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 5  20 تا 5، از صفحه 1386 پاییز ،39هاي خارجی، شماره  پژوهش زبان

  د هریوی اثر دیفراوانشنامۀ ی به نماینگاه: بست  در بنییگرا آرمان

  ∗نیالد رنجمین پیحس
  رانی دانشگاه اصفهان، ای خارجيها دة زبانکار دانشیاستاد

  )12/8/86 : ، تاریخ تصویب16/5/86 :تاریخ دریافت(

  الدین حسین پیرنجم ...نگاهی به : بست گرایی در بن آرمان دهکیچ
ت یـ ز اهمیـ و ن)  مـنحط يا  و جامعـه یخـواه  ان آرمانیتقابل م (ی مضمون اصلی بررسن گفتار به  یا
ـ .  پردازد ی میسیس معاصر انگلینو شنامهید هر، نما  یویاثر د ) 1978 (یفراوان ۀشنامینما  یتـ یروا ،یفراوان

 و  یخـواه   ن اثر نمـودار شـور تحـول       ی ا يت محور یش شخص کروح سر . یخی تار ی در بافت  ياست فرد 
د هر، دستخوش یویجمله د ز، ازیسان جوان آن زمان نینو شنامهیه انبوه نماک است 1960 ۀ دهییگرا آرمان

 دوم ی پس از جنگ جهان    يایتانیخواه در مواجهه با انحطاط روزافزون بر        ن آرمان ی ا یامکتلخ. آن بودند 
 ییگرا بذر آرمانه کزدوده و سترون   اخالقيا وبنده بر جامعهک است ينقد) »یفراوان«در دوران رونق و (

ن یشنامه را در مجموعه آثار هر و همچنـ     ین نما یگاه ا یوشد جا ک ینگارنده م . دن ندارد ییدر آن بخت رو   
 ۀد نقطـ یـ ه اثر مـورد بحـث را با    کشود   ید م کین مقاله تأ  یدر ا . ندک ی بررس یسی معاصر انگل  یسینو  درام

ر تطّـور  یه سک شمرد يا سندهی نويارهاکدر ) کیث سبی و هم از حيپرداز ث مضمون یهم از ح   (یعطف  
ز یـ  و ن)يارک سم و محافظهیبرالیل به ل یسم و م  یالیکفاصله گرفتن از راد   ( آثارش   يردهایکن و رو  یمضام
 یکی است از يا هینمودگار و نما) یسی انگلیسینو درام» زکمر«به » هیحاش«گذار از (اش  يا   حرفه یزندگ

  .نونک دوم تای بعد از جنگ جهانیسی انگلیسینو ن الگوها و روندها در درامیاز مهمتر

  . معاصریسی، انحطاط، درام انگلییگرا ، آرمانیفراواند هر، یوید: يدیلک يها واژه

                                                        
  E-mail: pirnajmuddin@fgn.ui.ac.ir، 0311-6687391: ، دورنگار0311-7932137تلفن ∗
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  الدین حسین پیرنجم  6

  مقدمه
او از . نماسـت یارگردان تئـاتر و س کـ س و ینو شنامهینما) -David Hare1946 (د هر یوید
 ی طوالنی راهیه پس از طکرود  یس به شمار میسان انگلینو شنامهین نمایارترکن و پریتر مطرح

 عام  يدرمعنا(ن  یتر  موفق«او را   . ل شده است  یتبد) 25بوارو،  (» ایتانی بر یس مل ینو  شنامهینما«به  
ـ لک يا  چهـره « و   یسی انگل يگرا   چپ یسینو   درام ةندینما» )لمهکو متعارف     یگـاه یبـا جا  » يدی

  ). 47اسپنسر، (دانند  یز میآم تناقض
 از یکـی ، 1968ج در   یمبـر ک ارشد از دانشگاه     یارشناسک كمدرهر بالفاصله پس از اخذ      

 او مصادف با يت هنریه آغاز فعالکن یا. ردکس ی آن دوره را تأسيگرا  تجربه یشی نما يها  گروه
 دربـاره  ياریات بسک نيایا در آن زمان شد گو یک اروپا و آمر   ییاوج اعتراضات جنبش دانشجو   

 يارکـ  ن اواخر، البته، بـه محافظـه   ی ا یرد ول ک آغاز   یط افرا ییگرا  هر با چپ  . سنده است ین نو یا
ـ ک یارگردانک خود را  یشی گروه نما  يها  شی نما یهر برخ . ده است ییگرا ن اثـر خـود،   یرد و اول

