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 چکیده

گوید،  ه کلیسا میچ آن  ر خود دارد، زیرا تراژدي وارونهفرهنگ و هنر واقعی را دتراژدي از دیدگاه نیچه 
چه از نیچه  آنگذارد.  عدالتی و بدفرجامی در زندگی بشري انگشت می بیوارگی،  مرگنظمی،  بر بی

به کند. اگرچه این رهیافت  آشنا می نظمی بی اشود، این است که تراژدي ما را ب میبرداشت 
، تاوانی است که وارگی ر، مرگ؛ به زبان دیگفرهنگ و هنر است  زاینده، انجامد انگاري و ابسورد می نیست

، یونان باستان با زایش تراژدي به هنر و اشتاینر آگاهی و فرهنگ پس دهیم. از دیدگاه نیچهباید براي 
بعدها کلیسا ناقوس مرگ تا  ،آن را تضعیف کردند و ارسطو ونافالط سقراط،واقعی دست یافت که 

د، پس رو بر آن است که بگوی پیشِ  بیندیشیم. مقالهتراژدي  اکنون دوباره باید به زایش .درا بزنتراژدي 
از مرگ کاراکترهاي  تراژدي واالي کهنتراژدي عامیانه.  :زاده شده استتراژدي دیگري از تئاتر نو 

که در پی تراژدي عامیانه   نامه ویژه شش نمایش تراژدي عامیانه، بهدر  ، ولیگفت میخاص سخن 
  هروزمربه همین زندگی  حتیو  نمودهکاراکترهاي عامی  گیرمندامرگ تراژیک را بررسی آن هستیم، 

 است.  ها کشیده آن
  .نظمی نظم و بیوارگی، هنر،  ، تراژدي عامیانه، مرگبوتیقا ها: کلیدواژه

                                                
                                                     )مسئول(نویسنده ،ایرانرشت. دانشیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه گیالن،1

                                                                                                          yahoo.comtaslimy1340@
                      

  پژوهشگر مطالعات ادبیات نمایشی ٢.
  



 زایش تراژدي عامیانه                                                                                                                                                        1401   پاییز  دوم،) سال ششم، شماره بیست و رخسار زبان سابق( نقد زبانی و ادبیالعات / مط 6

  مقدمه
. زدیگر یمرگ م  فاجعهکه از  ياست که اندوه مرگ را در خود دارد؛ در برابر کمد يژانر يتراژد
و پـس از آن   الدیاز مـ  شیپ يها در سده 4دیپیو اور 3سوفوکل ،2سخولوسی، آ1هومر يها يتراژد

 شیهمواره مرگ قهرمانان را بـه نمـا   يالدیم 17 ي در سده سینو باروك 6نِیو راس 5ریتا شکسپ
در  9ریـ  یو مـول  انـه یدر روزگار م 8دانته الد،یاز م شیدر پ 7ستوفانیار يها يمداما ک گذارند، یم

و  دهنـد  یم شینما نیریرا در جهان ز یزندگ یها حت . آنکنند یم زیپرهروزگار باروك از مرگ 
اسـت کـه    سـتوفان یار 10غوکـان  ياش کمـد  نمونـه . گرداننـد  یبازم یمردگان را به زندگ بسا يا
  .گرداند یبرم ییرا به روشنا سخولوسیو آ رود یبه جهان مردگانش م زوسیونید
کارهـا و  ازوپ،  يهـا  آن افسـانه   هیـ است که بر پازبان  يو استوار ییواال کیکالس یاز معان یکی

خـاطر داشـتن    بـه  گـر، یاز آثـار د  ياریو بسـ  13هـا  هـا و مـوش   و نبرد غـوك  12ودیهس 11يروزها
خـود راه   یون شـاعران را در آکـادم  طـ . افالشـوند  یمـ  کیناکالس ضهیهجو، طنز و نق ،یانگیعام
. میبـه دور انـداز   شـود،  یشعر ساخته م را که با يا يتراژد دیبا م،یریاو را بپذ وش. اگر ردهد ینم
بـا خـرد و مهـارت (تخنـه) سـازگار       دیـ تقلکه تراژدي از مردم باشرافت سخن نگوید:  ویژه آن به
مـردم آزاد و بـا شـرافت     یزنـدگ   هو دربـار  یاخالقـ  يا گونه به ،يجد يکه کارها مگر آن ست،ین

 سـت، یزبـان ن  ون هـم طـ بـا افال  شعرنفی  و اگرچه درطارس ).See. Plato, 1974: 3, 8( نوشته شود
 :صـدا باشـد   ون هـم جـا بـا افالطـ    کند تا در ایـن  فرومایگی قلمداد میو  »منطق« یرا ب یانگیعام
شـان   ها که طبـع  کردند و آن ریها که طبع بلند داشتند افعال بزرگ و اعمال بزرگان را تصو آن«

 اتیـ هجو ریـ اخ ي تهدس نیاند.پرداخت گانیاعمال دونان و فروما فیبود به توص هیپست و فروما
. )118: 1357و، ط(ارسـ »دست زدند ها شیو ستا ینید يها به نظم سروده نخست ي تهدس آن و سرودند

و آنگـاه از    میرا طـرد کنـ   ضـه یهجـو و نق  ،یانگیـ عام ،یروزمرّگ دیاز او با يرویما در پ بنایراین

                                                
١ Homeros 
٢ Aeschylus 
٣ Sophocles 
٤ Euripides 
٥ William shakespeare 
٦ Jean Racine 
٧ Aristophanes  
٨ Dante Alighieri 
٩ Moliere 

