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   يها شنامهينما در اروپا يپوچ تئاتر مفهوم يواكاو

يساعد نيغالمحس
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  كارشناس ارشد زبان و ادبيات فارسي، دانشگاه چمران اهواز

  

  چكيده

 بر) اَبزورد (يپوچ تئاتر يشينما و يادبهاي   جلوه يرگذاريتأث زانيم به دارد قصد مقاله نيا

 ةشد شناخته سانينو شنامهينما از يك ييساعد نيسغالمح .بپردازد رانيانويسي  شنامهينما سبك

 گرفته كار به خود يسندگينو سبك در را نو تئاتر داتيتمه نيتر مهم از يبرخ كه است يرانيا

 در را يپوچ مفهوم بازتاب يچگونگ كه  است آن يدرپ پژوهش نيا در هنگارند. است

 از ميرمستقيغ و ميمستق كه ياسندهينوي نشان دهد؛ ساعد نيغالمحس ينوگرا يها شنامهينما

 از ،يپوچ تئاترهاي  شاخص نيتر مهم به توجه با ضمن اينكه. است رفتهيپذ ريتأث تئاتر نوع نيا

 و يسنت سانينو شنامهينما و تئاتر گونهنيا از يساعد يهاشنامهينما يريرپذيتأث ةنحو و زانيم

 از شيب مدرن سانينو شنامهينما از يساعد يريرپذيتأث. دخواهد كر ارائه  تحليليمدرن

 جهان مطرح و روزمره لئمسا انيب در آنان با يساعد يهمگام دهندة نشان كه بوده انيگرا سنت

  .است تئاتر در

ــاي هواژ ــكل ه ــاتر ،يســاعد نيغالمحــس: يدي ــوچ تئ ــادب ،يپ ــنما اتي ــا يشي  بكــت، ران،ي

  .ونسكوي

                                                 
*1

 Salehi_mr20@yahoo.com :  نويسندة مسئول

  28/10/90: تاريخ پذيرش  21/8/90 :تاريخ دريافت
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  مقدمه

 ةجامع در يسردرگم و يديقيب از يادوره آن، از پس و دوم يجهان جنگ يهاسال در

 به يتئاتر م1961 سال در ،تئاتر منتقد ن،يسليا نيمارت دوره، نيهم در. كرد رخنه اروپا

 ييگراعتيطب كه كرد فيتعر را تئاتر از يشكل او. آورد صحنه يرو» يپوچ تئاتر «نام

 يِشيانم گوناگون فنون و كرد  ميرد يشينما رخداد و تيشخصة ارائ اساس عنوان به را

» يپوچ «،ميمستق انيب نه و اشاره به تا فترگ  ميكاربه را يمنطق نييتب و ليتحل مخالف

 ساموئلمانند  يسندگانينو .)231: 1378 بولك، و برس ياستل( انديبنما را بشر روز و حال

آداموف آرتور ونسكو،ي اوژن نتر،يپ هارولد ژنه، ژان بكت،
 

 شرفتيپ در آرابال فرناندو و

 جشن مانند يدانيجاو و يادماندني به يهاشنامهينما و برداشتند گام يپوچ تئاتر ييرسا و

 نيا«. بودند رينظ يب خود ةگون در كه دنديآفر يباز آخر و گودو انتظار در ،كرگدن ،تولّد

 احساس و يتلق پوچ رشيتفس رقابليغ و مرموز ذات خاطر به را جهان سندگانينو

 و امعن يب ،يتكرار يها الوگيد آن يهانشانه. كردنديم القا را يزيچ فقدان و يسردرگم

 ».است يكمد عناصر با همراه تيشخص درك قابلريغ رفتار و ختهيگسهم از

(Drabble, 2006: 3).   

 و يروان يهابيآس اش،جامعه نابسامان و آشفته اوضاع ليدل به زين يساعد

 به توجه با زين وا. رفتيپذ ريتأث تئاتر گونه نيا از ،همگان بر شده رهيچ يهااضطراب

 و يخودكش به را افراد يبرخ كه -جامعه سراسر در يهودگيب و يپوچة يروح پراكنش

 و فرم ،يرانيا تئاتر عناصر افزودن با و برد بهره تئاتر نيا از - داد سوق يشياندمرگ

  .ديبخش آن به يينو ساختار

 بر تئاتر گونه نيا ييشناسا در ،يالخور بيشك ،يعراق كارگردان و سينوشنامهينما

 و درد ةدييزا - جهان در يآدم بيمصا و اضطراب همان - يپوچ كه است  باورنيا

 را يپوچ تئاتر ةنمون نينخست او، ةگفت به. دارد شيخو ينادان از نشان كه است يرنج

لگمشيگ ةحماس در
2

 دوران انسان ترس و ضطراب؛ به اين دليل كه اافتي توانيم 

 است يجاودانگ و يريناپذمرگ يدرپ انسان آن در و كشديم ريتصو به را باستان

 از ييرها يدرپ انسان بكت، و ونسكوي روزگار يپوچ تئاتر در اام .)14: 1370،يستار(

  . نهد يم گام يخودكش و مرگ يوس به بلكه ؛ستين يمرگ يب
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   آنسندگانينو و يپوچ تئاتر

 بهـره  يا ژهيـ و يشگردها و هاروش از خود يهاشهياند انيب در يپوچ تئاتر سندگانينو

گودو انتظار درة  شنامينما ماننداند؛    نشان داده » انتظار «مفهوم در را يپوچ يگاه .اند برده
 

ـ ردة شيـ ر و رگ« و »دعـوت  «يهاشنامهينما و بكتة  نوشت  يگـاه  .يسـاعد از  »يدر هب

ـ نما مانند اند؛داده نشان يتيهويب و يشدگمسخ صورت بهپوچي را    اثـر   كرگـدن  ةشنامي

 و ترس صورت به يگاه  را مفهوم نيا. »گاو «ةلمناميف و لياوناز   پشمالو مونيم ونسكو،ي

 ؛اند  نمايانده... و يخودكش ،يخلق يهايناهنجار ،يروان يهايماريب ،يديناام اضطراب،

 و ترس ،امزيليو يتنس ياشهيش وحش باغ ل،ياوناثر   شب در روز ريس يها شنامهينما مانند

  . يساعداز  »دست يباال دست «و »بكيفر شبان «،ليورز يهادست هب چوب ،لرز

 عـصر  انـسان  كـه  داراسـت  را خـود  خـاص  يهايژگيو يپوچ تئاتر ،گذشته نيا از

 يسـازگار نا باعـث  كه ياوهام از تا دشو رو هروب يواقع طيشرا با كنديم وادار را حاضر

 ييسو هر به يخاشاك همانند را انسان زهامرو يزندگ«.  رهايي يابد  است شده او أسي و

ـ  و يكـش  آدم يحت ،ييجوزهيست ،يتوزنهيك ،يديقيب به را او و كشانديم  بـه  يياعتنـا  يب

 كشد دوش به را يلعنت يبارها نيا بخواهد كه يانسان. دارديوام يانسانة  برجست مظاهر

 راه و نـد يبيم يزندگ و مرگ انيم را خود همواره .)8 :تـا يب ن،يسليا( ».ستين انسان گريد

 چـون  از سوي ديگر،  . شود يهست يهايعدالت يب ميتسلتا   است برآن و ابديينم يزيگر

 ، اسـت  داده دسـت  از يروان يها يآشفتگ و ياجتماع يهاينابسامان يدرپ را خود مانيا

 در يژگيو نيا. زند يم پا و دست يپوچ و يسردرگم در شيپ از شيب و شوديم پناه يب

ـ  ةشنامينما  در ادموند ،مسخ داستان در سامسا گوارگره مانند ييهاتيشخص  در روز ريس

  .شوديم مشاهده زين يساعد برادر دو داستان در بزرگ برادر و شب

 ،ييتنها رياس ها آن شتريب .با هم دارند ياريبس  اشتراك وجه يپوچ تئاتر قهرمانان

 از يبيترك و دستپاچه و جيگ ،مغشوش ييهاآدم ؛دان يتيهويب و يكاريب ،يديناام

 برخورد حال در شانمخرب ةتجرب با هاآن تيمعصومهميشه  كه تبهكاران و نيسيقد

 داستان در يانسان يهاتيشخص مانند هاتيشخص نيا .)9: 2535 ،يانيآشت يليعق( است

 بر ،يساعد نوشتة »بكيفر شبان «و »دست يباال دست «يهاشنامهينما و تازه قدرت

 و يتيهو يب ،يهودگيب در ش،يخو شتنيخو به نسبت يحت ز،يچهمه به يمانيايب اثر
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 ةاسطور ينيبازآفر يدرپ تازه قدرت داستان رد يساعد. برند يم سر به يدگيشيپر