. ن گـروه نوشـت  ی اي، را برا)How Bruphy Made Good) (1969 (یردن بروفک یچگونه ترق
و ) The Great Exhibition) (1972( شگاه بزرگی نما،)Slag) (1970(اته کل چون ییها شینما

هر را . ردکت  یس تثب ی معاصر انگل  یسینو  شنامهیگاه هر را در نما    یجا) knuckle) (1974 (مفصل
 انگلستان، و ۀباً تمام جوانب و مسائل جامعیدانند؛ تقر یار مک فی طرّاز و ظر   يناقد و هجوپرداز  

ـ رد در آثـار اخ یکن رویا. دابنی یت میف او موضوعی غرب، در نقد و طنز ظر  يتا حد  ـ ر او نی ز ی
  .بارز است
ـ هـر ا  . رود ی در آثار هر به شمار مـ       ی عطف ۀ نقط Plenty(1) (1978 (یفراوان ۀشنامینما ن ی

 اش نوشت، پس از آن به خارج رفـت    يت هنر ی نخست فعال  ۀان ده یشنامه را درست در پا    ینما
ـ ان هـم از ح تو ین اثر را میا.  صحنه نبردي رويو تا چهار سال بعد اثر  ث مـضمون و هـم از   ی

 يها شی نمايدیلکن یمضام.  هر به شمار آورديپرداز شی نماةده و زبدکی چيث شگردپردازیح
ـ ا(دهـد      یشـان نـشان مـ      لکن شـ  یتر دهیشتر او را در بال    یپ ـ  ) 206نس،  ی ن دربردارنـده   یو همچن

 آن در يه اجـرا کـ  بـود  ار هـر کن اثر تنها یا.  هر استي آثار بعد يها  یمشغول  ها و دل    هیدرونما
ش ین نمـا ی اي از رو2).2003ا، یکتانیرةالمعارف بریدا( روبرو شد يریا با استقبال چشمگ یکآمر

                                                        
هاي هر، مشخص شده با ذکر شماره صحنه و صفحه در متن، به   تمام ارجاعات به این نمایش و دیگر نمایش-1

 فارسی این ۀترجم   .David Hare: Plays I (London and Boston: Faber and Faber, 1996): منبع ذیل است
   .گارنده در دست چاپ استنمایش به قلم ن

  . شاید دلیل این استقبال عالوه بر تب و تاب جنبش دانشجویی، فضاي به وجود آمده در اثر جنگ ویتنام بود-2

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

Archive of SID  

www.SID.ir

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 7  ...نگاهی به : بست گرایی در بن آرمان

ار او در کـ ن یه بـاز هـم بهتـر   کلمنامه آن را خود هر نوشت یه فکه شد یز تهی ن یلمی ف 1985در  
 بـه  یـی گرا  آرمـان د به مـضمون     یآ ی م ی در آن چه از پ     1.شود ی محسوب م  یسینو لمنامهی ف ۀنیزم

ن گفتار یا. میپرداز ی او ميها شین نمای از مهمتریکی آثار هر در يزکن مری از مضامیکیعنوان 
 و - هـر   ی اصل يها   از دغدغه  يه و نمودار  ی است به مثابه نما    یفراوانت  ی نشان دادن اهم   یدر پ 
ـ یعه به نوک يز اثری و ن- دوم ی در دوره پس از جنگ جهان      یسی انگل یسینو  درام  ةتاباننـد  شی پ
  . آن استةسندی نوير تطّور آثار بعدیس

  یبحث و بررس

  د هریویتا سر د» یدار و دستۀ وحش«از 
ـ گاه درونما ی روشن شدن جا   يبرا ـ  تقابـل م   ۀی  مـنحط در    يا   و جامعـه   یخـواه   ان آرمـان  ی

ـ لکن ی مختصر بر مـضام ي در مجموعه آثار هر، مروریلک مورد بحث، و به طور   ۀشنامینما  يدی
  .دینما ی مي ضروریفراوانش و پس از ی پيها شنامهیمان

ن یتـر   ن و موفـق   یارترکـ ه از پر  کـ او  .  است يارک هنهک یاسی س -ید هر منتقد اجتماع   یوید
د ی در ق  یاسیس س ینو  شنامهین نما ی دوم است، بزرگتر   ی پس از جنگ جهان    یسیسان انگل ینو  درام
سان نسل پس   ینو  شنامهیر سلسلۀ نما  ش او را س   یارهاکه  ک یسک،  س هم لقب گرفته   یات انگل یح
 یسندگانیهر از آن گروه نو) 2002(نگتون یل بلیکبه قول ما). 204، نسیا(رده است ک 1968از 