١٠ The Frogs 
١١ Works and Days 
١٢ Hesiod 
١٣ Battle of the Frogs and the Mice 



  7 / حمید صانعی فرد، علی تسلیمی                                                                                                                                         1401   ، پاییزدوم ) سال ششم، شماره بیست و رخسار زبان سابق( نقد زبانی و ادبیطالعات م

آثـار را دارد،   نیو بهتـر طارسـ  اهدگی. هومر از دمیدست بکش اش انهیعام ژهیو به يو تراژد يکمد
 شـخند یرا بـه ر  ادیـ لیا ژهیـ و آثـار بـه   همـان  (؟) گـرس یهـا از پ  ها و موش نبرد غوك که یدرحال

نیچـه دیـدگاه   . دهـد  یخـود را از دسـت نمـ    یو ارزش ادبـ طارسـ  دگاهیـ د  وارونه یول رد،یگ یم
. ستا تیادب یمدع ربازید از یانگیعامپذیرد.  اندیشد، نمی ویی را که به نظم غیرعامیانه میارسط

جـدا   یرا از نادرسـت  یو درسـت  قـت یرا از ناحق قـت یخـود حق  یجز آنان که با منطق برساخت به
 يسـنکا  دیـ بگو توانـد  یکه مـ  رد؟یبگ دهیآثار را ناد نیا یارزش ادب تواند یم یچه کس کنند، یم

 زیـ در روزگار ما ن ت؟سین  سندهینو گرید ،ياست، اما با نوشتن کمد یادب  سندهینو سینو يتراژد
دختـر ساسـان    نیو پرو اریچون ماز یکیتراژ يها شنامهیبا نوشتن نما تیهدا دیبگو تواند یکه م

امروزه  ست؟ین سندهینو گرید نشیآفر  چون افسانه یکیکم  شنامهیاست و با نوشتن نما سندهینو
 یبـا زبـان   کیو هم کم سندینو یم کیهم تراژ سندگان،یرفته و نو انیاز م ها يمرزبند نیا گرید

  . انهیو عام يامروز
و  کیـ کم ياثـر  يا گونـه  به» آباد بوق«فرد،  یصانع دیحم  انهیعام يتراژد  مجموعه نیدر هم

توانند فرهنگ و هنـر   نویسان نیز می بنابراین کمديدانسته شده است.  کیتراژ» روزگار پنجره«
نویسـانی   نامـه  ویژه نمایش ده باشند. بهکم به شرطی که تراژدي را تجربه کر را پدید آورند، دست

گویـد،   اند، معناي فرهنگ و هنـري کـه نیچـه مـی     را آزموده یا پشت سر گذاشته »تئاتر نو«که 
پنجـره،   روزگـار آبـاد،   (بـوق  تراژدي عامیانه  نامه اله به بررسی مجموعه نمایشاین مق اند. دریافته

اي  هصـانعی فـرد در چـارچوب نظریـ     حمید از  )بار شاید، تراژدي عامیانه، کریم رفتار، این-ذبان
  ریزي کند.  تراژدي عامیانه را پید که ریشه در زایش تراژدي نیچه دارد تا بوتیقاي پرداز می

  چارچوب نظري: بوتیقاي تراژدي عامیانه
نظمـی   تزش بی عدالتی و نظم و آنتی هاي مرگ، بی اي است که در آن واقعیت تراژدي نمایشنامه

در یونـان   ،گویـد  که نیچـه مـی   . فرهنگ به معنی دریافت یک جامعه از این اندیشهدر آن باشد
ویژه با  رفته به مرگ انجامید و فرهنگ نیز رو به نابودي گذاشت. به شد که رفته باستان دیده می

در  1اشـتاینر اندیشـد.   مرگـی کمیـک مـی    کلیسا که با تراژدي میانه ندارد و تنها به عدالت و بی
کـه سـقوط    المقدس کامالً برحق است، درصـورتی  سقوط اریحا یا بیت« گوید: یچه میپیروي از ن

که خدا را گردن ننهاده نـابود   دلیل آن که شهري بهبزرگ تراژدي است. آنجا   تروآ اولین استعاره
آیـد.   حسـاب مـی   اي گـذرا و خـرد بـه    اش در طرح عقالنی مشیت خداوند لحظه شود، ویرانی می

                                                
١ George Steiner 
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 شـود، بـاز هـم دیوارهـاي شـهر سـر       ها دوباره از رحمت االهی سرشار مـی  انزمانی که روح انس
برخواهند داشت، خواه در عالم خاکی و خواه در ملکـوت، امـا خاکسـتر شـدن تـروآ پایـان کـار        

و تراژدي باید باززایی شود تا فرهنگ گوید و  فرهنگ این واقعیت را به ما می ).13: 1386(» است
تـز   و آنتی 2و به یاري آپولون 1گوید که این فرهنگ را از موسیقی واگنر نیچه می زنده بماند.هنر 

 نظمـی اسـت.   الهام گرفته است. آپولون نماد نظم و دیونزوس نماد مسـتی و بـی   3او، دیونیزوس
رسـیم کـه در دنیـاي     ما به این شـناخت مـی   و دیونیزوس ي این دو ایزد هنر، آپولون واسطه به«

تضادي عظیم میان بنیادها و اهداف، میان هنرهاي بصري یا آپولـونی  هنر یونان باستان تباین و 
بسـیار متفـاوت،     وجـود دارد. ایـن دو برانگیزاننـده   یا دیونیسـی   و هنرهاي غیر بصريِ موسیقی

