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 :چکیده
-می اجتناب غیرقابل تئاتر، دنیاي در اجتماعی عوامل دخالت شکبی .است جامعه آینۀ تئاتر
 حضور صحنۀ تئاتر ردم،م اجتماعی و عمومی هايآگاهی رفتن باال با و زمان مرور با. باشد

 ادبیات، مقولۀ با برخورد در نوین، نقد پیدایش با ،1960 سالهاي از بعد و شد نیز سیاست
 آن با مبارزه حتی و جامعه نقد به و آمد وجودبه سیاسی تئاتر شاکلۀ در تدریجی تحولی

  پرداخت.
-اتفاق که زیرا بود اربرخورد خاصی ویژگی از ،1960 زمانیة باز در کلتس، ماري برنارد تئاتر
 یا کرده بازسازي را اتفاقات داشت سعی و دادمی نشان ما به مصور صورت به را اجتماعی هاي
 این از نبود مساعد واقعیات تمام بیان براي موجود اجتماعی و سیاسی شرایط. بنمایاند واقعی

 وي ترفند. کند بازگو را خود ي عقیده شدن، سانسور از دور به بتواند تا برد بکار ترفندي رو
 هايجنبه جمالت و ریخت،می بهم  را) مفهومی -ساختاري( جمالت خصوصیات که بود این

 معنا تواما و کرده پیدا نمود هانامهنمایش مفهوم در ها،جنبه این. گرفتندمی خود به دیگري
 تئاتر نوعی و دارد سیاست با مستقیم ارتباط ، رفته هم روي کلتس تئاتر. هدفمندند و بخش
. گیردمی صورت انتقاد نامشخص، اپوزیسیون یک نام به آن، در که شودمی محسوب انتقادي
 است قبول مورد هنگامی انتقاد این و داردمی بیان را اثباتی قابل حقیقت از انتقاد کلتس، تئاتر
 .ببخشد عینیت شود،می واقع قبول قابل آنچه به و کند مطالبه را تأییدي که
 مانیگفت هايدرگیري -مباحثه -سیاسی تئاتر -جامعه -کلتس: کلیدي گان هواژ
 
 __________________________________________________________________________  
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 مقدمه
 اجتناب و آشکار تئاتر دنیاي در اجتماعی عوامل دخالت رو، این از. است آینۀ جامعه تئاتر
 هنرهاي. اند نوشته بسیار تئاتر بویژه هنر، دربارة شناختی جامعه نقد منتقدان. باشد می ناپذیر

. هستند و بوده سازش و تخریب فضیلت، و گناه حضور صحنه االیام دیمق از دراماتیک،
 و اخالقی مقولۀ متوجه یکم، و بیست و بیستم ةسد هنر پردازان نظریه و اندرکاران دست

 آن به را جانبدارانه و سیاسی هاي جنبه و اند بوده تئاتربویژه  دراماتیک، هنرهاي اجتماعی
 اند. افزوده

 گرفته الهام جامعه از کارگردانان حتی و نویسان نمایشنامه ها، نمایشنامه متعهد، تئاتر ریزي پایه با
 هاي سال از بعد. آمیختند آن با را خود تئاتر عوامل دیگر و دکور ها، نوشته موضوعات، و

 شکل فرانسه در تدریجی تحولی ادبیات، مقوله با برخورد در نوین، نقد پیدایش با ،1960
 نقد به و بود شده جامعه با همگام ادبیات،. نداشت تعلیمی بوي و رنگ دیگر ادبیات. گرفت
 کردند ظهور مبتکري نویسان نمایشنامه تئاتر، زمینه در. پرداخت می آن با مبارزه حتی و جامعه

: بود این شعارشان. شدند هماهنگ جامعه احوال و اوضاع با  و داده ارائه را هایی نوآوري که
 )221،1992(دگین،  ″است  فرهنگ و جامعه  بر کیهت با انسان، پیشرفت″
 اجتماعی -سیاسی اقتدار. شدند ها نمایشنامه متون وارد نظران صاحب سیاسی مبارزات کم کم

 موافق، حتی و مخالف عقاید بیشتر ابراز رو، این از. بود برده بین از را بیان در آزادي جامعه،
 را اي گونه و روش یک هر خود، عقاید بیان ايبر نویسان نمایشنامه. شدند نمی محسوب مجاز

 حال ترفندهایی، بکارگیري و خلق با توانست، 1960 از بعد تئاتر که بود اینگونه. برگزیدند
بسیاري  که ساختارمند محیط یک عنوان به بکشد. دنیا تصویر به را جامعه آل ایده حال و موجود
ها   خواسته بروز براي محلی عنوان به ، تئاتر رادارد خود در را ارسطو دراماتیک میراث از ابعاد

 و جریان به توجه سیاست، هاي تعریف از یکی. کند جهان را بیان می از تصویري سازد و می
 توجه هم، اجتماعی رویدادهاي به توجه اصل در. است اجتماعی رویدادهاي مدیریت

 . دارد جهان به نسبت انسان خودآگاهی از شناختی نیازمند که است جهان و انسانیت به
 و فرانسه 80 دهۀ 1گرايواقع نویس نمایشنامه مهمترین شک کلتس، بی ماري برنارد

او  است. نهایت جذاب آثار وي بی محتواي. است 50 دهۀ طالیی نسل از بعدها  آن ترین معروف

 __________________________________________________________________________  
واقع گرایی سوسیالیستی بیانگر واقعیات در ادبیات بعد از جنگ است و جاي واقع گرایی بورژوازي را گرفته   1

 ) 22،1383است.(معتمدي آذري،
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شهرستانی  خواست می گویی. ترك کرد را آنجا سالگی 17 در. بود 1متز اهل و شهرستانی
 فرانسه تئاتر به را او 1983 در بار اولین براي2شرو وقتی پاتریس. نباشد دو درجه و اي اشیهح

 . نوشت می تئاتر براي که بود سال ده از بیش کرد، معرفی
 بازي دمکراسی، آن در که شود می محسوب سیاسی تئاتر نوعی کلتس، ماري -برنارد تئاتر

 گرفته انتقاد به جهانی سیاسی مسایل زاب ودهندة اح عمومی تشکیل افکار احزاب، سیاسی
 گفتمانی هاي درگیري طرح با و کند می وظیفه انجام اقلیتی دادگاه عنوان به کلتس تئاتر. شوند می
 را جامعه آل ایده حال و موجود حال و پردازد می انتقاد به خود شالوده در سیاسی هاي مباحثه و
 با ها مباحثه خالل در و باشد تواند نمی وي تئاتر عموضو تنها سیاست طبعا . کشد می تصویر به

 هاي شیوه شرایط، رخدادها، بیان به خود، فرد به منحصر زبان و تئاتري اصول از گیري بهره
 عامۀ اجتماعی مسایل . بهاست پرداخته زیبا و زشت و بد و خوب رسوم و آداب و کرداري
 شرایطی چنین این در که دهد عمومیترا انتقاد است توانسته اینگونه و کرده توجه مردم

 درد می ها چهره از را ها نقاب و کند می افشاگري و آورده روي عمومی افکار به کلتس انتقادات
 .3سازد می آشکار را حقایق و