ـ رد او در ایکـ در ابتـدا رو . رندیرا بگ» ایتانی بریش نبض اخالقی نماۀبا رسان«ه برآنند   کاست   ن ی
همـراه  ( او را يالدی هفتاد مۀ دهيها الن سیه در آغاز  کپروا بود     ینانه و ب  کراستا چنان هنجارش  

ــنو و  ــرنتن، اس ــار یاوارد ب ــاوارد ب ــسون و ه ــضو) رکل ــروه يع ــت« از گ ــشۀدار و دس » ی وح
)The Wild Bunch (دانستند  یم)2007، ی ادبۀنامیفرهنگ زندگ.(   

ال هجو شده یکسم رادینی صحنه رفت و در آن فميه روکن اثر هر بود     یاول) 1970(اته  کل
ز از نظام مردساالرانه، به     ی دخترانه، و گر   يروز   شبانه ۀ گرداندن مدرس  يش سه زن برا   تال. است

 بـه بـن بـست      یتوان نـوع   ین اثر را م   یبه نظر نگارنده، ا   . انجامد یست م ک به ش  يبار  طرز رقّت 
گـر آثـار هـر،    ی از دياریه در بـس کـ اتـه، چنـان   کدر ل. البافانه انگاشت ی خ یخواه  دن آرمان یرس

                                                        
 Wetherby وظربی:  هِر عبارتند ازة فیلم شد هاي دیگر فیلمنامه.  شاید شهرت هر در سینما از تئاتر کمتر نباشد -1
 The Secret Raptureوجد پنهان ، )1989 (Strapless  بند بی، )1988( Paris by Nightپاریس در شب ، )1985(
  .، بر اساس رمانی از مایکل کانینگهام)2002 (The Hours  ها ساعتو )  از خود هر اي  بر اساس نمایشنامه1993(
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  الدین حسین پیرنجم  8

ـ نما). 2004رز، یس(ار است کآش» گذرد ی بسته ميآنچه پشت درها«ده به   سنی نو یفتگیش شگاه ی
ـ  ايهـا  اسـت یارگر، به انتقـاد از س ک حزب ةندی نمایکردن فساد کر یبا تصو ) 1972 (بزرگ ن ی

 یتبـاه  «یی جنـا  یدر قالـب داسـتان    ) 1974 (مفـصل  ۀشنامینما. پردازد ی م 1960 ۀحزب در ده  
 ين نقدهایتر وبندهک از یکی ةن اثر دربردارندیا). همان(رد یگ یرا هدف م »  جامعه مدرن  یاخالق

ار و ظاهرالـصالح اسـت،    کای ر یپرست  بازش پول   ه پدر بورس  ک،  یرلک.  است يدار  هیهر بر سرما  
» ردن انــسانکــردن پــول و خــرد کــگــرد «: نــدک  یف مــیــن گونــه تعریــ را ايســاالر هیســرما

)"The|making of money. The breaking of men.") (  ،راست ي دختریرلکخواهر ). 309ه 
ـ . ده اسـت ید شده و احتماالً بـه قتـل رسـ   یه ناپدک ی تعهد اجتماعيخواه و دارا    آرمان ن یدر چن
اوضاع زمانه حجت را بر همه تمـام     ). 205نس،  یا (یشک خود یعنی ییگرا  ، آرمان يا   ضالّه ۀنیمد
 کبِراسن).  295هر، (»  نماندهی باقيا هچ بهانیه«گر ید، دیگو ی میرلکه  کرا، همان طور    یرده ز ک
)Brassneck) (1974  ـ ن)  هاوارد بـرنتن   يارک با هم ـ    ی  يدار هی بـر سـرما  یز بـه فـساد نظـام مبتن
. شدکـ  ی به قاچـاق مـواد مخـدر مـ         يباز   از بورس  ی صنعت یار غول کش،  ین نما یدر ا . پردازد یم

، به سـال  )Fanshen(فَنشن ، در  هریزدگ يدئولوژی و ای شعارزدگيریا به تعب  ی تند،   ییگرا  چپ
ن ارائه ی چیستیم مثبت از انقالب مائوئکش و ی بيریه تصوکن اثر یا. ابدی ی تازه می، اوج1976

گـذار از  ( انقـالب    يامدهایوشند خود را با پ    ک یه م ک است   ینی دهقان چ  ی گروه ةند، دربار ک یم
ز بـه  ی نیفراوان ۀشنامیه نماکم ینکد اشاره ینجا بایدر ا. وفق دهند) ی به عمومیت خصوص کیمال
 دوم یس پس از جنـگ جهـان   ی انگل ۀد جامع یط جد یق با شرا  یا عدم تطب  یق  ی تطب ۀ با مسأل  ینوع