طوري پیوسـته   کنند و اکثراً در نزاعی آشکار با یکدیگر قرار دارند و به هم حرکت می  شانه به شانه
   ).14: 1397(نیچه، » کنند هایی تازه و قدرتمند تهییج می ه سمت ثمرهو همزمان یکدیگر را ب

بـا آن  » زایش تراژدي عامیانـه «کند، باید گفت که  تراژدي را آرزو می  اگر نیچه زایش دوباره
وارگـی   نظمی او سـازگار اسـت. چـرا کـه تـراژدي عامیانـه هـم بـه قصـه          نظم و بیهاي  گرایش

  م آپولونی است و شوپنهاور ادامـه نظ  نظمی تئاتر نو. هگل ادامه گراید و هم به بی اندیش می نظم
تـاریخی را. هگـل    نظمی و بی آفریند و شوپنهاور بی نظمی دیونیزوسی. هگل نظم تاریخ را می بی

 ازگیـرد و ایـن مقالـه     پرورد و شوپنهاور نیچه را. نیچه از موسیقی واگنر الهام مـی  مارکس را می
آثار دارد کـه   نیدر نهاد ناخودآگاه ا شهیر »انهیعام يتراژد«  انعی فرد.صحمید   تراژدي عامیانه

کتـاب بـا    نیـ ا يهـا  نامـه  شیتنها نما به خودآگاه بدل کرده است؛ نه يا گونه فرد آن را به یصانع
 افـت یرا از آن در »انـه یعام يتراژد« ي هینظر توان یدارد، م یخوان )، همانهیعام يعنوانش (تراژد

  بارتند از:عآن  هاي ویژگینمود.  یرا بررس يگریآن آثار د  هیکرد و بر پا
و منطـق در   اتیچرنـد  ا،یـ خـواب و رو  ،یمرگ و زندگ تیواقع انیم يمرز یب :یوارگ مرگ

 يهـا  یژگیو نیتر آمدند و از مهم دیتئاتر و رمان روزگار خود پد یتئاتر و رمان نو در نف ؛تئاتر نو
 یسـت یالیستانسیاگز يهـا  تیشخصـ  ي مهبود که ادا یخالابسورد و تو يها تیها حضور شخص آن

و ابسـورد بودنشـان، بـه گفتارهـا،      یپـوچ  نیدر عـ  ،یستیالیستاسیاگز يها تیبودند. اما شخص
. مورسـو، قهرمـان   داد یشان را نشـان مـ   پوچ يها تینظر داشتند که شخص ییپندارها و کردارها

تا بهتـر نشـان داده    گردد یاول شخص م يورا شیها یگانگیب ي ه) با هم1942(  گانهیکامو در ب
                                                

1 Richard Wagner )1813 -1883.آلمانی ( 
 خداي موسیقی و هنر. 2
 خداي مستی و هرزگی. 3
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 تیـ رمـان، اهم  یقهرمان اصل ي رهکم دربا دست سم،یالیستانسیدر اگز يپرداز تیشود که شخص
قهرمـان و گـاه ضـد     یابسورد را گـاه  يها تیشخص ،تئاتر و رمان پردازان هیکه نظر دارد. نغز آن

 نیـ کننـد. در برابـر ا   دیـ تأک تیشخص تیتا بر اهم )See. O'Brien, 1970: 14( نامند یقهرمان م
ــیو ــم،یالیستانسیاگز یژگ ــمِیابسورد س ــه در آن     س ــد ک ــرار دارن ــو ق ــاتر ن ــدتئاتر و تئ ــا  ض ه

 يپرداز تیشخص یمکتب نف نیتا گفته شود که ا رود یناخودآگاه م يها هیبه ال يپرداز تیشخص
توجـه   تین، بـه شخصـ  تا ضد تئاتر و رمـا  سمیالیستانسیاز اگز سم،یابسورد گر،یاست؛ به زبان د

رهـا شـده و گـاه     تیـ هو یاصل آن است کـه بـ   نیتر او مهم تیاصالت انسان و شخص رایز د،دار
پرداختـه   شیوبـ  کم سمیالیستانسیاگز یشیو نما یدر آثار ادب ها تیشخص نی. اماند یم تیهو یب
جـا   ، تا آناست تیهو یو ب یزندگ یدر مرکز قرار دارد، اما ب تیشخص زی. در ضد تئاتر نشوند یم

؛ گـاهی  دو اي است میان ایـن  تراژدي عامیانه شیوه. تابد یرا برنم يپرداز تیکه در فرم اثر شخص
  کند. ها را چیزواره و نابود می کند و گاه دوباره شخصیت پردازي رو می به بخشی از شخصیت

 ای کیو ناکالس کیکالس زیو ن يو کمد يتراژد یدگیدرهم تن عامیانگی: يضربدر وندیپ
هـاي جهـانی    ویژه پس از جنگ نمایش اگر در سطح واال باشد، با زندگی امروزي به؛ واال و پست

هـاي   پسند باشد، ارزش هنري ندارد. اثر هنري و ادبی باید به روزمرّگی سازگار نیست و اگر عوام
ن و گـاه واالتـری   هاي اجتماعی رو کنـد  ترین واقعیت حقیرترین و پست خود بپردازد و به  جامعه
در یونان باستان هم پیگرس ایـن کـار را آغـاز    . ها را که مصداق ندارند، به ریشخند بگیرد ارزش

پـردازد.   ها مـی  کند و هم به روزمرّگی شخصیت کرده بود. تراژدي عامیانه، هم واال را تمسخر می
ین آفرینـد. زیـرا مهمتـر    کمیک بزرگترین تـراژدي را مـی    اي است که به شیوه روزمرّگی عامیانه