 :پردازیمبه آنها میاي  روش کتابخانه است که بهتشکیل شده بخش  سهمقاله حاضر از 
  کلتس تئاتر در انیگفتم ارتباطات و 4ها مباحثه ماهیت -1
 در موجود خفتۀ و آشکار ابعاد کشیدن تصویر به براي ،تئاتري اصول از برداري بهره -2

 جامعه
  سانسور از پرهیز براي درتئاتر، فرد به منحصر زبان از استفاده -3

 پژوهش پیشینه
 مختلف، هاي دوره در تئاتر تکوین دهند که تاریخچۀ بررسی بسیاري از آثار پژوهشی نشان می

 در  و مختلف ابعاد در ها نمایشنامه به مفهومی و مضمونی نگاه ها، نمایشنامه متون ساختار
  .است شده گرفته قرار بررسی مورد مختلف هاي دوره

 __________________________________________________________________________  
١ Metz 
٢ Patrice Chéreau 3   نشانه شناسی) را در بر دارد. در تئاتر کلتس،  -ساختار گرایی -زبان شناسی -علم جامعه شناسی اکثر علوم (روانشناسی

تاثیرات جامعه بصورت گفتمانی بروز کرده است، پس بررسی ارتباط ها، ظاهرا زبانشناختی است که منجر به بررسی جامعه 
 شناختی نیز خواهند شد.

٤ Disputes 
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 کرده کار سیاسی تئاتر در جمالت کل روي فرانسه در کیم، حمیدي برنیس: ایران از خارج در
 داده قرار بررسی مورد را 1960 هاي سال در جنگ بوي و رنگ با تئاتر نوئوو، اولیویه. است
بررسی شده  ورلن پل دانشگاه از ناروك آدریانا توسط کلتس تئاتر زبانشناختی خوانش. است

 که برد نام ویندیش اولی از توان می نیز است و شده ارائه زمینه این در بسیاري هاي مقاله است و
 و است، توجه مورد جمعی ارتباط وسایل پرداز یهنظر عنوان به شناختی جامعه نقد منتقد عنوان به

  .است پرداخته گفتمانی هاي درگیري بررسی به بارها
  سیاسی تئاتر. است گرفته قرار نقد مورد مختلف هاي زمان و مکان ابعاد، در تئاتر: ایران در
 يها جنگ تا وسطی قرون از غرب، در سیاسی تئاتر و  آمریکا متحده ایاالت در بیستم ةسد

 بعنوان برشت تئاتر. است گرفته قرار تحلیل و بررسی  و نقد مورد قادري بهزاد توسط جهانی،
. است گرفته قرار بررسی مورد بارها ایران در سیاسی، تئاتر پیشگامان ترین مهم از یکی

 . است گرفته قرار نقد و بررسی مورد زیبا هنرهاي دانشگاه در کریر کلود ژان سیاسی مکالمات

 کلتس تئاتر در گفتمانی هاي ارتباط و ها مباحثه هیتما -1
 بسیار گفتمانی هاي ارتباط داراي کلتس تئاتر. شالوده اصلی تئاتر بر پایه ارتباط بنا شده است

 و پیام گویندة بین شده بدل و رد اطالعات ارتباط،″ شناختی، زبان دیدگاه از. است توجهی قابل
(دوبوآ،  ″.آورد می فراهم را طرفین درك زمینۀ هک است خاص موقعیتی در پیام شنوندة

35،1999( 

 1شناختی جامعه دید از ارتباط ماهیت -الف
 که زمانی. دانند می نمادها طریق از پیام یا معانی انتقال را ارتباط″ شناختی، جامعه دیدگاه از

 پس. اند گرفته قرار ریکدیگ با ارتباط در پردازند، می یکدیگر بر تأثیر به نمادها طریق از ها انسان
 از هدف. باشد هدف داراي باید ابتدا در ارتباط رو این از است، دیگري به پیام انتقال ارتباط،
، ویندیش(″  .است...  و کسی با کسی ارتباط کسی، با چیزي ارتباط اطالعات، انتقال ارتباط؛
1980 ،58( 
 و سیاسی واقعیت کارکرد باط،ارت در تعارض مشخصۀ. دارد تعارض بنام اي مشخصه ، ارتباط

. است تبادل نوعی ارتباط کلی طور به" ، 3 2ویندیش اولی نظر . بهدهد می نشان را اجتماعی
 __________________________________________________________________________  

١ Sociocritique 
٢ Uli Windische 

 پرداز نقد جامعه شناختی نظریه  3
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 ارتباط، یا. کنند می بدل و رد را اطالعاتی و دارند ارتباط باهم که ست افرادي از متشکل جامعه
 تلگراف، تلفن، نظیر ارتباطی زاراب و با مستقیم غیر هاست، یا انسان بین واسطه و بدون مستقیم

 ).همان، 62( " باشد ... می تئاتر، سینما، تلویزیون، رادیو، سیم، بی
 وسیله ،)محتوي( پیام پیام، گیرندة پیام، فرستندة": است تمیز قابل رکن پنج ارتباط، هر در

 ) همان، 73(  . "ارتباط اثر ارتباط،
 امکان اجتماعات و افراد به متفاوت، هاي اندیشه و ها نگرش و ها فرهنگ بین ارتباطی نوع هر
 حرکت محور ارتباط،. باشند داشته برخورد باهم و بپردازند خویش نظرات بیان به که دهد می

 .است دموکراتیک اجتماعی وجود براي الزم شرایط و بوده انسانی جوامع
 تعارضی هاي هجنب نیز جامعه خود در  است، 1تعارض مشخصۀ داراي ارتباط که همانگونه

 معناست بدین باشد، داشته وجود اگر. ندارد وجود اصال تعارض بدون اي جامعه. دارد وجود
 تعارضات حال؛ عین در و فراوان ارتباطات با اي جامعه کلتس تئاتر.  نیست ارتباطی آن در که

 .کشد می تصویر به را فراوان

 "شناختی زبان تا اند شناختی جامعه هایی پدیده بیشتر تعارضی، جمالت" ویندیش، دیدگاه از
 مطالعۀ. نیست ارتباط هدف تنها پیام، درك درجۀ و اطالعات انتقال که زیرا.  )128(همان، 

 و اجتماعی هاي درگیري که هاست ارتباط ارزیابی براي گفتارها و ها مباحثه زبانشناختی
 .کند می مشخص جمالت ساختار در را انگارگانی

 صورت به فقط آن در جامعه تاثیرات که  مفصل یا کوتاه نسبت به است اي مهمکال نمایشنامه، هر
 گفتمانی و ساختاري هاي درگیري بیان براي زبان، کاربرد شیوة. کند بروز تواند می گفتمانی
 .است داشته سیاسی کارکردي ،1960 از بعد هاي سال در که است

 کلتس هاي درنمایشنامه ارتباط، چگونگی -ب
 هستیم توجهی قابل سیاسی مباحثات و گفتمانی هاي درگیري شاهد کلتس، ماري -برنارد  تئاتر در
 و اند سیاسی مسائل چارچوب در ها، نمایشنامه هاي شخصیت و مباحثات به مربوط هاي صحنه که