 از ي را نمـاد یـک تانی تایشتکـ ، 1976، در )Teeth 'n Smiles( دندون و لبخنـد  .ار داردکسر و 
به سال ) Licking Hitler( تلریردن هکنفله ).  206نس، یا(رد یگ ی در حال غرق شدن ميایتانیبر

ـ در ا). xivهر، (خوانده است  » یفراوان يدوقلو«ه هر آن را     ک است   یشی نما 1978 ش، ین نمـا ی
ریک و دروغ و فرک یغ میه آلمان تبلی علی نظامي واحد سییها ت آدمی بر شخصيارکبیند اما ج 
 A Map of (نقشه جهان.  دارد تباهنده يریاند تأث تلر وارد عمل شدهیه با آرمان مبارزه با شّر هک

the World ( ه قـرار  یبـرال از اوضـاع جهـان سـوم را دسـتما     یران لک روشنفيخبر ی ب1983در
 یخی تـار ی در بـافت ي فـرد یتی روا يش به جا  ین نما یبه نظر نگارنده، در ا    ). 35بوارو،  (دهد   یم
با  (1985 در پراودا. میی روبروي فردی در بافتیاسی س-یخی تاریتیشتر با روای، ب)یفراوانمانند (

ه از عنـوان  کـ  است و همان گونـه  یفراوان هر پس از  یشین آثار نما  یاز مهمتر )  برنتن يارکهم
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 9  ...نگاهی به : بست گرایی در بن آرمان

، ید، به فساد مطبوعـات یآ ی، بر م)A Comedy of Fleet Street (1تیابان فلی خيمدک آن، یفرع
به ) The Secret Rapture) (1988 (وجد پنهان. پردازد یها، م  روزافزون رسانهیرگیدر عصر چ

 تعهد ي دارايگری در دولت تاچر و دی منصبي دارا یکیدو خواهر،   . پردازد یسم م ی تاچر ةدیپد
. ندک یار را متحول م   ک خواه، خواهر محافظه    گرند؛ قتل خواهر آرمان   یدیک ي، رو در رو   یاجتماع

) 1991 (گـر قضات زمزمـه  ،  )Racing Demon) (1990 (و شتابانیدن ی با عناويا در سه گانه
)Murmuring Judges ( نبود جنگ و)1993) (Absence of War (ـ به ترت  چـون  ییب نهادهـا ی

) The Skylight) (1995(ر ینورگدر . شوند یده میشک به نقد یاسیه  و نظام سی قضائةمذهب، قو
  آرمـانگرا و   ی دو دلداده، زن معلم    ةدن دوبار یبه هم رس  . شود یدگاه مطرح م  یباز هم تقابل دو د    

ـ  یخـواه    دسـت شـستن از آرمـان       یها نـوع     ثروتمند، پس از سال    يرستوراندار م کـ ا دسـت    ی
 مخـالف در    ۀوسـتن دو رگـ    یارانه، به هـم پ    ک  محافظه یا در خوانش  ی(ند  ک ی را القا م   يارکسازش

مرنـگ شـدن   ک 1997در ) Amy's View (یمـ ینظـر ا در ) ). 2002نگتون، یبل(ا را یتانیات بریح
ه ک است يا شهی از هنرپی شخصیتین اثر روایا. ار استکر آثار هر آش دیاسی س-یوجه اجتماع

ـ از دست دادن دختـر و ن       (یالت زندگ ک اراده بر مش   يرویبا ن  ـ چ) اش  هیز سـرما  ی شـود   یره مـ  ی
 یشگیراه هم.  هر هم نمود دارنديها  شین نمای در آخری اجتماع-یاسی سيدغدغه ها). همان(
)2003) (The Permanent Way ( پـردازد  ی راه آهن انگلـستان مـ  يساز یوضوع خصوصبه م .
در . دهـد  یه قـرار مـ  یموضوع جنگ دوم عراق را دستما) Stuff Happens) (2005 (2ادیش میپ

گردد  یگر به موضوع جنگ عراق بازمیهر بار د) The Vertical Hour) (2007( يساعت عمود
ا به عراق یک آمر2003 سال ۀ مخالف حمليگری موافق و دیکیش، ی نمایت اصلیاز دو شخص(

  ).است
ماننـد برنهـارت   (اند    ر موضع و لحن هر داشته     یی در دفاع از تغ    یه سع ک هم   ی منتقدان یحت