 و است يبشر كمال جامع كهبيافريند  يانسان تواندب تا است طانيباباش يسو از نشيآفر

 به توجه با ، ساعديداستان انيپا در. دبدم او در معمول حد از فراتر يوجوش جنب

 كمال ريمس در گريد يها انسان دارد ديام همواره انسان، يزندگ بر يهودگيب يرگيچ

 يتلنگر را داستان نيا ، اونيهمچن. بردارند گام خود يروان و يروح يتعال و نفس

  . شمارد مي شتنيخو يب و باخته تيهو يها انسان يشناس شتنيخو يبرا

. شد وارد گراپوچ تئاتر به »هراس «و »اضطراب«هايي مانند  مضمون اروپا رتئات در

 و تماشاگر در ينگران و اضطراب جاديا مثل ييهايژگيو نيآفراضطراب يتئاترها

 اضطراب .)173: 1366 توشار،( داشت نابرآورده اليام شناخت در او به كمك جهيدرنت

كودراميسا «نام به ديجد يدرمان وشر ياگونه جاديا سبب بعدها تئاتر در موجود
3

« 

 كاو روان و شناس روان ،)م1974- 1892 (مورنو لويي ژاكوب اين روش درماني را .شد

 تواند يم شينما كه است بوده برآن تئاتر در كهن بس يسنت«.  ابداع كردرومانيايي،

 و شتنيخو بر تسلّط و شناخت به زين و نويم عالم و يقدس جهان به تا كند مدد را يآدم

 خودجوش يتئاتر ،ييجادو يهاشينما به توجه با مورنو باره نيا در. ديآ نائل عتيطب

 ،آثار ةشناسان روان يهايژگيو به توجه با درامكويسا پس. )99: 1376 ،يستار( ».كرد خلق

   .شود كينزد ديجد تئاتر به توانست

. شد جاديا) يدرماندرام و نو تئاتر( تئاتر گونه دو نيا از يا زهيآم در قرن بيستم،

 به ،يآدم روان از ادراكش در متأخر، يدرمانروان جنبش كي عنوان به» يدرماندرام«

 مرحله نيا در .)95: 1388 ر،يفورت( ديبخش انسجام فرد تيشخص به وداد  تيمحور تئاتر

 الشت وپرداخت  مي او يدرمانروان به فرد، تيموقع به توجه با مورنو ،يدرمان روش از

 كه يگريباز عنوان به او با تعامل و ماريب يروان و يروح مشكالت اندنينما با تا كرد مي

 دانش از گرفتن بهره با يساعد. بپردازد درمانش به دهد، يم شينما را خود اتيروح

 از را تئاتر ش،يهاشنامهينما به شناسانهروان يها يژگيو كردن وارد و يشناس روان

 يدرپ كهنزديك كرد  مدار روان يتئاتر به و كرد دور ياجتماع ا يياسيس صرفاً ييمحتوا

  .هاست انسان يدرددرمان
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  يرانيا تئاتر در يينوگرا از يينمودها

 و انيرينـص  يعلـ  ماننـد  يهنرمنـدان  .داشت يراكد  وضع تئاتر و شينما ،چهل ةده در

 تئـاتر  يهـا  هيپا »رديم يم اكبر پهلوان «و »سرگشته بلبل «مثل ييهاشينما با ييضايب بهرام

ــوم ــد را يب ــ ؛)22: 1352، بيدســتغ( اســتوار كردن ــا يســاعد اام ــ ب ــنما ةارائ  يهــا شنامهي

ـ ورز يهـا  دست به چوب ـ دن يبابـا  نيبهتـر  ،لي ـ  يآ ،اي  در رهيـ غ و بـاكاله  يآ كـاله، يب

 ياسـ يس  و  ياجتمـاع  مسائل با را ها شنامهينما نيا و كرد جاديا يلتحو يسينو شنامهينما

 يبانيپـشت  با وا يها شنامهينما چندي نگذشت كه  . درآميخت جامعه يهاتيواقع و نينو

ـ ما درون بعـدها  يساعد. شد رو  روبه فكران روشن و منتقدان از يا گسترده فيط  يهـا  هي

 يها شنامهينما در. ابداع كرد  ينو روش و ختيآم در يكاوروان با را ياجتماع و ياسيس

ـ نما گـاه يجا يامـروز  انـسان  فعواطـ  و احـساسات  ةدربار يشياند ژرف او، . دارد ياني

 رفتـار  و زبـان  بـا  كـه  -ياليـ خ ا يـ  يواقعـ  يهاتيشخص نشيآفر با ساعدي در آثارش  

 تصورات و التيتخ و زديانگ يبرم را خوانندگان احساسات -كننديم گوو  گفت خواننده

  . دكش يم ريتصو به را هاآن

 كـرد،  يمـ  هيـ تك هـا آن به خود يهاداستان و هاشنامهينما در يساعد كه ينيمضام از

  . استشيهاتيشخص يزندگ بر مسلّط ةمارگونيب اوهام و ترس

 از »نـشان  و ناميب يهاواهمه «،»لرز و ترس «از رانديم سخن ترس از او كه يوقت

 از تـرس  د؛يـ گويم ترس انواع از او »ليب عزاداران «از »ليورز يها دست به چوب«

 چهـار  از تـرس  ،يسر باال آدم از ترس ،ييروبه رو دمآ از ترس مخابرات، دستگاه

   .)525: 1378 ،يمجاب( ...و شتنيخو از ترس ،ياصل جهت

 هاداستان (آثارش ةهم بر رايز دارد؛ ييدايناپ ترس آغاز  نيا ،يساعد يهاداستان در

 تـرس  ابتـدا  يساعد .كرد انيب توانينم آن يبرا يهيتوج و است حاكم) هاشنامهينما و

 افـراد  يآگـاه نا از يناشـ  را آن و كند  يم همراه هاتيشخص يفرد و يدرون عوامل با را

ـ  يهاترس نيا ،ياجتماع و ياسيس مسائل به توجه با ،يچند از پس اام داند؛  يم  يروان

 خواهـان يآزاد و مردم به حكومت يرسانبيآس و ستم و ظلم ،ياسيس يكاركردها با را

 حـاكم  شيهـا  داسـتان  ةهم بر يافاجعه دادن رخ از ترس ،گريد يسو از. دهد  پيوند مي 

 جـاد يا يبـرا  ،اسـت  وهمناك يهاداستان از كه لرز و ترس داستان مجموعه در وا. است
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ـ آماسـرار  فضاي و برد  مي بهره آور  ، از عوامل ترس   هول و يسرگشتگ يهوا و حال  و زي

  .آفريند مي يآورشگفت

 يهـا  جـه ينت خـود  نيآغـاز  محـض  سميرئال از ،تئاتر در نو يهادهيا ةارائ با يساعد

 نمونـه،  يبرا .برد يم شيپ اساس  نيهم بر را شيها شنامهينما شتريب و گيرد  يم كيسمبل

 اوضاع از يليتمث هيزاو و كتهيد و ليورز يهادست به چوب ،پرواربندان ةشنامينما سه در

 يسـاعد . كنـد   مي انيب ينمادپرداز از ياپوسته با را آن بر حاكم فساد و جامعه نابسامان

 جامعـه  بر حاكم ستم و ظلم ،يندار و فقر: داند  در اين عوامل مي    را فساد ياساسعلت  