 .مشهود است ها درگیري این در زبان کاربرد چگونگی و فیزیکی هاي درگیري هاي صحنه
در کل، همچون  .شود می آغاز کاراکترها نام از ابهام. اند کننده افلگیرغ هاي کلتس نمایشنامه

 زمان در موقعیتشان به بسته که خاصی ندارند اسم کاراکترها هاي  سدة بیستی، بیشتر نمایشنامه
 . باشند شده گذاري نام داستان

 __________________________________________________________________________  
١ Conflit 
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کدام از  هیچ. است خریدار یک و فروشنده یک داستان پنبه، مزارع خلوت در براي مثال نمایشنامه
نشود  پیشقدم دیگري آن و شود پیشقدم دیگري اینکه مگر پذیرند، نمی را خود نقش کاراکترها،

را  لحظه پروست یک مارسل شیوة به ، که کلتسپنبه مزارع خلوت در شود می اي حربه این که
 را آن زمان، در گسترش و داستان طولی رشد جاي . بهدهد می کش را زمان کند، او طوالنی می

 و فروشنده یک بین برخورد ترین نامحتمل. کند می متوقف را زمان و گستراند می عرض در
 همان در مخاطب اما. برد می پیش به دو آن بین را گفتگو ترین غریب و آفریند می را خریدار
 دارند، فلسفی ذهنی و شاعرانه لحنی کاراکتر دو هر. پذیرد می را نمایش دنیاي اول، لحظه

 ممکن غیر زند، می حرف کسی چه اینکه تعیین نباشد،ها  آن کالم محتواي اگر که اي نهگو به
 ،تاریکی در و عمومی و نامعلوم مکانی در کننده مصرف یک و پا خرده فروشنده یک رابطۀ. است
 جنس در آن نمود و کلتس ذهن پیچیدگی اما است، ناتورالیستی و رئالیستی فضاهاي یادآور
 که جایی. است کرده جامعه تبدیل از اي استعاره به و سمبولیک کاري را اثر ر،کارکت دو رابطه
 اگر که نیستند خود خواست بیان به قادر فروشنده نه و خریدار نه ولی شود، می معامله چیز همه

 براي شاید. دهد می پایان را چیز همه نه یا آري جواب یک که رود؛ می میان از چیز همه بگویند
 .است بودن که با و بودن چگونه بودن، چرا از مهمتر ودنب هم دو آن

کنند و  اي غیر طبیعی تبدیل می گونه یا مضامینی چون  قتل و شهوت، سیر داستان را به
 مرد. است روانی آدمکش یک واقعی داستان ،زوکو روبرتوآورد.  صحنه می هایی را به درگیري
 شود.  اي می قاتل حرفه آمیز جنون اي گونه به کم مک و کند می زندگی جامعه    حاشیه در که جوانی

 از ارتباط شوند، نمی محسوب ویندیشی ارتباط اما اند، مهم اي هم بین توصیفات صحنه این در
 خودي به پرسوناژ هر که زیرا است، متمرکز ها نمایشنامه پرسوناژهاي روي بر ویندیش نظر
 در. سازد می آشکار دیالوگ،  طریق از را که آن فردیست به منحصر بینی جهان بیانگر خود

 را  تابوها توانند می حتی که اند اي خارق العاده قدرت داراي پرسوناژها کلتس، هاي نمایشنامه
 . بروند پیش مرزي و حد هر از خارج و بشکنند
 و ها محدودیت وجود با ،1960 از بعد زمانی بازه در فرانسه تئاتر است، مسلم که آنچه

 نویسان، نمایشنامه و است اجتماعی اتفاقات نشانگر گذشته، همچون امعه،ج فشارهاي
 مسائل بیان به قادر آزادانه نویسان، نمایشنامه. اند برگرفته اتفاقات این از را خود هاي نوشته

 از دور به بتوانند تا اند یافته فرد به منحصر و مشخص روشی و راه که زیرا اند، بوده اجتماعی
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 و نوشتاري گونۀ در را ترفندهایی و تغییرات منظور، بدین. بپردازند جامعه قدن به سانسور،
  .کنند بیان 1ها نمایشنامه خالل در را خود نیت و مقصود بتوانند تا کردند ایجاد ها نوشته ساختار
 را قضیه ظاهر سو، یک از. اند فکري حال عین در و سیاسی کلتس، تئاتر در موجود هاي ارتباط

 چنان انتقادي اصول سو، دیگر از و آورند درمی نمایش به توجه جالب و بغرنج مسئله یک عنوان به
 که کند می افشا را چیزي فقط بلکه باشد، نداشته مطابقت همگان آگاهی با که شوند می انتخاب
 براي وقتی واقعیات سیاسی زمینه. دهند می نشان را قضیه باطن کالم، دیگر به و دارد حقیقت
 توانسته کلتس. برانگیزد را تماشاگران تعمق و تفکر که شود می برگزیده کلتس ئاترت  صحنه
 .کند افشا را حقایق تمام که آورد در نمایش به چنان را توجه جالب و ملموس واقعیات از قسمتی
گرایی  انتزاع به حقیقت در تئاتر وي دادن نشان که است این کلتسی ارتباطات ویژگی ترین مهم

 زمینۀ. شود عامه درك مورد نتواند که آورد درمی نمایش به چنان را، آن و شود  می منتهی
 که دارد تعلق فکري نمایش نوع یک به متعلقاتش تمامی با باطنی تئاتر کلتس، و ظاهري

 .درآورد حرکت به و داده قرار تأثیر تحت حیث هر از را بیننده تواند می
 نشان ما به مصور صورت به را اجتماعی هاي موقعیت ،هنري آثار دیگر همچون نیز تئاتر کل، در
 عین تئاتر، در موجود مکالمات. بنمایاند واقعی یا کرده بازسازي را اتفاقات دارد سعی و دهد می

 هم با که اند واقعی هاي انسان همانند تئاتر، هاي شخصیت. اند واقعی زندگی در موجود مکالمات
 این از نیست، مساعد رخدادها تمام بیان براي موجود ماعیاجت و سیاسی شرایط. اند همکنشی در
 هاي جنبه شود، می ریخته بهم سانسور براي ساختاري و مفهومی جمالت، هاي ویژگی وقتی رو

 کنند. می پیدا نمود ها نمایشنامه مفهوم در ها، جنبه این که گیرند می خود به دیگري

 جامعه در موجود خفتۀ و آشکار ابعاد کشیدن تصویر به براي تئاتري اصول از برداريبهره -2
 آخرین را کلتس توان آثار است و می کشیده تصویر به را خود زمانه موجود اجتماع کلتس تئاتر

 بازنگري بر زندگی به او باورهاي و بینش شالودة زیرا دانست، دراماتیک ادبیات در حرکت
 و قربانی را معاصر انسان او. است استوار خود پیشین نسل اندیشمندان و روشنگران هاي دیدگاه به