 يهـا   شیه نمـا  کـ اند    ردهکته اذعان   کن ن یبه ا ) خواند یم» وجدان همگان «ه هر را    ک) 116(تز  یر
ـ گـو ا » ،ین جهانینظم نو یننده به نوعک دعوت«ن وجود یو با ا  » اند يبه شدت فرد  «ر او   یاخ ن ی
  ).31بوارو، (باشد » ارانهک وار محافظه  ناسازهيبه طرز» «نظم«ن یه اک

ر لحن و نگرش او در آثار متـأخرش    یی آثار هر و تغ    يزکن مر ی مضام ةن مختصر دربار  یهم
                                                        

 . خیابان فلیت مرکز و نماد مطبوعات انگلیس است-1
 دوم آمریکا به عراق، خبرنگاران ۀ، پس از حمل1993وقتی در آوریل . ت چگونگی انتخاب این عنوان جالب اس-2

اکونومیـست،  (» پـیش میـاد  «: هاي بغداد پرسـیدند، پاسـخ داد        غارت ةاز رامسفلد، وزیر دفاع وقت آمریکا، دربار      
2004.(  
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  الدین حسین پیرنجم  10

ن متن نمودار شـور     یا. وار باشد    و نمونه  ی نوع ی متن ۀبه مثاب  یفراوانت  ی اهم يایتواند گو  یز م ین
ه ک است یسیسان جوان انگلینو شنامهیل نمای خییجو   و آرمان  یخواه  ، تحول ي، انتقادگر یانقالب

ـ سـوزان، قهرمـان ا  .  سر بر آوردنـد   يالدی شصت م  ۀدر ده  ش ک روح سـر ةنـد یش، نماین نمـا ی
سان جوان آن دوره، از  ینو   درام ی او با شور انقالب    یک رمانت ییگرا  آرمان. ان آن دوره است   یشورش

   1.هر، همتراز استجمله خود 
ـ » مـتن «به ) fringe theater(» يا هیحاش«در بحث از گذار هر از تئاتر  ـ جر«ا ی » ةان عمـد ی

ه ک یسان جوانینو ه درامکم ینکته اشاره کن نید به ای، بایسیانگل) mainstream theater(ش ینما
ـ به و  (ی چپ يها   دولت يها  امد برآورده نشدن وعده   ی شصت، پ  ۀدر ده  در ) لـسون یژه دولـت و  ی

. ار پرشمار شـدند   ی بس ی زمان كردند در اند  ک ظهور   ییتنام و جنبش دانشجو   یانگلستان، جنگ و  
 250م، بـه    ک سان، دست ینو  شنامهیل شد و شمار نما    کیتش» يا  هیحاش «یشیحدود صد گروه نما   

ـ گـروه نما ). 481لد، ینفیسـ (ده بود ینفر رس  Portable Theatre (1968 هـر و بـرنتن در   یشی

Company (یعطفـ   ۀن اثر نقطیه اکن است ی در ا یفراوانت  ین سان، اهم  ی بد 2. از آنها بود   یکی 
 یکـی  است از يا هیاش نمودگار و نما يا  حرفهیر زندگیارها و سکه ک است  يا  سندهیدر آثار نو  
  .نونک دوم تای پس از جنگ جهانیسی انگلیسینو ن الگوها و روندها در درامیاز مهمتر

  یخیۀ تارنی، زمیدرام شخص
ـ  در   ی آثار هر، چنان چه به خوب      يها  هین درونما ی تر يادی، از بن  يبار افتـه،  ی نمـود  یفراوان

 به نـوزده  یفراوان. 3 است-یاسی و س ی، اجتماع ي فرد – آن   يانحطاط در تمام وجوه و نمودها     
ـ ین اثر داستان زوال روحـ    یا. پردازد یم) 1962 تا   1943( سوزان تراهرن    یسال زندگ   ی و روان

ها  ه آلمانی، علیسوت مأمور مخفک دوم داوطلبانه در   ی جنگ جهان  ةه در دور  ک است   ین جوان ز
                                                        

مانند شلی، بایرون  ( رمانتیکةنویسان دور  اروپا و آمریکا نیز از درام1960 ۀنویسان ده  چنان چه خود نمایشنامه-1
  ).15قادري، (متأثر و ملهم بودند ) و کولریج

شان از تأسیس آنها ناتوانی از  گذاران این گروه جزء آنهایی بود که انگیزه اصلی بنیان) 481( از دید آلن سینفیلد -2
 .ورود به تئاترهاي جاافتاده بود