 و كتـه يد در او .شـد  يم وارد گذشته خواهانيآزاد بر كه ياجتماع و يروان يفشارها و

 كردن نابود و مردم ةعام يناآگاه گذشته، يحكومت نظام يستمگر  به پرواربندان و هيزاو

ـ ورز يهـا دسـت  به چوب در و پردازد   مي خواهانيآزاد  تـسلّط  و اسـتعمار  نفـوذ  بـه  لي

  .يرانيا ةگذشت حكمرانان ياقتيليب و رانيا بر گانهيب يهاحكومت

 يهـا  شنامهينما بر ياسيس و يانتقاد سميرئال و ياجتماع سميسمبول يرگيچ بر افزون

ـ اند ينـوع  نشيپس آثار بر ،ساعدي ـ اليستانسياگز ةشي ـ ا. اسـت  رهيـ چ يستي ـ اند ني  شهي

 يدادهايـ رو از كـه  را يانيعص«. شد مطرح دوم يجهان جنگ از پس يانيعص صورت به

 و كافكـا  گـور،  ركـه ي يك ،يتولستو چه،ين ،يوسكيداستا بود دوم يجهان جنگ خطرناك

 رممكنيـ غ اخـالق  و خـدا  بـه  مانيا آن در كه يعصر. دادند خبر شتريپ يليخ اشپنگلر

ـ نو بـر  يناباور و يمانيايب يهاهيمادرون .)50: 1352 ب،يدسـتغ ( ».شد يم  ماننـد  يسندگاني

 يمانيا يب نيا از تازه قدرت در يساعد. گذاشت ريتأث... و يساعد ت،يهدا كافكا، كامو،

 آن، يهـا  يآشـفتگ  و دوران نيا در ،گريد يسو از .داد خبر هاانسان يزندگ يهودگيب و

ـ  ييهاتيشخص ،سندگانينو توجه مورد يهاتيشخص شتريب ـ  يهـا هـوس  يدرپ  و يآن

لذّت اصل «از يرويپ با و بودند ييجو لذّت
4

ـ  يهـا ينابـسامان  كردنـد  يم تالش ،»  يروان

 ،يآشــفتگ و بحــران سراســر يا دوره از پــس ســبب نيهمــ بــه د؛كننــ يمخفــ را خــود

  .بود تيهو يب و شده مسخ مردم يبرا معمول روش ، يگانهييجو لذّت

  گراسنت انسينو شنامهينما و يساعد

 امزيليو يتنس چخوف، بسن،يا برشت، كه يياروپا تئاتر يسنت وةيش از ، ساعديآغاز در

. نديافريب يا هيپرما آثار نهيزم نيا در كرد تالش و برد بهره بودند، آن روانيپ از گرانيد و
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 يها ينابسامان انيب با ،نوزدهم قرن ينام سينو شنامهينما ،)م1906- 1828( بسنيا

 يواكاو را خود روزگار مردم ةشياند و روان بر رهيچ اضطراب ،يفرهنگ و ياجتماع

 شيها شنامهينما يهاتيشخص يروح يهاياعتداليب و يناساز و يتباه در راآن  و كرد

 هايش منجر هاي نمايشنامه شخصيت يخودكش و يوانگيد به اضطراب نيا ؛داد نشان

 زن وجود در ،است رهيچ جامعه بر هك را ياضطراب ،بازگشتگان شينما در بسنيا .شد

 يالابال يهمسر يتيولئمس يب و يتباه ،آن علت كه ياضطراب است؛ كرده نهينهاد اي وهيب

 نيبنابرا ؛است يروان و ياخالق يها يناسازگار و اضطراب دچار زن نيا پسر .است

 نابسامان اوضاع از ريتأث با او اام گذارد يم آزاد يزندگ ريمس انتخاب در را او مادر«

نوروزها زمانه، يهايبورژواز جامعه،
5

 وجودش در شده نهينهاد يها اضطراب و 

 يها شنامهينما در زين يساعد يهاتيشخص .)99-98: 1385 ،يبور( ».كنديم يخودكش

 يها تيشخص مانند برادر دو و تب يهاداستان و »بكيفر شبان «و »دست يباال دست«

 با كار انيپا درها  آن .شوند يم جامعه يبساماننا و يپوچ گرفتار ،بسنيا شينما

 با و كننديم يخودكش يتباه از سرشار و شده مسخ ت،يهو يب يا جامعه از يريرپذيتأث

 در. ابند يييرها ياجتماع و يروح يهاينابسامان و آشفتگي از دارند قصد اقدام نيا

 ها،يارزش يب جززي چي را خود يزندگ زين كوچك برادر »دست يباال دست «شنامةينما

  :داندينم هادروغ و هاسركوفت

 ،يفهمـ  ينم تو] آشفته: [ديگويم» يخودكش «مورد در بزرگ برادر به كوچك برادر

 دانـد  ينمـ  [دارم، اعصاب. آدمم منم آخه بگم، برات يجور چه فهمه،ينم يشكيه

 ردخـو  ينمـ  درد بـه  نـا يا از كـدام  چيهـ  موقع اون] كند يحال را حرفش يجور چه

 كـرد،  يم خراب كه داشت خودشون با يزيچ هي نايا از هركدوم هركدوم، شد، ينم

ـ فهم يمـ  يبـود  من يجا اگه تونستم،ينم شد، ينم ،يكيتار اون تو د،يپاش يم  ،يدي

 بگـم؟  يجور چه داره، يحالت هي بكنه، تونهينم رو يچ چيه دونهينم آدم وقت اون

  .)63: 1354 ،يساعد(

 آثار ييگرا جامعه در ،يسنت سانينوشنامهينما از گريد يكي ،)م1956 - 1898 (برشت

 و فكر از بلكه ؛كندينم يبردارنقشه اشخاص نيدروغ يهاشهياند و تصورات از خود

. دهد نشان هايپست در را جامعه ورشدن غوطه اوج تا رديگيم بهرهها   شخصيتذهن
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 يواقع و ابهاميب ييهاشنامهينما نشيآفر در برشت يهنرورز از يريگبهره با يساعد

