تئاتری کاربردی شده، 
و به عنوان نمونه اجرای  )هپنینگ( تئاتر زندگی و خشونت بارها تجربه 
گر« آنچنان در تئاتر آوانگارد  گر اجرا کاربردی شــده است. نقش»تماشا و 
کــه دیگر در پاره ای مواقع نمی تــوان آن دو را از هم  گشــته  به هم نزدیک 
تشــخیص داد. بدین لحاظ تئاتر زندگی موفق شده بیشترین نسبت و 
نزدیکی به دیدگاه نظری آرتو را بپیماید در این میان خواســته دیگر آرتو 
گرفته  که همانا برداشتن صحنه نمایش است، صورت حقیقی به خود 
وپرفورمنــس با حفــظ فضای رمانتیــک در اجرا، محــدوده اجرا )فضای 
فیزیکی( را متنوع وگسترده ساخته است. امروزه دیگر »تئاتر خودکنش« 
که  گر شــعر صحنه را می ســازد، مدت هاســت  که در آن بدن بازی  آرتو، 
کاربردی شده و در این رویکرد نیز، ما شاهد رد پای رمانتیسم آرتو هستیم .

کاوی سوال پژوهشی مطروحه، که به علل عدم موفقیت  در پی وا
آنتونــن آرتــو در اجرای نمایشــنامه خانــدان چن چی پرداخته اســت. 
مقالــه حاضر به این نتیجه می رســدکه: آرتــو در محدوده تئوری های 
خود به رمانتیسم می تازد، با این وجود برای تبیین نظرگاه خود، در 
که برخاســته از فرهنگ رمانتیسم است.  عمل به ســراغ اثری می رود 
گی های  کنکاش در شناســایی تاثیــرات اجتماعی و ویژ ایــن مقاله به 

روحــی روانــی دو نویســنده خاندان چن چــی، می پردازد، با مقایســه 
ســاختاری و زبــان نمایشــنامه خانــدان چن چــی آرتــو و نمایشــنامه 
کاســترو  هــم نامــش اثر پرســی شــلی و همچنین، داســتان راهبه دیر 
اثر اســتاندال )به عنوان یکی دیگر  از نویســندگان ســبک رمانتیســم( 
شاهد بروز نشانه های این سبک هنری در اثر آرتو هستیم.  با بررسی 
دیــدگاه آرتــو در محــدوده روان شناســی اجتماعــی )نظــرگاه فرویــد( 
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کــه: ۱(  آرتــو یک نویســنده رمانتیک شــناخته می شــود؛  درمی یابیــم 
گسســت  کــه در آن شــاهد  ۲( در شــرایط تاریخــی اجتماعــی مشــابه 
گی  گرایش به رمانتیســم بیشتر می گردد) این ویژ اجتماعی هســتیم، 
از مختصات اجتماعی مشــترک بین دو نویســنده است(؛ ۳( ساختار 
کاتی اســت، از جملــه:  الف(  درونــی و بیرونــی هــر دو اثــر دارای اشــترا
کاربــرد زبــان رمانتیک، ب( حفظ و اســتفاده از موقعیــت تراژدی؛ 4( 
اجرایی شدن»رمانتیســم آرتو« در تئاتر پرفورمنس و آوانگارد. در آخر 

گرفت  بــا اجرایی شــدن نظریات آرتو در تئاتر معاصــر، می توان نتیجه 
کــه عــدم امکان دســتیابی آرتو به اجرایــی موفق، بــه دو دلیل عمده 
کارایی امکانات اجرایی جهت عینی شــدن تخیل  بــوده: الــف- عدم 
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