 La، اقتتباسی از )The Blue Room(اتاق آبی :  دارد این مضمون حتی در آثار نمایشی اقتباسی هر نیز مرکزیت-3

Ronde     ایوانـف   (هایی از چخوف       اثر آرتور شنیتسلر؛ اقتباسIvanov   پالتنـف   وPlatonov (   و نیـز اقتباسـی از
 ۀضمناً، جا دارد اشاره کنیم کـه رابطـ  . از برشت) Mother Courage and Her Children(دالور و فرزندانش  ننه

انگیز در تحلیل درام انگلیسی پـس از   نویسی رادیکال، و نیز آثار هر، از موضوعات کلیدي و بحث   برشت با درام  
  .جنگ جهانی دوم است
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 11  ...نگاهی به : بست گرایی در بن آرمان

 به فرانسه اعزام شده، تا به مقاومت فرانسه ی در اوان جوان  یخواه ه از سر آرمان   کاو  . دیجنگ یم
 نـدارد  ي او سر سازگاريها ه با آرمانکشود  ی روبرو ميا ند، پس از بازگشت، با جامعه  ک کمک

 یر زنـدگ یش سـ ینمـا .  او همینکشود و همراه آن، فروش ید می به مرور تشد  ين ناسازگار یاو  
 ياش با همسر ختهی هنجار گس ك مشتر ی و شور نوجوانانه تا زندگ     ییگرا سوزان از دوران آرمان   

هـا و   ه از دوران جنـگ زخـم      کاو  . ندک یل دهه شصت را دنبال م     ی پنجاه و اوا   ۀپلمات در ده  ید
 روزافزون دوره یاسی س-ی با خود دارد، در مواجهه با انحطاط اجتماع        یو روان  ی عاطف يدردها

  .شود یام مکشتر تلخیهرچه ب) »یفراوان«دوران رونق و (پس از جنگ 
ـ نو شیرد هر به نمـا    یکاساساً رو  ـ ا( اسـت    یخی تـار  یسی ـ  ). 205نس،  ی ـ اوک یاو در پ دن ی

ـ  ايس است و برا  یانگل معاصر   ۀض و فساد موجود در جامع     ی استثمار، تبع  يها شهیر ار از کـ ن ی
ت ی وضعياوک وايخ و گذشته برایرد به تاریکن رویالبته، ا). همان(دیجو یق مستند بهره میحقا
نوشـته جـان آزبـورن،     ) Look Back in Anger (با خشم به گذشته بنگر جامعه، پس از ینونک

ـ آثار هر ن). 11، كایکپ( بعد از جنگ دوم بوده است یسی انگلیسینو وجه غالب درام  ـ ز از ای ن ی
ـ ن گفتار از ای مورد بحث در ا    ۀشنامیستند و نما  ی ن یقاعده مستثن  ـ گـاه و ین لحـاظ جا ی  در يا ژهی

 ۀان دوازده صحنکم. یخی تار-ی اجتماعی در بافتی است شخصیدرام یفراوان.  او دارد  يارهاک
ـ  ااسـت و  )  و انگلستان  یکفرانسه، بلژ  (یی و بزرگ اروپا   کوچکش، هفت شهر    ینما ـ ن تغی ر یی
 تـا ژوئـن     1943نـوامبر   (حوادث نوزده سال    . ز همراه است  ی ن ياری بس یرات زمان یی با تغ  یانکم

 بار یانی پاۀشوند، چنان چه، به مثل، در صحن       یان گذشته و حال، پرداخته م     یبا نوسان م  ) 1962
 يبـرا  يا نـه ی زمی و زمـان یانکـ رات میین تغ یا. می گرد یبازم) 1943( اول   ۀگر به زمان صحن   ید

هـا و    خواهـد آرمـان    یسـوزان نمـ   . انـد   شی نمـا  ی اصل يها تی شخص يبازتاباندن ثابتات وجود  
ر دهد، چنانچه، به مثـل، همـرزم   یی منحطّ اجتماع تغ يها  یسی خود را همخوان با دگرد     يباورها

 ةالزار دربـار ). 474(» منم وادادم«ه کند ک یاعتراف م) ازدهمی ۀصحن(ش یان نمایاو، الزار، در پا  
ـ گو ی، مـ يمـرز   بـرون يها تیوران پس از جنگ، هنگام بازگشت از مأمور د ـ نم«: دی دونم چـه  ی