کـه   نغـز آن ؟ مرگ هـر روزه اسـت  اي باالتر از  و چه تراژدي .ویژگی تراژدي مرگی ناعادالنه است
کننـد کـه بسـیار     روزمرگـی تلفـظ مـی    درسـتی  اشتباه ولی از سوي دیگر بـه برخی روزمرّگی را 

  .معنی با روزمرّگی است؛ یعنی زمان کشی و مرگ هرروزه هم
بـازاري نیـز    بـازاري، بـه فرهنـگ کوچـه     واژگان کوچـه زبان عامیانه افزون بر  زبان عامیانه:

ارزشـی   بـی کننده و  خستهسخنان چندین ساعت اند،  کرده گردد. حتی کسانی که تحصیل بازمی
دهد  شان بنیادي است. این کار طنز موقعیتی را نشان می کنند که سخنان گویند و گمان می می

کار تئـاتر و    این شیوه نیز در ادامهویند. گ نمیچرندیات چه واال چه پست، جز همگی  گوید می و
طنز نیست، باید آن را جدي گرفت. اما به هـر روي   شیوهگویند که این  رمان نو است. برخی می

هـا از زبـان و    گفته باشیم که موقعیت طنز آن است کـه شخصـیت  شیطنتی در آن نهفته است. 
زبـان دیگـر کاراکترهـا جـدي     دارشان آگاه نیستند و طنزشـان عمـدي نیسـت؛ بـه      رفتار خنده
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گذارنـد. در اینجـا تنهـا راوي اسـت کـه شـیطنت        هستند، ولی ترکیبی طنزآمیز به نمایش مـی 
توجه بـه   هایش بی هاي وي این است که شخصیت یکی از شیطنت کند و از طنز آگاهی دارد. می

  گوید:   کنند. آداموف می یکدیگر هرکه حرف خودش را تکرار می
 یرا پ شان ییگو تک قتیاما در حق کنند، یوگو م خود گفت الیگرچه به خ همه

 یلیوگو)، و گفت شی(در نما شیو زن از آرا زند یمرد از پرندگان حرف م رند؛یگ یم
 نیدر فکر نخست ینیکه و حال آن خواند، یبلند م ییاعالنات کوچک روزنامه را با صدا

 يچه روزها است (در آه شیخو ردلدا نیبوسه و نخست نیمجلس رقص، نخست
 ییها شهیساخته و کل شیها در بلغور مشمئزکننده کلمات از پ صحبت هم ای) و یخوش

انسان وقتش را صرف  يبار: «شوند یاند، غرق م بدحال فرسوده مارانیکه همچون ب
 رد،یم یم یو وقت گذراند یحرف م کیرا به تکرار  اش یزندگ کند، یم زیچ کیگفتن 

  ).20: 1379 برونل،است ( نگفته زیچ چیه
در  شـه یو ماننـد آن، ر  یگردانـ  تیـ حکا ،یگردانـ  چون اسـطوره  گردانی عامیانه :یگردان انهیعام

 داراي ایــنازجملــه  یگردانــ افســانه شــده اســت. شــنهادیپ شــتریدارد کــه پ يا یگردانــ افســانه
 دهـد و هرچـه افسـانه را    مـی ناافسـانه نشـان   افسـانه را   :)24: 1397(نک. تسـلیمی،   هاست یژگیو

 انیـ در م يا افسـانه  ییجا که گو تا آن ،است تر يبگذارد، هنر شیبه نما تر میتر و نامستق کمرنگ
 سـتوا یکر دگاهیـ از د تیـ نامتنی؛ بدربـردارد  دیـ گو یم ستوایکه کر را یتینامتنیب . بنابراینستین

صـرف از   يریـ گ نـه بهـره   ، (Kristeva, 1984: 60)در متن حاضر اسـت  گریمتن د کی یسیدگرد
 .مانند تلمیحات ،گرید یمتن

 یتینامتنیکه ب ستین »میکر«  نامه شیاست. فقط نما یگردان از افسانه يا گونه یگردان انهیعام    
 يتـر  پنهان يها هیدر ال گرید يها نامه شینما  دارد. بلکه همه» و فرهاد نیریش» افسانهبا  انهیعام

خوش  انیها پا (عنصر غالب افسانه يظاهر ی: خوش فرجامابدی یم وندیها پ و افسانه یانگیبا عام
مـرگ   یچرا که حتـ  کند، یخوش را با مرگ دگرگون م انیپا نیگاه ا انهیعام يتراژد یول ،است

 یکـاف   انـدازه  بـه  یفرجام باشـد. زنـدگ   خوش يا دهیمرگبار پدي  روزمره یدر برابر زندگ تواند یم
  .گرفت) شخندیرا به ر یهست که بتوان مرگ واقع زیآم مرگ

تفاوتشـان   یدارند، ول ییرنگ تئاتر نو ها نامه شینما نیا :نظمی و بی یقصگ یقصه در بافت ب
 .اسـت  جیها را و افسانه اتیاست که در حکا يا به قصه یقصگ یبازگشت از ب نیبا تئاتر نو در هم

ت، ها از دیونیزوس اس نظمی به ادعاي نیچه در اسطوره بی نظمی. کار یعنی همان نظم در بی این
هـاي نـوین در    نظمـی  ویژه از واگنـر. بـی   در تراژدي از هومر، سوفوکل و دیگران و در موسیقی به