؛ بود هاآن بودن پسندعامه و يسينوساده يدرپ ،ييگراانسان مفهوم  بازتاببا همراه

 پنج و ليورز يهادستبه چوب مانند ياهيپرما يهاشنامهينما شد موفقاي كه  گونه به

 منسجم طرح ك يدر ياسيس و ياجتماع يهاهيمادرون با تيمشروط انقالب از شنامهينما

  . نديافريب يهنر

 وةيش آميزد؛  مي هم با را ياجتماع و يروان وةيش دو يشهاشنامهينما در يساعد

 و چخوفمانند  يانيگراجامعه وةيش و) م1983-1911 (امزيليو يتنس يكاو روان

 و يكاريب ،يگرسنگ و فقر ها،يدر هدرب بزرگ، يشهرها در يزندگ ،او آثار در. برشت

 وةيش دوبا تلفيق  يساعد. شود يم فيتوص يعصب يهايماريب گونگونا انواع زين

 و ترس و ليورز يهادستبه چوب ،ليب عزاداران (آثارش در ييگراجامعه و يكاو روان

 يتنس يشينما يهاتيشخص. آفريند مي يشينما و يداستان اتيادب در را يينوگرا) لرز

 روزگار يهودگيب و يپوچ در همواره ،ياشهيش وحش باغ ةشنامينما در ژهيو به امز،يليو

اغلبِ  يهاتيشخص. ابندي ينم خود يبرا يزيگر راه و زننديم پا و دست

 خوشا «،»يدر هدرب ةشير و رگ «،»دعوت «يهاشنامهينما ژهيو به يساعدهاي  نمايشنامه

 خود يكنون وضع از ييرها يبرا يزگاهيگر »دست يباال دست «و »بردباران حال به

 و يتكنولوژ يرگيچ از بتوانند ديشاتا  برنديم سر به هودهيب يتالش در همواره و ندارند

زمينيماش
6

 كه امزيليو يتنس يهاتيشخص مانند اام ابند؛ي نجات خود روان و روح بر 

 فقط و رديگيم شكل اهايرؤ در تنها هاآن تيفرد اند،شده مسخ ت،يهويب يهاانسان«

 يهاتيشخص ياهايرؤ .)20: 1370 -1369 ،يوبيا(» .كنند يم وجود احساس ايرؤ لحظة در

 و دنكشيم ريتصو به را وجودشان  بيهودگيو يپوچ امز،يليو و يساعد يها شنامهينما

 شتنيخو توانند ينم ايرؤ از يجدا آنان كه دندهيم خبر مدرن يايدن مردم يروزمرگ از

  . ابنديب را شيخو

 و يشانيپر  كهنديبيم يخواب ميمر يب يب ،»يدر هدرب ةشير و رگ «ةشنامينما در

 مريم مانند مجموعة  بي خواب بي. كشديم ريتصو به را ياجامعه درهم اوضاع

 ينمود -ياشهيش وحش باغ ةشنامينما يهاتيشخص از يكي -لورا يا شهيش يها مجسمه

نده  نمايابرهم و درهم و ناساز ياجامعه بافت ،آن در و است سندهينو دوران يپوچ از
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 اثبات يبرا كه باشد يتيهويب ةجامع از ينمود تواند يم خواب نيا همچنين،. شود مي

 دوران نيا در اام ؛هستند رايم و ايناپا اهايرؤ و هامجسمه. كند يم تالش خود يهست

 نيا از يزيگر ،كنند يم لمس لحظه به لحظه را خود يِرندگيم ،يتيهو يب و يپوچ

  .دهنديم تن آن به رياگزن و ندارند محتوم سرنوشت

 و درهم زيچ همه قبرستان در. خاك سر ميبود رفته خانم و من دميد: ميمر يبيب

 يبيغر باد! يململ يدونيم. خوردنيم وول هم تو هازنده و هامرده بود، برهم

 و ديكوبيم بهم رو گنده در چند باد دور، يجا هي در شد،يم اونور نيزم. اومد

 زانو هم عده هي و بودن شده دراز عده هي شد،ينم قطع لحظه هي سرفه يصداها

 بود، هم گهيد يزايچ يليخ ختند،يريم يزيچ هاآن دهن تو و بودن زده

 يهاكهنه كردن،يم حركت خاك ريز كه شده تكه همه پا، و دست يها پاره تكه

 ما سر باال جور نيهم اهيس و سبز يهالباس و دهيچروك يهاپوست و ژنده

 خانم يطفلك. بود سخت يليخ. رفتنيم ور اون و ور نيا و دنيچرخ يم

   .)1378مجابي،  از نقل به 257-256: 1378 ،يساعد( بكنه كار چه دونست ينم

 بـه  يابيـ  دست و آن افتيدر يبرا كوشش و »خود «به توجه »دعوت «ةشنامينما در

 رخ انتظار و يفراموش رياس و نژندروان دختر يبرا آگاه، و ناآگاه روان يهاكنش تياهم

 يگـو و  گفـت  در. بـرد يفروم عزلت و ينشانيب ،ييتنها در شتريب هرچه را او و دهديم

 شياهـا يرؤ در او. شـود يم هراس و ييتنها احساس دچار) خدمتكارش (هيآس با يانيپا

شا  يواقع شتنيخو دنبال به
7

 ةادامـ  يبـرا  يشـوند  يآدمـ  روان در كه يشتنيخو است؛ 

ـ پر روان ليدل به و است ريدرگ ايرؤ و واقع عالم انيم دختر اام .تاس يزندگ  خـود  ،يشي

  .دهديم دست از را شا يواقع

هاي  اي از انديشه بعدها درگير گونه) م1904- 1860(گرايي چخوف شيوة جامعه

روح،   بياوهاي داستاني و نمايشي در اين دوره، زندگي شخصيت. گرايانه شد پوچ

كنند زندگي ها گمان مي اين شخصيت،همچنين. رسيم شده استبار و تهي تكسالت

 را كه پس از فقر و اي ساعدي بيهودگي و سرگشتگي. اي از مرگ آرام استها گونه آن

د نيز با توجه به اوضاع و احوال مردم وش ديدگي بر روح و روان افراد چيره مي ستم

  .كند ميجامعه بيان 
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  نوگرا سانينوشنامهينما و يساعد

 مكتب از تزيي و يالب نتر،يپ بكت، ونسكو،ي مانند يبزرگ سانينوشنامهينما يريپذريتأث با

 باره نيا در و بردند يپ يهست يداريناپا به همگان ،)سمياليستانسياگز( يوجود اصالت

 يوجود اصالت يمبنا به توجه با خود اطراف يايدن هيتوج دنبال به سندگانينو

  :گريد يسو از. برآمدند

 يبندطبقه مدرن پست يگراهاپوچ جزء را نتريپ و ونسكوي بكت، اسپرانوز اميليو

 كنار را يستيرئال يميقد يهاسنت ةهم گراهاپوچ كه كنديم گمان و كنديم

 از كامالً را نندهيب و برنديم بهره يهنر ضد و معمولريغ يهاسنت از و گذارند يم

   .(Spanos, 2000: 20) كننديم يعار انهيگراخرد هيتوج

 دادن شينما يدرپ زبردست، سينوشنامهينما ،)م1953 - 1888 (لياون نيوجي

 يهاانسان فساد، و يتباه جامعه، يهايآشفتگ ،يبزهكار ،يطبقات مشكالت

 شتريب يتيهو يب و نييپا قشر يدست يته ت،يانسان و تيمعنو رفتن نيب از صفت، وانيح

) سميونياكسپرس( ييگراگزاره و يستيناتورال يهادهيا به او شيگرا از كه بود ها انسان

 و شكافنده انسان، تيوضع و طيشرا نگران «لياون نيهمچن. گرفتيم سرچشمه

 نيهم به ؛كردينم غيتبل را يمشرب و مكتب چيه و بود او مشقّات و مصائب ةشناسند

   .)133: 1368 ،يكرمان ناظرزاده(» .گشت انسان ضامن او آثار ليدل

 و يستيناتورال يهاشهياند انيب به آن در كه لياون يها شنامهينما نيترمهم زا يكي

 جهان تقابل  او ،شنامهينما نيا در .ستپشمالو مونيم پرداخته، خود يستيونياكسپرس

 از ياريبس مانند ،نكي ش،ينما نيا ياصل تيشخص. است كرده انيب را عتيطب و مدرن

 يتيمعنو و ياجتماع يها ينابرابر گرفتار ياعدس يهاشينما و هاداستان يهاتيشخص

 به ييبورژوا ةطبق از يفرد با برخورد اثر رب ،يكشت كارآتش ،نكي. است رفته ازدست

 فطرت كند يم تالش ،ليدلنيهمبه .برديم يپ خود بودن وغيريز و يتيهويب ،يپوچ

 نيهم در. شود يم رو هروب تيانسان فاقد و گرايماد ياجامعه با اام ؛ابديب را خود يانسان

. كشديم را او ليگور اام ؛برد يم پناه يوحش باغ در يليگور قفس به يديناام با ،نيح

 به بازگشت خواستار ليگور قفس به بردن پناه با است، ليگور از يليتمث كه نكي

 هاي  نمايشنامهيها تيشخص از ياريبس. شود مي زمينيماش از ييرها و خود عتيطب
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 و شيخو ةجامع و جهان از يدرست فهم و درك نداشتن ليدل به نكيمانند  يساعد

 به را خود ،يانسان و ياجتماع يهاينابرابر مذهب، ها،يدئولوژيا از يسرخوردگ

  . دهند انيپا خود يتيهويب  ويديناام ،ييتنها به تا كشانند يم مرگ آغوش

 ينوع گرفتار نكي انندز مين يساعد »بكيفر شبان «ةشنامينما در مبارك تيشخص

 يروان يتضادها دچار يزندگ در يآدم كه گونههمان. است متضاد يروان يهاكنش

 به ديام انيم  هممبارك شود،يم يزندگ و مرگ ،ييبايز و يزشت ،يبد و يخوب مانند

تيهو بحران «به وشود  يم ديترد و شك دچار يشياندمرگ و يزندگ
8

او  .رسد يم» 