ـ ا.  سابقم بود  یر مثبت در زندگ   یی تغ یردن نوع کدا  یدم موقع برگشت پ   یام. ...  داشتم يانتظار ن ی
از .  اسـت ی آرمانيرییسوزان هم خواهان تغ). همان(» خود نبوده ینم مرگ اون آدما ب    که حس   ک
رده و همان وضع قبل از جنگ، کر نیی تغيزیه در واقع چکن است ی سرخورده از ا ن منظر، او  یا

،  یی فرهنگ بورژوايها ، همان هنجارها و ارزشي و سوداگر يساالر  هی سرما يارهاکهمان سازو 
ن کار دشوار و بـل نـامم     ین بس ی ا ی، ول »واندهد«وشد  ک یاو سخت م  . د شده است  یاعاده و تشد  
شان و یرده و پرک كه شوهرش را ترکم ینیب یش او را میان نمای پاه درکن روست یاست؛ از هم
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  الدین حسین پیرنجم  12

گر ی دي به جا یی است، از جا   یامل عصب ک ینک فروش ۀگر در آستان  یه بار د  ک یهدف، در حال   یب
  .رود یم

 از آثار او، ياریه در بسکن است ی آثار هر ا يها  تی شخص یشناس   جالب از لحاظ نوع    ۀتکن
گرا،  ن زن آرمانیا). شود یوانه میا دیرد، یم یا میه ک( است  چون سوزانی، زني محور تیشخص

ـ ا(شـود   یمـ »  سنجش جامعهي برای اخالقکیمح«، در واقع »ییشهرگرا  نماد اصل آرمان  « نس، ی
ـ نقـل در ا (» ن دادگـاه جامعـه  یبهتـر «ش درام را    یها  ی از سخنران  یکیهر در   ). 206 ) 212نس، ی

ـ فراوتـوان    ین منظـر، مـ    یاز ا . دانسته است  ه در آن هنجارهـا و      کـ پنداشـت   » یدادگـاه « را   یان
 ک سـوزان محـ  يگـرا  ت آرمانی دوم با شخصی پس از جنگ جهانيایتانی بر ۀ جامع يها  استانده

ـ  بودن سـوزان از د    کن مح یه ا کد  یم د یخواه. خورد یم ـ  نیرفتنی منتقـدان پـذ  ید برخـ ی . ستی
» یفتـاده در زوال اخالقـ   فروايشورکـ سـرخورده از  «اسـت   » خواه   آرمان یند، نسل ینما«سوزان  

خ انگلستان بـود و  ین برگ قهرمانانه در تار  ی دوم آخر  یجنگ جهان «د هر   یاز د ). 24ن،  یبراستا(
ـ  يهـا  يارکهـا و سازشـ   يارکبی از فريا پس از آن سلسله    ـ انگ أسی ز، همبـسته بـا اضـمحالل    ی

  ).همان(» ا، تجربه شدیتانی بريامپراتور
 ة دوم، تـا انـداز    ی پس از جنـگ جهـان      يایتانیر سوزان در ب   ی و سرخوردگ  یتوهم زدودگ 

 يص فـرد ی از خـصا ی هـم ناشـ  يا   و، البته، تا اندازه   یاسی س -ی معلول انحطاط اجتماع   يادیز
 آثـار  يها یژگی از وي و فرد  یا اجتماع ی ی و خصوص  ی عموم ۀ عرص یدگین درهم تن  یا(اوست  

 یاسـ ی انگلستان و، در مق    ينما  تمام ي تابلو یفراوان). م پرداخت یشتر خواه یه به آن ب   کهر است   
 یزده، فروپاشـ  بتی مـص  يت اروپا ک جنگ، فال  يها  رانهیو:  پس از جنگ است    يتر، اروپا کوچک

د، ی، معادالت قدرت جدیاست جهانی سۀه رفتن انگلستان در عرصیا و به حاشیتانی بريامپراتور
ـ لک، زوال نهاد خانواده، افول نفـوذ        یاسی س يها  بحران ، سـربرآوردن   ی مـذهب  ياهـ   سا و ارزش  ی
، Youth Culture)(سم، سربرآوردن فرهنـگ جوانـان   ینی، فمی اجتماعيد رفتارهای جديالگوها

ـ  خلع سالح، بحـران هو ۀ و مسأليا  مواد مخدر، بحران هسته    ـ ، جری جنـس يت، آزادی  يهـا  انی
نـه قـرار    یزم  نها در پـس   ی از ا  ياریبس. یجی تدر ی و البته رونق و فراوان     ي هنر -ین ادب کهنجارش