 در دلیل همین به داند، می غرب امپراطوري کنونی زده بحران و مصرفی جوامع در شده حل
 ناب تئاتر. رود می فراتر فرانسه مرزهاي از که پردازد می هایی موضوع و وقایع به هایش نمایشنامه
مادي پرداخته  یراقتدار جهان در غیرانسانی هاي سهدسی به طنزآمیز و تند هایی کنایه با همراه سیاسی

. است سیاست اخالق داراي که  است این کلتس سیاسی تئاتر هاي ویژگی از دیگر است. یکی
 __________________________________________________________________________  

 )412، 1398بررسی بینامتنی در اواخر دهه شصت با تغییرات فکري و فرهنگی ظهور کرد. (سلیمی،   1
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این  که کنند می اقامه 1اپوزیسیونی انتقاد، براي محکومان، و حاکمان که دهد می نشان ما به او، تئاتر
 است مربوط حاکمیت و قدرت به سیاست دارد. می ابراز مخالفت عین در را سیاستی اپوزیسیون،

 .برند می کار به وسواس آن تصویرکشیدن به گوناگون ابزار از گیري بهره در و
 اکثریت که دارد لیاقت وجود و شرافت صداقت، ارزش هایی چون  اجتماعی، زندگی در

 هیچ اما بود، شده سست اجتماعی قوانین اقتدار کلتس، زمان در است، پذیرفته راها  آن جامعه
 تئاتر رو این از. کند قیام اجتماعی شرمانۀ بی قراردادهاي ضد بر نبود قادر تئاتر جز مرجعی
 در. کرد آغاز را صحنه روي بر عدالت اجراي و نماند؛ باقی اخالقی مؤسسۀ یک عنوان به کلتس،
 از خارج در هرگز و شوند نمی معرفی بد یا خوب مستقیم طور به قدرت صاحبان وي، تئاتر

 قادر که دارد اختیار در را ابزاري و وسایل کلتس، تئاتر. گیرند نمی قرار هم بد و خوب محدودة
هاي اجرا شده و اجرا  نمایشنامه در تمامی رو، این از. نماید عرضه پوشش در را مسائل است

  ه است.استفاده شد سیاسی هاي نمایشنامه تولید موثري براي هاي نشدة کلتس، از روش
:  دارد اعتقاد است؛ میان در قطعیتی که این به اشاره با کلتس دربارة دانشگاه، استاد ،2اوبرسفلد آن
 متن آید، می حساب به سفت زمین و است دستبرد غیرقابل و محکم کلتس نزد که چیزي"

 در نییع اش، فرم خود در بلکه انگیزد، برمی که هایی ایده در یا و مجردش مفهوم در نه است،
 محکمی خاك مثل متن،.  تصویرها بازي و صداها موسیقی ها، جمله حرکت اش، شاعرانگی

 با تماشاگر و دارد، وامی دادن گوش به را تماشاگر که چیزي کند، می تکیه آن بر بازیگر که است
 تماشاگران ترتیب، این . بهاست ضروري تخیل کمک  اینجا، و دهد می گوش اش، تخیل

 معناي یا خواهند، می چه ها شخصیت این پرسندکه نمی خود از دیگر کلتس، يها نمایشنامه
آن . ("کند می شان راضی کردن، تخیل و آمدن هیجان به ها، آن به دادن گوش. چیستها  آن مبارزة

 )395 ،2001 اوبرسفلد،

 کلتس تئاتر در قدرت نمایش: الف
 در. اند داده تشکیل را سیاسی تئاتر درونمایه اصلی اند که تقابلی پدیده دو فشار، و قدرت

 افراد همه به که شد می گرفته نظر در مسائلی ،1960 هاي سال از پیش تا سیاسی هاي نمایشنامه
 که داشتند نظر در را اي  محدوده و شد می مربوط زندگی همه به کلی، بطور و سرزمین شهر،

 قدرت و فشار فقط سیاسی تئاتر که گفت اینگونه توان می بنابراین. شد می اعمال آن در سیاست

 __________________________________________________________________________  
١ Opposition 
٢ Anne Ubersfeld,                        ،3 پاریس دانشگاه داستا و تئاتر پرداز نظره پژوهشگر  
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 حریم بر وسیله بدان زورمندان که بود تجاوزي و تهدید عنوان به دو این و کشید می تصویر به را
  .کردند می تجاوز بود،ها  آن حقوق کنندةه تضمین که کسانی
 تفکر به را مردم″ که است آن حقیقت در سیاسی تئاتر هدف کنون، تا 1960 سال از ولی
 ). 1377،11 (ملشینگر،  ″دوادار

 جایی آن تا نیز را قدرت بی افراد و کند می معرفی اصلی عامالن عنوان به را قدرتمندان کلتس،
 را چیزي فراوان امکانات میان در که است مختار انسان. باشند کاري عامل که دهد می نشان

. دارد مرزي و حد درت،ق اعطاي ولی دارایند، را اختیار همین هم قدرتمندان حتی و برگزیند
 سیاست در بینیم می که چنان و ها انسان براي است هشداري کاراکترها، به قدرت اعطاي فلسفۀ
 کنند، می انکار را آن سیاستمداران که هایی ضعف همین و کند می جلوه دائما  انسانی ضعف هم

 .شوند می آشکار باالخره
 وجود به آن در که کنش روندي گاها کنش،  یا.دهد می نشان عامل عنوان به را افراد کلتس، تئاتر
 مختار عامل، عنوان به کلتسی هاي انسان. گذارد می نمایش به نتیجه، یک عنوان به را آید می

 ترین مهم فکري، عملکردهاي بنابراین. بنشینند انتخاب به گون گونه امکانات میان در که هستند
 تفکر به نیز را او و داده شرکت هم را تماشاگر ري،فک روند این در. اند کلتسی هاي تئاتر کنش
 کند. می دعوت
 ظاهر، وراي اما. دارد  فرانسه جمهوري هاي سیاست با هایی ارتباط کلتس هاي نوشته

 وسیله که آن از بیش تئاتر که چرا بوده، مردم اي رسانه ارتباطات زمینۀ در او هاي نمایشنامه
 رقابت تلویزیون، قدرت با تواند نمی و است فرهنگی شدت به گراست، نخبه باشد، ارتباط انتقال
 و کند بیان را تضادها توانسته اش امکانات با کلتسی تئاتر که روست این از باشد. داشته
 اش، انتقادي نیش و تحریک با و نداده در تن سکوت و تسلیم به هرگز فشارها تمامی رغم علی

 مسائل بررسی و نقد راه در نوینی هاي گام و است داشته روز مهم مسائل در جدي اي مداخله
 .است کرده کسب زمینه این در را اي ویژه اهمیت و برداشته اجتماعی

 دست شگردهایی به 2000تا1960 زمانی بازة در مختلف حکومتی هاي سامانه و قدرتمندان
تولیدات تئاتر  با سانسورهاي محتوایی،  و برده میان از را سیاسی تئاتر تاثیرات تا زنند می

 خود سلطۀه و کرده حفظ را موجود شرایط تا گردانند اجتماعی اندوه و غم از عاري را سیاسی
 انتقادهاي و حمالت بکارگیري مباحثات، با کلتس، تئاتر اما بخشند، نجات زوال خطر از را