 و يخلق يتضادها نيا ليدل به ،انيپا در. يزندگ اي مرگ :نديبرگز را كدام داند ينم

 ،كسونيار كيار. كند يم يخودكش اريبس يشانيپر و يسردرگم از پس ،يروان

 بحران حل توانديم دانشگاه «است معتقد تيهو بحران مورد در ،ييكايآمر شناس روان

 را مختلف يهايدئولوژيا و هانقش جوانان كه يادوره و اندازد قيتعو به را تيهو

 ييدانشجو كه مبارك .)270: 1389 شولتز، الن و شولتز( ».كند يطوالن كنند،يم امتحان

 و مرگ ةزيغر و شود يم دچار يروح بحران نيا به است، ديقيب و قناموف

 دوست. كنديم تيتقو خود در را) گاريس  والكل به ادياعت ،يماريب (يريپذ نافرجام

 دينيب ينم است ضيمر و مسلول او انيآقا« :ديگويم او حال فيتوص رد ناصر، مبارك،

 يكار يولگرد جز. كنديم مست شهيهم ندارد، عقل و شعور وقت چيه كند،يم سرفه چطور

   .)1378مجابي،  از نقل به 239: 1378 ،يساعد( ».ستين بلد

 به كرگدن رد ونسكوي و پشمالو مونيم در لياون مانند هيزاو ةشنامينما در يساعد

 در.  استرفته فنا يسو به و شده نابود آن در زيچهمه كه پردازد  ميزمينيماش يايدن

 و عكاس ،دار ليسب مرد ،لسوفيف ،رزنيپ ،ينكيع مرد مثل ييهاانسان هيزاو ةشنامينما

. است داده از را خود يواقع ارزش  در آنزيچهمه كه دارنديبرم گام ييايدن در سپور

 و يته يسنگ يها وارهيد يالالبه در را يزندگ و شده دچار يروان مرگ به هاانسان

 جوامع از يسرزندگ و لذّت ،يشاداب. اند  گفتهبدرود آن با و داده قرار كريپ و در  يب

 شتريب هرچه و ستين خود ييشناسا اي تيهو يدرپ كس چيه .است دهيروگردان تهيمدرن

  .دور يفروم ينگفره و ياجتماع فقر و يارزشيب گنداب در
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 ژنه و نتريپ بكت، تئاتر ةانيگراپوچ يهاشهياند و يساعد. 1

 و يپوچ دنديكوشيم) م2008-1930 (نتريپ هارولد و) م1989-1906 (بكت ساموئل

 در  اين،اساس بر. بكشند ريتصو به را ستميب قرن انسان روزگار بودن امعنيب

 از و بودند شان هجامع اوضاع ينظم يب و ينابسامان كردن انينما يدرپ شانيها شنامهينما

 بهره يياروپا يكشورها ياجتماع معضالت و هايزشت انيب در يستيناتورال يهاوهيش

 يحت نتريپ هارولد. داشت نگر يمنف و يستياليستانسياگز يوجه كارش بكت«. بردند يم

 به كاوانه روان واقعاً ييايدن به را يكيزيمتاف تيحساس تا ديكوش اشييابتدا يكارها در

 يپوچ و نانيشهرنش يزندگ در يدر هدرب نيا .)22: 1383 كالو،مك( ».كند ترجمه يسيانگل

 يساعد يهانيخاكسترنش داستان و باشكوه ينينششب داستان مجموعه در آن، در جيرا

  .است شده اشاره مردم يدست يته و يرنجور به هاآن در كه جهتآن از ؛است آشكارتر

 گـودو  انتظار در شينما در بكت. است برده بهره نو تئاتر »انتظار« فهومم از يساعد

 را مفهوم نيا كلّ كه بوده برآن و است آوردهدر يقيتعل حالت صورت به را انتظار مفهوم

 و ينـاك يهتُ از ينـشان  ،شـده  فيتوص شينما نيا در كه يابانيب.  منعكس كند  شينما در

ـ  ابانيب نيا. است ختهيآمدر ناداني و ستم با او ةجامع در كه است يسكوت  ابـان يب ادآوري

 نظـام  بـه  توجـه  بـا  سـكوت  آن در كـه  اسـت  يسـاعد از   »دانـا  زن اميپ «ةشنامينما در

 در. اسـت  مانـده عقـب  جوامـع  بـر  سـتم  و ظلـم  يرگـ يچ از ينشانگان ،يدارشناختيپد

 گودو ارانتظ در شينما مانند ،يساعد» يدر هدرب ةشير و رگ «و »دعوت «يهاشنامهينما

 مفهوم انتظار كه ييجا تا كنديم ريس يمكان يب و يزمان يب در انتظار حالت بكت، نوشتة

ـ اهم آن در كـه  يزيـ چ تنها و دهديم دست از را خود نينخست  و يپـوچ  ابـد، ييمـ  تي

  . رسد ينم انيپا به گاهچيه كه است انتظار ةلحظ يهودگيب

ـ دل به او. شوديم سحوا يينارسا دچار ، دختر »دعوت «ةشنامينما در  از يخـستگ  لي

 تئـاتر  در. دهـد  نجات را او كه است يفرد انتظار در شيخو يزندگ يهودگيب و يپوچ

ـ ن بـاطن  سكون و است عبث و دردناك همواره ،يمنج ظهور انتظار ،يپوچ  و موقّـت  زي

 در تئاتر پـوچي،     .كند درمان را جان درد كه ستين يمرهم ،يشيگشا نيچن و گذراست

: 1370 ،يسـتار ( اسـت  يپوچ از يناش اضطراب و ترس دستخوش خود،  نيز حتي منجي 

 نيا از ناچار را خود گودو انتظار در ةشنامينما در استراگون و ريميوالد مانند   دختر .)27
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ـ ايب كنـار  موجود اوضاع با كه نديب يم  اامـ  ؛كنـد  تحمـل  را مـشكالت  و هـا يسـخت  و دي

 آن بـه  يابيـ  دسـت  يبرا و اند داده دست از را خود هدف و آرمان استراگون و ريميوالد

 از او كمـك     و برسـند  سـت  ا )god( خـدا  از يفيتصح كه )godot( گودو به خواهند يم

  .ابندييم نابسامان را جامعه و نامناسب را طيشرا بازهم اام .بخواهند

 و مرگ ياصل محور دو در كراپ نوار نيآخر و يباز آخر يهاشنامهينما در بكت

 با او. است داده شينما يساخت نيبهتر در را مفهوم دو نيا و هادهن گام يپوچ

 يدرون وجود از شتريب هرچه تا است آنبر يشناختداريپد يهاوهيش يريكارگ به

 مانند يساعد يروشن ةخان ةشنامينما. بردارد پرده) هام و كراپ (ياصل يهاتيشخص

 كه يآرمان و يوجود يالتع به دنيرس مثل يميمفاه با ،بكت يهاشنامهينما نيا

 سرهنگ .تاس شده زيمتما ،بوده آن يدرپ) ياصل تيشخص (سرهنگ نام به يتيشخص

 در. شود رهيچ آن بر خواهد يم و كند ينم باور را آن اام ؛نديبيم كينزد را خود مرگ

 كه داننديم افراد هرچند شود؛يم دهيد مرگ از ييهاهيسا گراپوچ يهاشنامهينما شتريب

 زيچ همه ،شنامهينما نيا در. بنديفريم را خود يواه يدهايام اب بازهم ،مرد ندخواه

 وجود روزيد و است رفته نيب از زمان ؛داروها و هادردكُش :رسديم نظر به شده تمام

 يزخم از بلكه ،ستين يجسم كه يدرد ؛ستا اي ينشدن تمام درد ريدرگ مساريت. ندارد

 اي مرگ ؛مانده او يبرا يزيچ چه داندينم مساريت. رديگيم  مايهيروح و جانكاه

 زمانه در اي دارند وجود هانيا ايآ .باشد داشته توانديم اي دارد را كدام داندينم .يزندگ