یـک    تکـه  قـایق تکـه  هاست کـه ح  نظمی در همین بی رسد. به اوج میدادائیسم  با هنر و ادبیات
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ا یابد، امـ  هرچند مبهم، بازتاب می شوند، یسانسور م قیحقاکه در آن، نظم و قصه   جامعه وارونه
  شود. نظمی حقایق کمتر مبهم یا سانسور می در نظم و بی
  و بررسی ها نمایشنامه

کنـد.   ك مـی رزند و در خیالش ماشـینش را پـا   مردي در جایی با دهانش بوق می» آباد بوق«در 
گویـد بـوق مـن     گوید بوق یعنی این. اولی می آورد و می شود و بوقش را می همسایه عصبانی می

و شـیپور  شود  ها عصبانی می یابد و شخص دیگر از سر و صداي آن امه میطبیعی است. بحث اد
ه او هم درگیـر  آید ک یابد و پلیس می می  بهتر بودن بوق هر یک ادامه  زند. بحث جدي درباره می

» روزگـار پنجـره  «در نـد...  ز داوري مـی سـوت   گردد و براي برتري بوقشان این بحث بیهوده می
میرد. او پیشتر هم چنـدان زنـده    می روزمرگی پس از جنگده در مردي که در جبهه آسیب دی

توان دریافت روشنفکرانش هم سواد چنـدانی ندارنـد،    که از امالیش می» رفطار-ذبان«در  نبود.
دهند. در این نمایشنامه زن و مرد با هم فرقی ندارند. دو مـاجراي   هاي بیهوده ادامه می به حرف

تـر و   داسـتان تخیلـی  » بـار شـاید   ایـن «در  گردد. رد تکرار میو نقش زن و م دهد یکسان رخ می
شـود کـه انگـار همـان      شود؛ در شکست عشقی دختر، کسی سنگ صـبورش مـی   وارتر می سایه

اي غربـی اسـت، داسـتان     کـه گـویی قصـه   » تـراژدي عامیانـه  «در گنـده اسـت...   معشوق شـکم 
نیـز داسـتانی از شکسـت    » یمکـر «در .. اي دارد. سرقتی که سرقت نیست. انگیز و حادثه شگفت
 خورد. رقم میعشقی 
چـون   يآثـار  يهستند که گاه بـا شـگردها   يرینظ آثار کم  رو، در زمره شِیپ يها نامه شینما

شـده اسـت،    کیتئاتر نو که از آثار مدرن فراتر رفته و به پسامدرن نزد شوند؛ یم کیتئاتر نو نزد
 نیـ اانسان است.  یزوارگیآور کاراکترها و چ و مالل هیپا یب يوگوها چون گفت ییشگردها يدارا

هـا بـه    انسـان کـه آدم   یزوارگـ یچ ژهیـ و به خورد، یبه چشم م» آباد بوق«نمونه در  يشگردها برا
 ،که کدام بوق بهتـر اسـت   یدرا بگو خواهند اول نظرش و می دهند ینم تیانسان اهم کیمرگ 
و به بوق زدن خود ادامـه   کنند یکارناوال برپا م بر مرگ او وار وانهید آنگاه... دهوش شو بی سپس

  .دهند یم
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 .رمیم ی. دارم منیکمک کن   یمچهار
 د.)زنن یهمچنان که بوق م( .کنه یم صادر يداره رأ که نیمثل ا                یدوم
 ؟یکی. کدوم ستیصداتون واضح ن    یاول

  .)شود یم هوش یب(. تاتون تاتون... هرسه هر سه    یچهارم
 .یبدشانس گن یم نیبه ا    یدوم

 مرد. یم گفت و یکاش م يا    یسوم
  م؟یکارکن یحاال چ    یاول

 هم مرد. يرپ لبا د    یسوم
 .میبراش بکن يکار میتونست یکاش م يا    یدوم
  .میریبگ یبراش مجلس میتونست یکاش م يا    یاول

 هیهامون  بوق نیبا هم میتون یچرا که نه. دوستان م    یدوم  
 .کنند یفکر کردن موافقت م یپس ازکم( . چطوره؟میبراش بزن عزا مارش

کار  نیها با ا اصطالح مارش عزاست. اما در اصل آن زنند. به یمجددن بوق م
ساکت کردن  يهم برا او. دیآ یم سیگام پلنه نیهم قصد رقابت دارند. در ا

  )44: 1400(صانعی فرد،  .)زند یها سوت م آن
  

 گـر ید يها نامه شیش در نمایو کم و ب» رفطار-ذبان«و در  شینما نیدر اها  آدم  هیپا یسخنان ب
و حتـا   نـد یندارند که بگو يزیچ اتیها و کاراکترها جز چرند تا گفته شود که آدم شود یم دهید

 ،کاراکترهاسـت  ییِکه سراسـر چرنـدگو   ونسکویآوازخوان تاس از  ينام تئاتر نو ش،ینما انیدر م
. رسـد  یواژگان و زبان مـ  ییمعنا یضد تئاتر و تئاتر نو به ب  هدامن ن،یابرابن. شود یم دهیبه رخ کش

آمـده و   يا سندهینو نکیا« دیگو یبه اعتراض م ونسکوی  هویش نیا  هدربار نانیکنت تا که یهنگام
» اسـت  رممکنیـ بشـر غ  يابنـا  انیـ ارتبـاط م  يو هر نوع برقرار اند یمعن یکلمات ب کند یادعا م

 یبـه انسـان و منجـ    اعتقـاد  یبـ  سـم، یضد اومان ونسکویکه  ردیگ یم جهینت )،143: 1388 ن،ی(اسل
 هـا  یهستم و نه به منج ی: من نه منجدیگو یم يدر پاسخ و زین ونسکویاست.  سمیدشمنان رئال