 تبدیل خود سیاسی تئاتر اساسی و عمده وظایف از یکی به را انتقاد و بحث نیشدار، و کوبنده
 .بخشید پایداري و کارایی را خود تئاتر دوره، آن در که بود گونه این و کرد
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 کلتس انگارگان -ب
 مفهوم هایش، نمایشنامه اجراي در و نیست مطرح سیاسی 1ایدئولوگ یک عنوان به کلتس
 اجتماعی روند بر اول درجه در و دهد می قرار اهمیت دوم درجه در را اثر سیاسی

 میزان و روند این کنندة تکمیل رویدادهاي اینکه براي همچنین. کند می تاکید یشها نمایشنامه
 مقایسه نود دهه هاي سال هاي واقعیت با کوتاه مدار یک در را نویس نمایشنامه بودن روز به

 بسیار و گذارند می نمایش به تخریب در را انسان قدرت که آثاریند کلتس هاي نامه نمایش کنیم،
 در که آورند درمی نمایش به را هایی انسان و کنند می تبدیل احساس به عقل از را قتحقی ماهرانه
 نخست سیاست، که زیرا کنند، می بیان را خود احساسات ها، لحظه ترین بحرانی و ترین سخت
 .بگذارد نمایش به صحنه روي بر را آن بتوانند تا درآید، اخالقی و انسانی اي گونه به باید
 ولی است. کرده تکذیب را وي  مارکسیسم و اوست تئاتر درونمایه کلتس؛ رگانیانگا هاي طرح
 سعی او، تئاتر. است شده تبدیل سیاسی واقعی تحریک یک به خود، روز به ماهیت دلیل به

 یک به تواند می کسی که گفت عینه به توان می اما. دهد تغییر را مردم تفکر طرز که داشت
 توسط تا باشد کرده تغییر مارکس توسط که است محتمل بیشتر ربسیا بشود، تبدیل مارکسیست

 داشته، خود زمانه بر که تاثیري سیاسی نظر نقطه از کلتس رو، این از. مارکسیست شاعران
 هر در کلمات، تاثیر زیرا. نیست کرده، می آرزو که جهتی در دقیقا و است بوده کم خیلی
 در کلتس تاثیرگذاري عدم علت حال، هر . بهاست نویسنده مقاصد از متفاوت تقریبا اي زمینه
  .رهاند می شدن فراموش از را او که است انگارگان آن مبلغ عنوان به او وجود انگارگانش، بارة

 با تر مستقیم اي شیوه به شناختی، زیبایی نظر نقطه از چه و ایدئولوژیک نظر از چه کلتس
 تا کوشیده اگزیستانسیالیستی، زمینه یک درها  آن نداد قرار با و شده رو به رو اجتماعی واقعیات

 اي جامعه کردن تصویر مطمئنا کلتس هدف. برساند متضادي نتایج به را سیاسی تئاتر ایدة
 بلکه نیست، راهنما خطوط نشاندادن هدفش پس. است بوده تر صالح و تر متعادل متفاوت،
 است. جدید موضوع یک به آن تبدیل و واقعیت شکستن درهم
 شکل را دیگري تجربیات کلتس حاکم، سیاست و جامعه فجایع به واکنش در که گفت باید اما
 لزوم از که دارد، وجود کلتس اجراهاي از خاصی شیوة. باشند تر غیرمعمول شاید که است داده

 بین مرز در رویدادهایی اند، بوده اعتراض نشانۀ و برخاسته مردم میان سکوت دیوار تخریب
 هیجان از را تماشاچی که است سیاسی نمایش نوعی آن حاصل که دارند وجود یینآ و نمایش

 .کند می رها امنی نا و
 __________________________________________________________________________  

١ Idéologue 
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 سانسور از پرهیز براي کلتس تئاتر در فرد به منحصر زبان از استفاده -3
 خود که آنجا از. است زبان خدمت در ادبی دیگر انواع و مقاله رمان، شعر، همچون نیز تئاتر
 ادبیات عطف از این رو نقطۀ روشمندند، اي گونه به زبانی، عناصر و زبانی سیشنا روش زبان،

 رخدادها و مشخص هاي بنمایه شود، می پرداخته مضمون به که آنجا اما. شوند می  تلقی نمایشی
 و محتوا دیدگاه از نمایشی ادبیات که شوند می باعث و یابند می بروز مجال صحنه، کمک به

 و صحنه با شود می شاخص مضمون، و درونمایه دیدگاه از که نمایشی  .دشو برجسته درونمایه
 .یابد می نمود بازیگر، بازي با خود خودي به
 هیچ )9، 1992(کمب،  ″زبانی و مضمونی  ادبیات: شود می تقسیم گونه دو به نمایشی ادبیات"

  بلکه داد، جاي آن در درستی به را دسترسی قابل متون  همۀ بتوان که ندارد خاصی نمودار
 آثار از جزئی کلتس، آثار. نگریست ها آن به توان می وجه هردو از که اند نمایشی آثار از بسیاري
 معنایی بندبازبی زبان، ساز بیگانه عنوان که در این آثار کلتس به شود می محسوب مدرن  نمایشی

 .است هایش قرار گرفته راس نوشته در معنایی بی دهندة ژرفا و
 که کلتس سعی گفت توان اینگونه می کنند. می تعریف را داستانی کلتس هاي مایشنامهن اغلب
 نظر به واقعگرا توانند می اول درجه کلتس در هاي نمایشنامه.  شود دور داستان روایت از داشت
صورت  وجود دارد بهها  آن درون که سبمولیستی قدرت و رمز و پر راز زبان خاطر به اما بیایند،
 .یند دنیا از اي هاي کلتسی، استعاره نویسنده، نمایشنامه خود قول به اند. الیست در آمدهغیر رئ

 اي برخوردار است. براي خلق این ویژگی نقش زبان از اهمیت ویژه
 چیز به و کند می  مشخص را کارش ثانوي و فرعی وجه تنها کلتس، تئاتر در  زبان به پرداختن
 قالب، و محتوا برونه، و درونه تطابق یعنی  زبانی و هنري راث هر در شرط پیش این جز دیگري
 بلکه اثرند، تأویل و تفسیر از برامده تضادها، تنها  نه. پردازد نمی زبانی  واقعیت و مضمون

 جذابیت و گیرایی در و بوده  پراکنده و غیرواحد نگرش بیماري از اي نشانه تنها خود سهم به
 دارد. تاثیر نیز نمایشی

 کلتس وجهی دو زبان: الف
 در زبانش اي رسانه کارکرد که است این کلتس ادبی  گونۀ  در برانگیز تأمل و توجه شایان نکتۀ
 که بازشناخت یکجا را آن  توان می ندرت به کم دست یا ست ا وجهی دو دیگر، رسانۀ با رابطه