 از را بهبود به ديام كه مساريت. كنديم فراموش را زيچهمه و مكان زمان، ؟اندشده محو

  :كنديم نايب گونهنيا را خود يروح وضع ، استداده دست

  . كنه يم ديناام شهيهم طب علم

 يواقع طب. بهيطب كنهيم ديناام كه ياون كنه،ينم ديناام وقت چيه طب: دكتر

 هر دن،يم نجات دو هر شفابخشند، دو هر. داره يگرينظام نييآ به ياديز شباهت

  . بهيطب ك يينظام كي دوست نيتر بزرگ. دارن دوست رو قدرت و روين دو

 تموم گهيد كه كنميم فكر و افتادم ماه چند نكرده؟ من به يكمك چرا پس: مساريت

  .)121: 1354 ،يساعد( شد
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 تئاتر با مرتبط نينو ميمفاه نشيآفر در زين نتريپ هارولد و )م1986-1910( ژنه ژان

 در ژنه.  بگذارندجا به خود از ياثرگذار يهاشنامهينما توانستند و داشتند يدست يپوچ

 عمل بكت مانند بشر يهارنج و هايسخت ها،وسوسه ،يانسان يها يژگيو دادن نشان

 يشينما نينو يشگردها يريكارگبه با ،بود نام صاحب نو تئاتر در كه وا. است كرده

ه ك -را انيزندان بار اسف تيوضع و زندان و بدمد ياتازه روح اروپا تئاتر در توانست

 يخاص ييگرا واقع با نتريپ. بكشد هصحن به - بودند غافل آن از  ديگرسندگانينو

 ،بكت يشينما يهاوهيش از يرويپ با كه بود آنبر و برديم شيپ را خود يهاشنامهينما

 يعاد مسائل از خود تئاتر در وا. كند تيواقع نيگزيجا را يانسان روابط  در تئاتربتواند

 ميمفاه به يابي دست يبرا ،بود شده مطرح تولد جشن ةشنامينما در كه يا پاافتاده شيپ و

 ةشنامينما و شنامهينما نيا در نتريپ. برد سود يانسان و يوجود يهست مانند ييواال

 اند؛كرده احاطه را ما هاناشناخته است؛ نامطمئن زيچهمه «كه است برآن فيخف يدرد

 يپوچ ةمسخر ظاهر ريز و ينيب شيپ رقابليغ ماست؛ دست دم و ما كنار در وحشت

   .)1033-1032 :1376 ،ينيدحسيس( ».شدبايم پنهان

 رزنيپ يروان يهاعقده و يپوچ يمحتوا و مضمون عسل ماه ةشنامينما در يساعد

 نشان ،تولد جشن ةشنامينما ياصل تيشخص دو گلدبرگ، و مِكان يهاعقده مانند را

 نند،يب يم گرانيد رفتار مصلح و باال گاهيجا در را خود هاتيشخص نيا. است داده

 كه رزنيپ مانند گلدبرگ و مِكان. دارديوام كار نيا هب را ها آن حقارت ةعقد كه يالدرح

. سازند بردار فرمان را ياستنل كننديم تالش ، كندخود عيمط را زن و مرد داشت قصد

 و يپوچ و كننديم بحث و جر گريكدي با مِكان و گلدبرگ ،ياستنل با بحث هنگام

 گهيد يامرده تو: ديگويم مِكان به گلدبرگ« :كشنديم هم رخبه را خود يتيهو يب

. يرفت دس از گهيد تو. يكن عشق يتونينم ،يكن فكر يتونينم ، كنييزندگ يتون ينم

  .)168: تا يب نتر،يپ( »!يشد پوچ و چيه. شده دهيكش ترهيش گهيد. يادهيگند طاعون

  يپوچ ميمفاه نشيآفر در ونسكو ييگام شيپ و يساعد .2

 يپوچ تئاتر سردمداران از نتريپ و بكت ل،ياون مانند) م1994 -1912 (ونسكوي اوژن

 با ختهيآم ييگراواقع وةيش از يانسان يواال يهاشهياند انيب يبرا تئاتر در او .است
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 نييپا اي متوسط ةطبق احوال نماياندن يدرپ كه برده بهره يزيانگ اليخ و ييگراعتيطب

 نيا از. بدمد هاآن در را يدوستنوع و ييگراانسان ةيروح  از اين راهتا است جامعه

 يپوچ ةسلط از ينشان ،ونسكو ييهاشنامهينما در مفهوميب و تياهميب سخنان گذشته،

 ،»لاو نيجانش «ةهوديب و مفهوميب يگوهاو گفت. است تهيمدرن يزندگ  دريهودگيب و

 و اطراف از  رادممر درستنا درك يساعد نيجانش ةشنامينما در» سوم «و» دوم«

 در يساعد. دهد  نشان ميياجتماع يهايناهنجار و هاينابسامان و نينو التتحو

 در را ييمعنا يب نيا توانسته و برده بهره شيوه نيا از زين عسل ماه ةشنامينما

  :دهد نشان شنامهينما نيا يهاتيشخص يگوهاو گفت

 به كامل ييآشنا وابسته، ياهراه در مضاعف اعتقاد و مانيا جاديا خاطر به: مرد

 تيعفر زودتر هرچه ديبا زنان كارگزاران يزندگ به يتجرب يابيراه و زمان فنون

  ...داد عبور مربع مراتع و مرصع و مشجر يهاتاالب ةانيم از را جهالت

 بر ياصول يابيراه و يعموم امكنه تمام يخصوص يسعادتمند گرفتن درنظر با: زن

 همت كه باشد چنانآن سقف، به تا لاو خشت است الزم يلفصو يروهاآب تمام

 گوش از را كتف و ناف از را چشم و پا از را دست نتواند يشاف رتيغ و يواف

  ).85-83 :2537 ،يساعد( ...بردارد انيم از را ديبع يهافاصله و كرده جدا

 در يدلسوز يچاشن و صبغه با خوردهشكست يآدم روز و حال  شرح ونسكو يتئاتر

 دست از را خود يانسان گوهر انسان كه است آن نمودار يتماشاچ ةخند. اوست حق

شده»زيچ «و داده
9

 از يا گونه »يزشدگيچ «نيا  گاهي.)28: 1370 ،يستار( است 

 ةشنامينما در. آيد وجود مي  بهيانسان يهاارزش دادن دست از  كه بااست يشدگ مسخ

. شوديم لمبد وانيح به و دهديم دست از ار خود يواال منزلت و ارج انسان كرگدن

 داستان ةمجموع از پنجم داستان( حسن يمشد شدن گاو با هاانسان شدن وانيح نيا اام

 طيشرا و اوضاع از يجدا حسن يمشد شدن گاو رايز است؛ متفاوت) ليب عزاداران

 يراب امعنيب اصوات و هجاها از يحت و زبان از يگاه بكت. است جامعه نابسامان

 و يزمان يب در را يانسان وجود بودن ءيالش و خأل تا برديم سود» يزشدگيچ «شينما

  . دكن داريپد زبان مرگ در را مدرن انسان مرگ ،انيپا در و كند محصور زبان يمكانيب
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 اي هايژگيو از ،خاص يهانام بردنكاربه يجا به كافكا و ونسكوي  مانندهم يساعد

 با افراد«) خأل در ژهيو به( ونسكو ييهاشنامهينما در. گيرد  بهره مي القاب و عام يهااسم