مـذاهب، اخـالق و    انیـ بان ي فـه یو نجات وظ امیاست. پ یبه دنبال منج نانیدارم. اما تا شیگرا
. معناسـت  یب گرید زیباشد و نه چ کیدئولوژیکه ا يست. اساساً اثر هنرو معلمان ا استمدارانیس

  ).144(نک. همان: شود  رانیو دیبا ست،ین یتوخال يها و شعارها که جز حرف یپس زبان
 اگه از .)مکث(. نیکن یم يبا کلمات باز نیهم دار که باز نیکن یاحساس نم  مرد 

آوازخوان   شنامهیکنم، نما یم دشنهایتون پ به ،ادیمن تو خوش یلیمسأله خ نیا
 .ده یاون به شما راه سفسطه رو نشون م .نیرو بخون ونسکوی است

 ن؟یکن یفکر م طور نیسفسطه؟ ا                 زن                       
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 يبرخوردها هنوز شما به کاربرد زبان در که نیا ازواضحه. متأسفم  کامالً  مرد
 ،ارهیب تیتونه براتون موفق یکلمه م کیکه  يطور همون .نینبرد یپ یاجتماع

که تار و پود  یتون بشه. شکست تونه باعث شکست یبه همون نسبت هم م
 )76(همان:  ؟نیبره. متوجه شد یم نیاز ب خوره و یرو مثل خوره م تیشخص

  
و  کنـد  حفـظ مـی   یقصگ یاز بجاي خود را  به  گیري از فرم تئاتر نو فاصله هرهبا ب فرد یصانع یول

معنا و عمـق از هـم     تا همه گذارد به نمایش میرا  ياثرگذار يبند انیپا یشیاستادانه در هر نما
مـوردنظر   يو بر همان محتواهـا  کند یم يبر محتوا پافشار سمیو فوتور سمیفرم در فرمال نپاشد.

معنـا و محتـوا را    یباشـناخت یز یبـا هـدف   هـا  سـت ی. فرمالورزد یمـ  دیـ تأک يمـؤثرتر  ي نـه گو به
هرچنـد   آورنـد،  یمتن رو م افتنیبه در کیفرم و تکن يدشوارساز هیو بر پا کنند یتر م محسوس
فـرم در   یامـا دگرگـون  . )See. Shklovsky, 2000: 18( شود یمتن دشوار و طوالن افتیرکه روند د

مـرگ معنـا و    يبلکـه بـرا   سـت، یمعنا و محتـوا ن  افتیدر شدن یطوالن يبسا برا چه سمیابسورد
مانـد.   یدر سطح بـاق  دیبا که یدر حال برند، یانسان و معنا ما را به اعماق م رود؛ یکار م انسان به
و  دارد یاو وامـ  يو مدرن مـا را بـه تمرکـز بـر سـر انسـان و برتـر        یشناختروان ،یستیمتن رئال
 يزیـ و از او چ گـذارد  یم ای) انسان را در برابر اشدایمحورانه (در در برابر تمرکز سخن سمیابسورد

 یکه انسـان ماننـد درختـ    کند یم یدر متن معرف گونه نیو او را ا سازد یم یقطع ریو غ جان یب
به این فرم گرایش دارد، اما فرم فرمالیستی را که به معنـا   تراژدي عامیانه است. یخالپوك و تو

دارد و  روان دارد، دردرمقـی دارد،  هنوز  برد، زیرا انسان و داستان شرقی نگرد از یاد نمی نیز می
روان « گریـه  کشد. در صورتی کـه انسـان بکـت و رب    فریاد می »روزگار پنجره«در مانند نصرت 

آراسـتن   يپـر زرق و بـرق بـرا    يهـا  با رنـگ  ستین یپاکت هنر. کند یم یزندگ هدف یندارد و ب
خـوراك   يسِ روس ست،ین واریدوغابِ د ست،ین تیسکویب ي بهزرورقِ دورِ جع سنده،ینو »امیپ«

مـا تـا چـه انـدازه      یعبـارت مطلـوب منتقـدان سـنت     نیا مینیب یکه م نجاستی... استین یماه
گفـت کـه    تـوان   ینم ای. آ»دیگو یگفتن دارد و آن را خوب م يبرا يزیچ یفالن«است:  یمعن یب

گفتن ندارد؟ او فقط طرز گفـتن را در دسـت دارد.    يبرا يزیچ چیه نیراست هسندیبرعکس، نو
  ).56: 1392 ه،ی يگر ب(راز گرد و خاك  چ،یاما از ه ،ندیافریب یعالم دیبا

 ییشـگردها  زیـ شـده و ن  ادیـ  ياز شگردها یدر گذار است، اما برخ زیکه روزگار تئاتر نو ن با این
 نیـ بـر ا  یبرخـ گفتیم که مانده است ( یباق ها شینما نیآن در ا یِانگیطنز و عام تیچون موقع

برداشت کرد که آنـان   توان یسخن م نیاز ا یگرفت، ول يتئاتر نو را جد يطنزها دیباورند که با
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 سـت؟ یچ یانگیـ اند). اما عام آثار اقرار کرده نیطنز ا تیخود، به موقع ي لجبازانه يبا پافشار زین
 دو مفهوم دارد: جا نیدر ا یانگیعام