 هاي نوشته .است هنداشت وجود اروپا کالسیک و سنتی  نمایشی ادبیات در دست  ازاین موقعیتی
 باله یک به را مکالمه پیچیده، و معصوم دهند. جمالت عنوان شاهکار خود را نشان می به  کلتس،
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 زبان، سازي صحنه رود. می فراتر هایی چالش و ها انحراف و ترفندها از کند و تبدیل می کالمی
 فکر کند. کلتس ادعا و فرض خوبی به را خود ریتم که کند پیدا می نوشتاري اهمیت آنگاه
 1موسیقی بلوز فرانسه، شبیه به زبان اتصال نقطه زبان نوشتاري او ، در هاي ریشه که کند می
 بین در کل ، کند، موسیقیایی بودن زبان فرانسه است می ادعا کلتس که نزدیکی باشد. این می

 .ندارد وجود اساسی گسست هیچ ادبیات و موسیقی
بیان کند.  نوشتن آن را از طریق که کند حمل خود در را یموسیق تواند  فرد، زمانی می هر″

 ضروري توانیم موارد بدون شک می کنیم، می درك یا زبان یک فرد را "موسیقی سامانۀ"وقتی 
 همیشه از این رو او، ، بگوید را چیزي هر که کنیم وادار را فرد توانیم می و کنیم درك را نیز
 )65، 2013 (اریک اگنمان،″کرد خواهد صحبت درست
 سکوي ،ها سگ و پوست سیاه بین جنگ ،صحرا به بازگشت ،زوکو روبرتو ، سالینجر اسامی
 را اسامی این کنند، می جلب خود به را ها توجه ناخودآگاه، که اند کلتس برخی از آثار  نام ،غربی
 .دهد ارائه انتزاعی شکلی در متن قطعه موسیقیایی، به را خود قطعات تا کرده انتخاب کلتس

 کلتس، تاکیدات فراوانی شده است. در واقع سامانۀ گفتمانی هاي نوشته استداللی ویژگی بر
موسیقی . است آن شنیدن دنبال دارد، به که و عملکردي است موسیقیایی فرایندي کلتسی) استداللی(

یچگاه ه است و خواننده اقناع براي ابزاري عنوان به تغزلی است و هر گفتمان، کلمات موجود در
 بر مارپیچی ریتم کلتسی، زبان تغییرات و تکرارها اساس بر هاي خود نیست. اثبات گفته دنبال به

 گردند. برمی نوشتار موجود بوده، آغاز در آرام که نقطۀ همان به کم کم و یابد می تسلط او نوشتار
شباهت بسیاري  زبان نوشتاري او که کند می ادعا کلتس که است موسیقی اشکال از یکی بلوز،   
انتها،  در اي آیه تکرار کل روند موسیقی با بلوز، شکل ترین این نوع موسیقی دارد. در سنتی به

 شود و روند چندین بار در طول این نوع موسیقی تکرار می همان گیرد. خود می شکل متفاوتی به
 ترکیبی مجموعه از کلتس فرایند، این تولید در. است شده شروع کجا از که نیست مشخص
 .شوند می ظاهر زبان تیک عنوان به ، خود مند نظام تکرار با که کند می استفاده قید یا و صفت

 با ، آرامی به ، شوم می نزدیک نور  به میش و گرگ اینکه مثل درست شوم می نزدیک تو به[...] ″
 )20،1983برنارد ماري کلتس، (″[...]. محبت با و  احترام

 __________________________________________________________________________  
1  Blue یا محزون هاي ن ت ◌  بردارنده باشد. در می غم معناي به انگلیسی زبان در Blue Notes و سازي هستند. موسیقی 

 موسیقی و فرهنگ به آن اصل و دارد آمریکا سیاهان هاي همخوانی و فریادها و کار هنگام آوازهاي در ریشه که است آوازي
 رسد. می آفریقا غرب
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 را . آن دهم ارائه شما آنچه را که در توانم هست، به خواهید، من  می چه بگویید من [...] به ″
 )12(همان،  ″.داد خواهم ارائه شما [...] به محبت با و احترام با ، آرامی به
 که در شیوة  کنیم می را پیدا 1ابزاري بلوز از موسیقی دیگري شکل هاي کلتسی، متن در ما

 اشکال پاسخ و جلوي تماس تنهایی به ساز آن، براساس ، یابیم هاي کلتسی می پاسخ و تماس
 :گیرد می را ابتدایی

 اگر بزنید و من ضربه به خواهید می باالخره که است دلیل این به ، شدید نزدیک من به اگر[...]  ″
بدون شک دلیلی  که دهید، می جواب من به ، بزنید مرا خواهید می چرا که پرسیدم می شما از

 )24(همان،  ″است مخفی شما براي نیست و این دلیلآن الزم  براي
 بیشتر مترجمان واقع در ، است کلتسی نگارش زیربناي سامانۀ موسیقیایی، و ریتم به توجه

 تا کند دقت باید مترجم آثار کلتس،. شود توجه کلتس نوشتار ریتم به که بوده این تأکیدشان
 رسد می نظر به و است ریتمیک کالم کلتس، .ندک تولید باز او را نوشتار در موجود ریتم بتواند

 وابسته است.  موسیقی ماتریس به و کند می پیروي گفتاري زبان دستور یک از
موسیقی موجود در گفتار انسان پاسخ مثبت  این است که زبان موزون کلتسی به دیگر تشبیه
رکت، ریتم گفتار را گیرد تا با استفاده از ح کار می و بدین ترتیب زبان بدن را به دهد می

 متن، به و باشد می حرکت مفهوم  داراي  بدن، زبان پشت در موجود سازماندهی بکند. انگارة
 بر در ناپیوسته صورت به را متن بدن، زبان موسیقی موجود در واقع در. بخشد می زندگی

 روي آن اما موسیقی است، و عروض ریتم داراي. نیست خاصی مفهوم داراي و گیرد می
  .است نشده پیاده لماتک
 در. کنیم تفسیر را تکراري تغییرات  و اي دوره جمالت  توانست خواهیم ما ترتیب، این به

اند. در  حرکت بی تقریبا  توان گفت و می صدا و سر بی آرام، کلمات که است مشخص نوشتار
 تکرار، با جایی به جا  این. است شده آورده قبلی قید معناي تشخیص براي متوالی، هر قید قیود
 عنوان . بهکند می تولید معنا و است کلمات از فراتر متن، در موجود موسیقی.  شود می دار معنی
 زبان به آلبوري آلبوري، و لئونه دیدار اولین در ،″ها سگ و پوست سیاه بین نبرد″ کتاب در مثال

 گیرد می تصمیم لئونه. تاس فهم قابل غیر لئونه، براي آفریقایی زبان. کند می صحبت آفریقایی
 اینکه باوجود دو، این. خواند می را گوته از شعري رو این از. دهد او پاسخ به آلمانی زبان به

 واژگان که اینجاست. دهند می گوش یکدیگر هاي صحبت به  فهمند، نمی ار یکدیگر زبان
 __________________________________________________________________________  

می  نواخته انتظار قابل حد از تر بم اندکی که هستند ماژور گام هفتم و پنجم سوم، درجات همان هاي بلوز ابزاري ن ت - 1
 شوند.