 در طلبديم هاآن از كه كننديم يزندگ يامعناباخته يايدن در نامشخص و عام يهااسم

 را خود تيفرد آن، در مسلّط يهنجارها رفتنيپذ و جامعه با شدنهمرنگ نديفرا

 يمعرف هنگام شيهاداستان شتريب در يساعد .)284: 1382 نده،يپا( ».كنند فراموش

 مرد «مثل ييهاواژه معموالً او. كندينم انتخاب هاآن يبرا يواقع نام ،هاتيشخص

 ةفلسف نيا. برديم كار به را »كاف «و »دوم مرد «،»اول مرد «،»يآب چشم مرد «،»گريد

 اام .بود شا يروند يايدن از ينمود) كا (كه مينيبيم كافكا آثار در نخست را يگذار نام

 شتريب كند؟ بازگو را خود درون  استخواستهيم يگذارنام نيا با يساعد ايآ

 اوضاع يهاينابسامان و اهيديناام ها،يهودگيب ها،يپوچ دادن نشان يبرا سندگانينو

 يناكيهتُ و يپوچ ياگونه به تا اندبرده بهره وهيش نيا از يروان يهابيآس و جامعه

  .    بكشند ريتصو به را مدرن روزگار

  يساعد و كافكا آثار در يشدگمسخ ةديپد. 3

 كند،يم عرضه ياجتماع يتيواقع عنوان به را مسخ داستان )م1924-1883 (كافكا فرانتس

 ا يتوهم ليب عزاداران در حسن يمشد شدن گاو آنكه حال ؛يروان يماريب ينوع نه

 با را خود ةجامع ابتذال و ركود ،دنكرگ ةشنامينما در ونسكوي. است يروان يماريب

. كنند مي يرويپ اثر نيا از ياريبس سندگانينو و دهد مي نشان دهندهتكان و نو ياجنبه

 يدگرگون صورت به »موسرخه «و »حسن يمشد گاو «يهاداستان در را يژگيو نيهم

 را وونسك يوةيش ، ساعديهاداستان نيا در. ميهست شاهد انيچارپا قالب در تيانسان

  .دبخش مي آن به ياجتماع -يروان يبعدكند و   ميكامل

 با داستان نيا سراسر در. است سامسا گوارگره كافكا، كاركتر ،مسخ داستان در

 سربار و عنصر سست انگل، يهاآدم مظهر كه ياحشره ؛ميهست روروبه ة نمادينيحشر

 گاو «يهاداستان در كافكا يداستان يهايژگيو نيا .)116: تايب داوود، ين( است

 كم كم سامسا مانند حسن و موسرخه مشدي. است نمودار» موسرخه «و» حسن يمشد

 شكل رييتغ اندازه ازشيب خوردن و آز سبب به موسرخه شوند؛يم ليتبد جانور به
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 به گاوش، مردن يدرپ  همحسن يمشد  وكنديم عمل انيچارپا مانند و دهد يم

 ةديپد. ابديينم خود يبرا گاو از يجدا يوجود ود شو يم مبدل شدهمسخ يموجود

 است همراه يهودگيب و يوانگيد از ييهاهيما با كافكا و ونسكوي ،يساعد آثار در مسخ

 دگاهيد از .اند كرده هيتوج نابسامان ياجتماع طيشرا به توجه با را دهيپد نيا سه هر و

 يقراردادها ديق از هك است يوانيح چارپا، وجود در شدهمسخ موجود سم،يمدرن

  . زديگريم يبشر و ياجتماع

 و قصر مسخ،  ماننديآثار مدرن جهان بر رهيچ يهودگيب و يپوچ  بهتوجه با كافكا

 و يماورائ يايدن ،آرامش و اضطراب ،يديناام و ديام هاآن در و نگاشت را محاكمه

 يهاتيشخص يانرو و يروح يهايدوگانگ نيا. ددا قرار گريكدي كنار را يواقع يايدن

 »دست يباال دست «ةشنامينما و تازه قدرت و برادر دو يهاداستان در كافكا آثار

 نيمارت ،لئمسا نيا به توجه با. است داده هاآن به نو ياجلوه  اثرگذار بوده ويساعد

 هيتك ايرؤ و اليخ بر دو هر رايز ند؛يبيم آوانگارد شعر هيشب را گراپوچ اتيادب «نيسليا

 را مشخص رنگيپ و تيشخص ثبات ا يكامل انسجام مثل يسنت عناصر دو هر و نندكيم

   Esslin, 1995: 5).(» .كننديم رد

  يپوچ تئاتر در» يخودكش «نام به ينينو مفهوم رسش .4

 و انسان از يليتحل و هيتجز )م1960-1913 (كامو آلبر آثار مانند يساعد ةيلاو يكارها

 كه يانسان هاي  مضموناز شيهاداستان در ،كامو ندمان يساعد.  استيانسان تفكر

 در فرورفته يايدن بودن يرمنطقيغ و  بردهبهره ،ستگراپوچ جهان انگريب

  . كرده استالقا  رايواه يهاشرفتيپ و نيدروغ و نادرست يها يدوئولوژيا

 در را انسان نامحسوس و رفته ازدست وجود كه بود برآن گانهيب داستان در كامو

 نيا در .برساند امن يگاهيجا به را بربادرفته تيانسان آن در تا دكن انينما مدرن ةجامع

 تيشخص او، سرنوشت و بشر يوجود اصالت اندنينما بر هيتك با  كامو ،داستان

 و شك دچار خود وجود ةدربار كه  آفريدرا) ياصل تيشخص (مورسو چون يتيهو يب

 وجود به يابي راه يبرا ،است تيهويب يومورس از ينمود كه گانهيب. است شده ديترد

 خود يپوچ احساس بر تا كنديم اقدام يفرد كشتن به آن اثبات و يقيحق ذات و
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 يمفهوم )يگريد كشتن (نكردن اي كردن كيشل او يبرا  اين،وجود اب. نهد سرپوش

 رد توانيم شتريب هرچه و دارد يكسان يةجينت زيچهمه گراپوچ جهان در رايز ندارد؛

 احساس كامو يبرا«. برد سر به يمكان ا ييكس به يتعلقيب و يسردرگم ،ييمعنايب

 در ييخردگرا يبرا جوشش از و خودآگاه و فرد وجدان انيم تقابل از جهان در يپوچ

   .(Camus, 1975: 17)» .رديگيم صورت ناشناخته و يرعقالنيغ ييايدن

 و باشكوه ينينششب نداستا مجموعه ،تب  ونامه سعادت يهاداستان در

 به شتنيخو از ييجدا و يگانگيب »دست يباال دست «و »بكيفر شبان «يها شنامهينما

 و نهيماد جهان  دررياس انسان يشتنيخويب يساعد هاآن درد و رس مي خود اوج

 و هاداستان نيا تفاوت. كشد  ميريتصو به تمام يدسترهيچ با را آن يها يپلشت

 يدرپ شتريب يساعد ياصل يهاتيشخص كه است آن در كامو ةگانيب با هاشنامهينما

 ها آن يشيخويب ،مرگ با كه اندگمان نيا بر رايز گر؛يد فرد كشتن تا هستند يخودكش

 يهاتيشخص نيا از يجدا اام .ديرس خواهند جاودانه يشتنيخو به و روديم نيب از

 در را خود و اندبرده يپ نآ يارزشمند و مرگ به) كامو و يساعد (دو هر ،يداستان

 از ييرها تا اند  كردهورغوطه است، يهودگيب از هاآن ييرها ةيما و سازچاره كه يمرگ

 شبان «ةشنامينما در يساعد. كنند فراهم خود يبرا را نابسامان ياجامعه يبندها و ديق

 به نآ در و كند مي ميترس را جامعه رشدگانيتحق از يشناختروان يريتصو ،»بكيفر

 در را خود زيگر راه تنها زد؛ نسلي كهپردا مي خوردهشكست ينسل سرنوشت انيب

  . داننديم يخودكش و يشياندمرگ

 »دست يباال دست «يهاشنامهينما و برادر دو  وتب داستان ياصل يهاتيشخص در

 انينما ديفرو »مرگ ةزيغر «و »معكوس واكنش «يهاهينظر ،يساعد »بكيفر شبان «و

 از متفاوت كنشي ت،يواقع برابر در معكوس واكنش به توجه با هاتيشخص نيا. است

 كنند يم رد را هودهيب و پوچ يزندگ ،نيهمچن .كننديم يخودكش و دهنديم نشان خود

 يافسردگ دچار ابند،يينم را آن چون و هستند جوششپر و ايپو يزندگ خواستار و

 ها تيشخص نيا روان بر كه مرگ ةزيغر .كننديم يخودكش به اقدام و شونديم ديشد

 همراه مخدر مواد و الكل مصرف در يروادهيز ،ييجو انتقام ،ينيبدب با چيره است،

 هدايت هاي نوشته در ،يجهت از. انجامديم هاآن مرگ ا ييخودكش به انيپا در و است
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 ركو بوف در. است نمايان وجودي اصالت از پذيرياثر با انديشي مرگ ،ساعدي و