پسـامدرن تـالش کـرده     اتیـ آن، ادب یبرابر زبان واال که تئاتر نو و در پـ  زبان پست در یکی
اسـت کـه    آمـده  یم شمار و فولکلور زبان پست به  هم بپاشد. زبان افسانهدو را از  ست که مرز آنا
از آن در  يریـ گ که بهره يبازار است زبان کوچه نیباستان دارد. همچن ونانیدر  شهیسخن ر نیا

 يامعنـ  کی رایدارد، ز شیروز گرا  انهیبه زبان عام سمیآغاز شده است. مدرن سمیاز مدرن اتیادب
 یانگیـ بـا مفهـوم دومِ عام   بشیترک یندارد، ول یکار چندان تازگ نیروز بودن است. ا به تیمدرن

 ینباشد. هر اندازه که انسان دچـار نـاام   يا هینظر ساز نهیزم تواند یم یهودگیو ب یروزمرّگ یعنی
و بـه   ودشـ  یدور مـ  پارچه کیسامان و  به  شهیباشد، از اند ياقتصاد يها برآمده از جنگ و منگنه

بسـا   چه کیکالس سندگانی. نوآورد یرو م انهیآور عام مالل يو تکرارها ها ییگو هودهیو ب ها انیهذ
روان  انیـ پابـر افـراد و در    یاجتمـاع  راتیبه انسان و جامعه نداشتند و بـه تـأث   یکیالکتینگاه د
 کیـ تنهـا سـزاوار    که آوردند یشمار م به هیفروما ی. آنان را مردمستندینگر یآنان نم  خورده ترس
و  یکـه عامـل روزمرّگـ    یاجتمـاع  يهـا  یها بـه جنـگ و نـاامن    اند. آن قاطعانه  و محاکمه يداور

آنـان عمـل     و روشـنفکران وارونـه   سندگانینو ،ينداشتند. به هررو یافراد است، توجه یهودگیب
 يدنـد. بـرا  رو آور یانگیبه عام یشناس افق معرفت یعنیمعرفت و برآمد آن  شرفتیکردند و با پ

هـا رخ   و ماننـد آن  یشناسـ  و مـردم  يهنجار نابه یِشناس مدرن و جامعه ينمونه، اگر ابزار روانکاو
 يسـو  زهنـوز مـردم ا   د،یشـ یاند ینمـ  یهـودگ یو ب يهنجـار  نابـه  يها به علت یو کس نمود ینم

ا و هـ  تا دامن خود را از نجس شدند یتنها قضاوت م ییمنصبان قضا مانند صاحب نظران به صاحب
بـا مجهـز شـدن بـه      شـرو، یپ سـان ینو و رمـان  سـان ینو نامه شیآنان پاك سازند. اما نما یانگیعام

 کیـ ها چونان  آدم یو روزمرگ یهودگیدادن ب شیو نما یمدرن و پسامدرن، به بررس يها دانش
 است.  ریچشمگ یوارگ پرداختند که در آن مرگ تیقعوا

 نیـ ا  سـنده یبلکه به زبـان نو  گذارد، یگ انگشت نمبر خود مر يتراژد  وارونه انهیعام يتراژد
از مـرگ در   شیها که پ ها و مرگ آن ارزش یکمرنگ کند؛ یم هیتک »یوارگ مرگ«بر  نامه شینما

 يهـا  گنـده  زنـان بـا شـکم    ییارویـ رو نیاست. همچنـ  زیآم مرگ دهد، یرخ م یپنجرگ یروزگار ب
و مرگ را از  یمرز زندگ اند، یاجتماع  ارندهبازد يروهاین که»)بار شاید این«(نک. داستان روزگار 

هنـوز زنـده    ایـ مـرده   شیدر نما یکس یراست به ایآ میکه بدان ستین يازین گریو د پاشد یهم م
مـرگ بـه    يمردم) و تا پـا  ي بر مرده ی(حت زنند یدر شهر بوق م یکه همگ یهنگام زیاست. و ن
رنجبـارش   يهـا  يساز رهاد با آن صحنهمرگ ف ی. حتشود یم اثر یب يمشغولند، تراژد يکفترباز
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فرهـاد   یولـ  نـد، یآفر یم يا حماسه چون فرهاد کوهکن معموالً ي. قهرمان تراژدشود یکمرنگ م
 ند؟یافریاش ب احمقانه يو رفتارها ها تیبا آن موقع نیریدر راه ش تواند یم يا کفترباز چه حماسه

بـه علـت    يشـدن تـراژد   اثـر  یو بـ مرگ  يبرا يراژداست؛ ت يتراژد يبرا يتراژد کیخود  نیا
از مرگ ناقهرمـان   يامروز يتراژد شود، ینم داریمرگ قهرمان پد  هیبر پا گرید ي. تراژدیروزمرگ

.. .مـه یاکری. اسـمم  نیریشـ  سـتم یفرهـاد ن  گـه یمـن د « .کند یم تیروا یدر درون زندگکفترباز 
که قهرمان » وزگار پنجرهر«در  یحت ).167(همان: » ؟يخوا یداماد بدون کفتر نم ن،یریش گم یم

مـرگ گرفتـار    زا شی. او هـم پـ  شـود  یاز ارزش ساقط مـ  یدارد، به دست عوامل اجتماع یآرمان
بـه   شـود،  یمـ  کتـر ینزد يکـه بـه تـراژد    زین نامه شینما نیجا که هم شده است. تا آن یروزمرگ

جنـگ بـرایش    زنـدگی نصـرت کـه در جنـگ کشـته نشـده،       .گردد یبازم و روزمرگی یانگیعام
کـه   تو ،ی. حاجگن یمي ا گهید زیها چ گجنگ تفن يفردا یدونست یکه م تو«آمیزتر است:  مرگ