 1399 ، پاییز و زمستان2 هشمار، 25، دوره پژوهش ادبیات معاصر جهان 442

 درها  آن و شدبخ می معنا را زبان و رسد می سر لحن. است کمرنگ زبان نقش. ندارند اهمیت
 .کنند می درك را یکدیگر نهایت

 در که شد، داده نمایشی  ادبیات نو در سبکی و یافت تغییر زبان صالي بیستم،سده   آغاز با
  کردن متبلور براي تالش و تماشاگر با صحنه رابطۀ صحنه، تئاتر، نمایشی شکل دوره همین

 همچنان هاي کلتسی، نمایشنامه .شده است افکنده طرح افراطی اي گونه به تر مدرن هاي خواسته
 گفتگوهاي از اي نسخه که است نظیر بی نظر این از کلتسی، نوشتار خود ادامه دادند. رشد به

 اگرچه کلتس کار .دهد می ارائه طبیعی سبک صورت به نویس نمایشنامه تعبیر به را واقعی تقریبا 
 در همچنین و است توجه قابل مل بودن،کا دلیل به اما ، است شده خود قطع بلوغ آستانه در

 ادعا شود. کلتس احیا می نامحدود جهانی عنوان به ، انرژي انتشار دلیل نوشتاري، به جزئیات
است و هدف نویسنده،  نداشته را کلمه واقعی معناي به اثر یک توسعه پروژة هرگز که کند می

هاي  نمایشنامه از بسیاري قلب در داستان و زمان ، فقط لذت خالق و مخاطبان او است. فضا
 شود.  عنوان عنصراصلی  توسعه آثارش محسوب می کلتس، به

 بر منظوم درام که زمانی با وجود اینکه ماهیت اصلی زبان دستخوش تغییرات فراوان بود، اما تا
 و اثر هر مضمون براساس که  وجود داشت هم زبانی  قوانین داشت، چیرگی صحنه

 تمهیدات نثر به نظم از گریز زمان آن در همچنین .شد می طراحی آن  روي از ها پردازي شخصیت
  شخصیت تناسب به بود، معمول هجدهم ةسد  در که گریزي″. داشت را خودش خاص
  براي نویسنده سوي از گویی، سخن شیوة. گرفت می  صورت زبانی ابزارهاي ها، با پردازي
 انجام ادبی متعارف هاي سازگاري و ها یهمخوان طبق بر دیگر و شد می مشخص بازیگران

 الگو غیرادبی محاورة از تر بیش که یافت می  شکل گفتاري عادات طبق بر بلکه شد، نمی
 شد منظومی درام  بازماندة و بدیعی صرفا و پرطمطراق و دار  سبک زبانی شکل از تا گرفت می
 (اریک . ″نمود تئاتر معمولی کردن شاعرانه  براي هایی کوشش و داد  ادامه خود حیات به که

 )65، 2013 اگنمان،
 یا بازار و  کوچه زبان با را آن و برگرفت اکسپرسیونیسم هاي مایه از را آثارش همه کلتس
 طبیعی ضرباهنگ  رسمی، زبان نحو به و درآمیخت اي و محاوره  اي کلیشه و تهی میان عبارات
 که است نبوده مجهول و مبهم عرانگیشا نوعی جز چیزي وحاصل، کرد وارد را عوام زبان
 تأثیر مقدار همان کند، به آن نمودن مضمونی در و بودن امروزي در سعی تر بیش هرچه
 .گذارد می جا بر انگیزتري غم
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 همسازي ندارد امکان که است  این آن و کنند می ثابت را چیز یک تنها زبانی نظر از کلتس آثار
 غریب، و عجیب  هاي فرمول جز چیزي تأثیر، این از و شود ایجاد  دوباره وي آثار هماهنگی و

 و سیاسی موضوعات بیان به کردن کمک صرفا آثار، محتواي″. شود نمی مشتق ناجور و دار نیش
 تنها بیانش که است  شود، گفتاري می  بیان آنچه. آید درنمی بیان به مضمون این اما. است روزمره

 )2،1981(کلتس،  ″است   صحنه روي نمایش  برعهدة ضرورتا و
 دیدگاه از که آنچه از و شود می آشکار وگو گفت زمان در وار کلتسی،  نقیضه زبان تأثیرات
 روست این از و آن است شکل و زبان، مصالح بنیه.شود.  می منفک است، نمایش قابل تئاتري

 مستند تئاترش در تسکل زبان. نیستند باهم ارتباط بی و روند می  پیش هم پاي پابه ها، صحنه که
در کل  .است خود زمان جامعه در غیرانسانی هاي واقعیت و ها عینیت بیانگر درستی به و شده

 در است. از این رو شده ساخته بختیاري و غیرمنتظره برخورد اساس اجزاي زبان کلتس، بر
فهم  وانیم بهت شناخت با عملکرد زبان می نخواهیم راها  آن نام هرگز که ، غیرمحتمل هاي مکان

 نوبه بهها  اند. آن هاي کلتسی در این میان، حامل زبان کلتسی شخصیت .یابیم زبان کلتسی دست
 .شود می تبدیل کلمه به معامله آن در اند که کالمی باله درگیر خود

 
 زمان شاکله در زبان: ب

 رخدادهايبویژه  رخدادها، همه  که نبود آن بر کلتس. است  صحنه قالب در  زبانی تکرار تئاتر،
 کرد می تکیه زبانی  هاي کنش تأثیرات بر بلکه کند؛ مستند تئاتر با را، درآمده زبان به غیرانسانی

 بیماري هاي نشانه پیشگوي نقش خود، زمان در تنها وي زبان. شدند می منجر تئاتر ساخت به که
 -روان  معضلی  همه از بیش بلکه نیست، دریافتنی ادبی دیدگاه از مسئله این .دارد را جامعه
   .است شناختی جامعه

 معنایی قوانین توسط که دارد وجود اللفظی تحت محتواي ، مکالمه یک از دید کلتس، در مبادله
روز  به افکار ما توسط خاصی هاي زمینه در و شود می اداره اي شده مشتق محتوایی و نحوي و

 توسط شده گفته سخنان و سخنرانی  بین تقارن ، اي مباحثه هر طی در .شود می رسانی
 .است توجه قابل کنندگان گفتگو
 b و اول سخنران به مربوط a که جایی ... ، a ، b ، a ، b ساختار و مجاور هاي جفت نظریه

 اما ، کند می حساب لفظی تبادل هنگام در را گفتار توزیع است، دوم سخنران مربوط به
 شروع ما کلتس، یافتۀ تغییر زبان در. است یافته سازمان b و a نقش تخصیص شیوة گوید نمی
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 و بحث براي که را گفتاري اقدامات عملی ارزش و کنیم می مشاهده را اختالفات هاي صحنه
 .گذاریم می کنار شود، می استفاده گفتگو
 .سیاه الي و گل از پوشیده دست، در اسلحه ، کال

 !کال -) تاریکی از ظهور( شیپور صداي-1
 را شما که خوشحالم چقدر رئیس، ، آه) دود می او سمت به ، خندد می او( س؟رئی -کال-2
 .بینم می
 کجایی؟ اهل -) سازي چهره( شیپور صداي-3
 بریم بیا .... ،  - کال-4
 .کنی نابود منو میخواي نشو، نزدیک بهم کن، لعنتش خدا - شاخ-5
-کلتس( دهم انجام او افتنی براي را خود تالش تمام که گفتی من به رئیس؟ تویی - کال-6