 يا رؤياها در را آن همواره اام ؛داردبرمي گام نافرجام مرگي درپي همواره راوي هدايت

 در. كندمي بسنده اثيري زن و لكاته مرگ به نهايت در و سازد مي عملي ديگري مرگ

 دچار كه هايي شخصيت بر مرگ ةانديش زين يساعد باشكوه نشينيشب داستان مجموعه

  .است زده خيمه اند،برده پي آن حوادث و هستي ايداريناپ به و شده پوچي و توهم

 روزگار در خود يتيهو يب از يآگاه از پس تفاهمسوء نام به يگريد داستان در كامو

 ييها انسان يدردشناس به كامو ،داستان نيا در. دارد ديتأك بشر يشناسخود بر ،ديجد

 يبار) يدرددرمان(يكيپاتولوژ يهاجنبه به توجه با اردد قصد و زدپردا مي ديناام و تنها

 يموجودات «تفاهمسوء يهاتيشخص. بردارد شانيپر  ودهيكش يسخت يهاانسان دوش از

 يااسطوره ةجنب هاتيشخص نيا همه، نيا با. دارند يواقع يهست بلكه ستند،ين يليتمث

 ةهم تجسم توانديم افكنديم ييجدا هاآن انيم كه يتفاهمسوء يعن يدارند؛

 شده هاانسان گريد و جهان از و خودش از انسان ييجدا باعث كه باشد ييها تفاهم وءس

 و يزيچيب به را هاانسان كه - آن نشانگان و يگسستگ نيا .)63: 2536 سارتر،( ».است

 وحش باغ ةشنامينما در بلكه ؛ستين توجه مورد داستان نيا در فقط -كشانديم يكسيب

» يدر هدرب ةشير و رگ «و »دعوت «،»بكيفر شبان «يهاامهشنينما و امزيليو ياشهيش

 يآشكارگ به هاانسان يهاييجدا و هاتفاوت در اين آثار.  استگرجلوه زين يساعد

 قرار يتفاوتيب و ينامفهوم از انباشته يادوره در را آنان يگسستگ نيا و رسديم

 در شتريب هرچه و ابنديينم يپناهگاه اام ؛هستند آن از زيگر يدرپ همگان كه دهد مي

  .شونديم ورغوطه يمفهوميب

   گيري جهينت

ـ ب در يسـاعد  نيغالمحس ـ نما ژهيـ و بـه  ش،يخـو  آثـار  شتري ـ اند شيهـا شنامهي  يهـا شهي

 او درپي آن بوده تا    .  كرده است  انينما را يشينما يهاتيشخص يتيهويب و انهيگرا پوچ

 يهـا  وهيشـ  از يريـ گبهـره  بـا  و  كنـد  مطـرح  را مردمـان  يفـرد  و ياجتمـاع  مشكالت

 ريتـأث . بپـردازد  هـا  آن روان و روح درمـان  و يواكـاو  بـه  ،كاوانـه روان و شناسانه انسان

ـ نما بر چخوف و بسنيا برشت،  مانند يياروپا يگراسنت سانينوشنامهينما  يهـا  شنامهي
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 و ميمفاه يريكارگ به يجا به وا رايز است؛ بوده مدرن سانينوشنامهينما از كمتر يساعد

 توجه انهيگراواقع يها شهياند و هايبورژواز به شتريب كه گذشته سندگانينو يهاشهياند

 مـردم،  يهـا رنـج   پرداخته است؛ ازجمله   ديجد عصر مشكالت و مسائل به اند،كرده يم

ـ  يهـا  بيآسـ  ،ياجتماع يفسادها فقر، ،ياقتصاد مشكالت ـ  و يروان  افـراد،  يتيهـو يب

 هـا  اضـطراب  ،يخودكش بشر، يگانگيب و تيانسان رفتن نيب از نامناسب، يهايدئولوژيا

 ســبك از خــود نيآغــاز يهــا شنامهيــنما در  ســاعديكــه نمانــد ناگفتــه .هــاهــراس و

ـ نما نينـو  يهـا وهيشـ  از يريـ گ بهـره  با او. است برده بهره يسنت سانينو شنامهينما  يشي

ـ يا تئـاتر  يغنـا  بـه  ،يالب و ژنه نتر،يپ بكت، ل،ياون ونسكو،ي  مثل يسانينوشنامهينما  يران

ـ ناتورال سـبك  كمـك  بـه  روزگـار  يزشـت  اندنينما نيع در او. كمك كرده است    ،يستي

 در را وجـود  اصـالت  بـه  توجه و يتيهويب و يشدگمسخ چون يستيونياكسپرس ميمفاه

 گرفتـارِ  و دهيـ درنـج  مردمـان  بـر  هـا شهياند نيا قيتطب به و برده كاربه شيهاشنامهينما

  . است پرداخته خودش ةزمان ياجتماع و ياقتصاد ،يتيشخص يهاينابسامان

   

  ها نوشت يپ

. است زده هم به را خود از شيپ موجود تئاتر اصول ةهم كه ميدار سروكار يتئاتر با ما امروزه .1

 وجود به تئاتر در را ياتازه ةمرحل هم  ازمستقل ژنه و بكت آداموف، ونسكو،ي چون يسندگانينو

) the theatre of absurd (»يپوچ تئاتر «گريد ياعده و »شرويپ تئاتر «را آن يادهع كه آوردند

  ).1002-999: 1376 ،ينيدحسيس( دندينام

 سال هزار سه حدود را آن خيتار كه  استيسومر ةحماس نيتريميقد) gilgamesh (لگمشيگ .2

 و دارد ييخدا ةجنب دشوجو دوثلث است؛ اورك ستمگر پادشاه لگمشيگ. داننديم الديم از قبل

 يناگوار هاي اتفاق و روديم يدراز و دور سفر به يجاودانگ يدرپ. است زاد يآدم ثلث كي از تنها

 جان و روديم مردگان يايدن به ديناام و دهديم دست از را اتيح اهيگ اام ارد؛ذگيمسر پشت را

  ).101-98 :1386 سا،يشم( سپارد يم

3. psychodrama و كردن درست شينما و درام ةليوس به كه است ياسلوب يشيانمروان اي 

  .)167: 1351 گران،يد و آندر( برنديم يپ ماريب يهاكمپلكس به ،موقّت يهايساز صحنه

4. pleasure principle به را لذّت و  دوري كنددرد از تا كنديم عمل آن با مطابق نهاد كه ياصل 

  .)530: 1389 ،شولتز الن و شولتز( برساند حداكثر

5. nerves 
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6. mechanism صنعت، يهاحوزه شتريب در. است كردن يصنعت ياصل يكيتكنولوژ ةمشخص 

 طرز كار، تيماه و بدهند يصنعت »كارگران «به را خود يجا گرانصنعت تا شد باعث كردن ينيماش

  .)682: 1378 بولك،  آلنو برس ياستل (كند رييتغ هاانسان مناسبات از اي گسترده ةدامن و كار از يتلق

7. self 
8. identity crisis   

 به واژه نيا. است دنروآ شمار به )نيع اي( يماد يزيچ را )reification( يشدگكاال ا ييشدگزيچ .9

 خود به را اءياش انيم ةرابط ياليخ صورت آنان يبرا انيآدم انيم ياجتماع ةرابط «كه استمعن نيا

 يزاريب اي )entȁusserung( يگانگيب ةجينت را نيا او ،يدارهيسرما ةجامع در. »رديگ

)entfremdung( انگاشتيم كارش محصول از كارگر ييجدا يعني كار، از )،558 همان(.  
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