 ام؟یـ م بهـ  که من ينکردي چراکار. بگن اي گهید زیها چ جنگ، تفنگ يقراره فردا یدونست یم
(همـان:  » و ندارمر همه حرف نیا کی. من طاقت شلریو بگر عشقه دستم یحرمت هرچ به رو تو
63.( 

از مـرگ، چـه پـس از آن، امـا در      شیدارد چـه پـ   یهرگونه مرگ را در پ» آباد قبو« يکمد
هـا   مرگبار آدم یاز زندگ تر کیباشد، تراژ انیدرم یو اگر مرگ ستیدرکار ن یمرگ انهیعام يتراژد

عزا  پوریش زنند، یم ریپ يماریبر مرگ ب یکه بوقِ سرگرم يا جامعه يبرا انهیعام ي. تراژدستین
همـان   ایـ  رمـرد یسرنوشـت پ » روزگار پنجـره «نصرت، قهرمانِ  دیواهند زد و شانخ رمانشبر قه

از مـرگش   شی. شهر ما پـ زنند یبر مرگش بوق م گرید يا گونه را دارد که به» آباد بوق« یِچهارم
کـه   کیکالسـ  يتـراژد   وارونـه  انهیعام ياست. تراژد  مرگبارش زده یبر زندگ یبوق سرگرم زین

 گـر یمرگبـارتر از مـرگ بـوده و د    شیها آدم یزندگ رایاست، ز ختهیگ گراز مر رد،اندوه مرگ دا
است، چـرا کـه    کیکالس يتر از تراژد واالتر و ژرف یگاه انهیعام يشده است. تراژد اثر یمرگ ب

تـا   انـد  دهیـ گرد دهیـ در هم تن يضربدر  گونه شده و به دهیاز هم پاش يو تراژد يدر آن مرز کمد
 یبر لب و انـدهان  کیکم يا درمانده که خنده يدو باشد. فرزند نتز آنفرزند و س انهیعام يتراژد
 ي، امـا تـراژد  »درد دارد کیـ  د،یـ گر یمـ « کیکالسـ  يواال يدارد؛ اگر تـراژد  نهیدر س کیتراژ
  »درد... کیهزار و  خندد، یم«که   انهیعام

  گیري نتیجه
و کالسیک (تـراژدي) اسـت. از   دو مکتب تئاتر نو ویژه  هاي ادبی به تراژدي عامیانه برایند مکتب

قصگی، چرندگویی در موقعیت طنز، چیزوارگی انسان و مالل روزمرگـی را   نظمی، بی تئاتر نو بی
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قصه نیست تا آپولون و دیونیزوس را در هـم آمیـزد    نظم و بی گیرد، ولی مانند تئاتر نو بی وام می
ي آمیزش تراژدي با کمدي، طنـز  هاي این تراژد از ویژگیو زایش تراژدي را دوباره ممکن سازد. 

گیرد،  کننده است که از تراژدي کهن فاصله می موقعیت و حتی سخنان عامیانه، کشدار و خسته
برد؛ به زبـان دیگـر در تـراژدي واالي کهـن، مـرگ       عدالتی و مرگ را به درون زندگی می اما بی

ها رخنـه   وزمره شخصیتسرنوشت پایانِ نمایش است، ولی در تراژدي عامیانه مرگ در زندگی ر
ویژه در جهان زیرین باور ندارد، اما تراژدي عامیانـه چشـم بـه     تراژدي واال به عدالت، بهکند.  می

کنـد،   هیچ عدالتی در همین زندگی ندارد. تراژدي واال بدفرجامی و ابسورد را در محتوا ارائه می
تئـاتر نـو بـه    کنیم کـه   تکرار می دهد. که تراژدي عامیانه ابسورد را در فرم نیز نشان می درحالی

افتـد)، ولـی تـراژدي     یبه دامن معنا م ناخواسته کند (هرچند گاهی قصگی و نامعنایی رو می بی
آورد،  نگرد. ایـن گونـه از مـتن کـه مکتبـی در ادبیـات پدیـد مـی         عامیانه به قصه و معنا نیز می

  یگر رفت.هاي د توان به خوانش متن آفریند که با آن می اي نیز می نظریه
      
  نوشت پی
آن را نوشت «از هومرشناسان  ياریاست. بس يکه به هومر نسبت داده شده، از آثار ضد هومر ها با آن ها و موش نبرد غوك 1.
 یعنـ ینه چندان دور از هـومر،   یندارند که در زمان يدیاما ترد دانند، یم سیاز سرداران جنگ ساالم یکیبرادرزن  گرس،یپ

مـتن را از متـون    نیـ ممکن است ا شناسان اتی). ادب109: 1388 ،يدی(اقل »نوشته شده است الد،یاز م شیپ 480در سال 
 یمــکتب هــنگام   کیـ  ی. نفـ کوشـد  یآن م یو با طنز در نف ردیگ یاثر از همان اصول بهره م نیجدا کنند، اما ا کیکالس

 يگـر یاست که از اصول د کیانترم اتیاش ادب شود. نمونهمند  بهره يا تازه يها یژگیرا از آن جدا کند که از و ياثر تواند یم
 رد،یـ گ یم شخندیها را به ر گاه آن برخوردار است و آن يریاساط يها یژگیها از همان و ها و موش . نبرد غوكکند یم يرویپ

  .کند ینم شنهادیرا پ يگریراه د یانگیو عام شخندیاما جز ر
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