 )73، 1983 ماري، برنارد
 یا صحنه آغاز لزوما  بحثی آغاز که شود می ناشی آنجا از تئاتر در متناقض ارتباطات ویژگی

 ابتداي از شود و تبدیل بحث به تقابل غیر ممکن است ارتباط. نیست آغاز نمایش کلی طور به
 . یکدیگرندتضاد با در ها صحنه، شخصیت

 اولین ، اوقات اغلب .دهد می نشان را ها شخصیت زندگی از بخشی تنها کلتس، هاي نامه نمایش
 یک در. نیست اینگونه ها شخصیت براي اما ، است خواننده براي خطوط اولین استداللی، توالی
 و شود می اداره نحوي و معنایی قوانین توسط که دارد وجود اللفظی تحت محتواي کلتسی، مکالمه
 شوند. می روز به کنایات و نیات توسط خاص هاي زمینه در که اي هست  شده شتقم محتواي
 ساختارهاي مراتب سلسله ، گفتگوکنندگان زبان ، کلتسی مناقشات صحنه در که است درست
 نوع ، کنندگان گفتگو جنسیت ، سن جمله از مختلفی فاکتورهاي اما .کنند می نقض را زبانی

 ایفا نقش ها نوبت توزیع در مکالمه مضامین و اهداف بودن، امتقارنن یا متقارن بودن ، همکنشی
 ارتباطات اینکه محض . بهدارد اشاره همکنش هاي چهره مدیریت مسئله به پدیده این. کنند می

 خواهد خورد. رقم دیگري گونه به کردن صحبت وضعیت نشوند، متعارض، دوگانه
واقعی آن  اتفاقات شبیه سناریوهایی. بود ها سال آن سیاسی وقایع با همزمان کلتس، زبانی تکرار
 تکرار این. شدند تشریح صورت اجمالی و به شده مستند زبانی، توسط کلتس قالب در زمان،

 و روشنی به شدگی جا جابه وقایع، تکرار نوع این در. برد می میان از را واقعه  زبان،اصل
 .ستا زمان به متعلق و کلی بلکه انجامد، نمی تشریح به
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 نهایت، در. است وابسته زبان با ویژه رفتار به گیرد، می قرار ادبیات گسترة در که آنجا تا نمایش،
 زبانی به نیل براي آنچه طیف. ماند نمی باقی معمولی و همگانی ظاهر به جایگاه همین جز  چیزي
 بدعت و عاخترا شامل طیف این .است گسترده آید، درمی  آزمون به و شود می پژوهیده ویژه،
 زبانی هاي پاره بر تا اینکه است،  آهنگین قالبی در زبانی، آواهاي بر ازحد بیش تأکید و آزاد
 پرطمطراق و اندیشیده شده، تصنعی دلیل وجود مونتاژهاي از پیش دار تکیه شود. به آرایه بسیار

 حدي تا توان می را چیز یک تنها میان، این در اي نیست. رسد و زبان روان و ساده نظر می به
شود،  می آورده صحنه روي  نمایشی کار به ناچار بازیگر وقتی که این آن، و کرد ابراز صراحت به

 این پنداشتن ممکن .بشناسد خوب را آن و دهد تطبیق  نقش با را خود است ملزم همواره
 .شود می سازگاري به منجر همواره باشد که بازیگري سبک هر براساس تنهایی به تطابق

 
 نتیجه گیري

 زمان رویدادهاي قد تمام آینه گوناگون، ابعاد در خود، پیدایش زمان از جمعی ارتباط وسایل
 -اجتماعی مسایل از متاثر شک، بدون ارتباط، وسیله ترین زنده عنوان به تئاتر. هستند و بوده خود

 نمی توانند متفکران منتقدان، کارگردانان، نویسندگان، که خویش است زمان فرهنگی -سیاسی
 سیاسی، هاي مباحثه بررسی تئاتري، اصول داشتن نظر در با پس. زنند سرباز ها آن به پرداختن از

 و نویس نامه نمایش که شود می تئاتر در سیاسی ارتباط بنام ارتباط از اي گونه ایجاد به منجر
 نقد حتی و نظر ردمو مسایل بیان به خود ابتکاري ترفندهاي خالل در دارد، می وا را کارگردان

 .بپردازد ها آن
 خود هنر، که زیرا گرفت، نادیده  آن را نمی توان که دارد وجود جامعه و هنر میان اي رابطه
 ظهور به را اجتماعی موجودات فرد به منحصر و اولیه تجربه تئاتر، هنر. است اجتماعی پدیدة یک
 اعضاي و تئاتر میان اتصالی لقهح و است تکرارناپذیر تجربه این دادن عینیت که رساند می

 بزند تأیید مهر ، ها ارزش و ها هدف ها، اندیشه بر که اینست جامعه در تئاتر نقش. است جامعه
 را مردم انگارگانیش و عاطفی وزن با که است اجتماعی نیرویی پس،.  بکند  سکه بی راها  آن یا

  .انگیزد برمی حرکت به و دهد می تکان
 محسوب ادبیات ملزومات جزو بسیار تاریخی قدمت با تئاتري عنوان به سهفران تئاتر بررسی

 از یکی کلتس و اند بوده فرانسه تئاتر خیزش دوران ،1960 هاي سال از بعد تئاتر. شود می
 پرداخته، سیاسی وقایعبویژه  جامعه، اتفاقات بررسی به که است واقعگرایی نویسان نمایشنامه
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اند، زیرا که حکومت  شه در بعد کالن جامعه مهجور واقع شدههاي سیاسی همی گرچه، چهره
 .اند هایشان بوده ها و محتواي نوشته همیشه در پی سانسور ایده

 عدم گرفتن درنظر با کلتس، تئاتر شناخت زمینۀ در شناختی، جامعه هاي پژوهش رسد، می نظر به
 است، غرب آن خاستگاه که تريتئا از ایرانی مخاطب سابقۀ عدم کنار در تئاتر، مخاطبان تنوع
 دنیاي تئاتر عرصۀ از که نظري دانش با کلتس، که است برداشت قابل نتیجه این نوعی، به

 که اي جامعه فرهنگی شرایط با که  کرده طی را تئاتر فراگیري در رشد روند نوعی دارد، معاصر
دلیل  همین . بهندارد اريسازگ اند، خویش اولیۀ نیازهاي ساختن مرتفع بند در همچنان آن افراد

 و متخصصان توسط تنها تا شوند شوند و اجرا می ها نوشته می نمایشنامه است که در کل دنیا،
معرض دید  آید که در ندرت پیش می به و شوند شناخته مردود یا و تأیید تئاتر، اندرکاران دست

 این شوند. تر ارائه میدر حضور حامیان تئا و معموال بگیرند قرار مردمی هاي توده و خوانش
 را »مخاطب-مدیوم-هنر« دوجانبۀ فرمول و است زده رقم تئاتر در را اگوتیسم نوعی پدیده،

رسانه کم طرفدار در کل دنیا تبدیل  است و تئاتر را به داده تقلیل جانبه یک و مختصر اي رابطه به
 کرده است.
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