ـ  يساالر  هی روزافزون سرما  یرگی انگلستان و چ   یاست خارج ی س یرند، ول دا ـ یزم شی در پ ـ  اۀن ن ی
    . دارنديتابلو جا

ـ  با ا  یکپلمات است، از نزد   یه همسرش د  کسوزان    آن، بـا  یاسـ ین انحطـاط در وجـه س   ی
ل و نقش انگلستان در یانال سوئز و جنگ اعراب و اسرائکمانند بحران (ها    يارکبیها و فر    دروغ
ـ   کس در برو  یر انگل ین، سف یدارو. ، آشناست )آن ، از نظـر    )همـسر سـوزان    (كس بـرو  یسل و رئ
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 13  ...نگاهی به : بست گرایی در بن آرمان

ق خودش بـا  یفقط در تطب... س ی نکن دلقیدارو«: كد بروی از دیست ول یش ن ی ب کیسوزان دلق 
ـ تانی برياو نمـاد زوال امپراتـور    ). 409 چهـارم،    ۀصـحن (» !ل داره کم مـش  که  ید  یعصر جد  ا و ی

ار نادرســت و کـ  آن هـر  يه بـر مبنـا  کـ  ییهـا  ارزش. ن اسـت هـن آ ک يهـا  هـا و ارزش  سـنت 
انـال  ک بحـران    ين در ماجرا  یدارو. ها، رواست   ي به شرط روراست بودن با خود      يا  ارانهکتیجنا

ه چرا کن سرخورده است یست، او از ایا ناراحت نیتانی بریطانیسوئز از نقش استعمارگرانه و ش   
 بعد ة در دوريارکبی و فريارکاین ریا. اند ت نبودهات خود با او روراسی نيمقامات باال در اجرا

ـ     اسـت یه در آن س   ک يا رود، دوره  ین هم فراتر م   ین از ا  یاز دارو   بـا  یبـازان وزارت خارجـه حت
ـ ن دارو یسر چارلسون، جانـش   . ستندیخودشان هم صادق ن     شـفاعت   يه بـرا  کـ ن، بـه سـوزان      ی

و ). 459صحنه نهم، (»  موندهیباقه که یزی تنها چكحسن سلو«: دیگو یشوهرش نزد او رفته، م   
ـ ل نداشـتن ا ی به دلكالبته برو  ـ  ن آدابی  ي و ظاهرسـاز يارکـ اینمـود ر  (ك و حـسن سـلو  یدان

  . در وزارت خارجه نداردییجا) یسیانگل
ـ  بـا دن   یی و آشنا  كش از ازدواج با برو    یسوزان پ   یاسـ ی وزارت خارجـه و دسـتگاه س     يای

ـ  شـشم، او موقع ۀدر صـحن  . شـود  ی مشغول م  يغات تجار یار تبل کس، به جبر زمانه به      یانگل ت ی
اش در دوران   یغاتیار تبل کژه در فرانسه در دوران جنگ را با         یات و یسوت مأمور عمل  کخود در   

چنـان  ] در فرانـسه [«: نـد ک یسه مـ ی مقا–» یفراوان «یجی دوران رخ نمودن تدر  –پس از جنگ    
 از یکـی ) 424(»  داره؟یش چه لـذت  امرار معا ياما دروغ گفتن برا   . ه نگو کگفتم   ی م ییها دروغ
 جنگ و بعد از آن، اسـتفاده از       یت و تقابل وضع جامعه ط     یر وضع یین تغ ی ا ين نمادها یتر  عیبد

).  پنجم ۀصحن( داشتند   یاربرد دفاع که در زمان جنگ     ک ی تبلغات بازرگان  ي است برا  ییها  بالون
 لندن پـس  ةن جشنواری اول ارگردانک و   یغاتیارپرداز تبل کدر سمت   (ه، سوزان خود    کن  یجالب ا 
ـ و ا). 415(» ننشیقراره باال سر لندن، همه بب   «: ار است کن  یمسئول ا ) از جنگ   ين البتـه نمـاد  ی
ه سـوزان را هـم ناخواسـته    کـ  ي و سـوداگر يساالر هی روزافزون سرما یرگیاست از چ  یبس گو 

  .ندک ی خود گرفتار مة در چنبریمدت
 ة دوبـار يالی، دوران اعـاده و اسـت  ی و فراوانن پول و ثروت عصر رونق ی و فساد قر   یتباه

 یزمـان . نـد کاف یه مـ  یگر سـا  یدیکها با      و مناسبات آدم   ي فرد ی، رفته رفته بر زندگ    يدار  هیسرما
 مادر شدن معامله ي برایاه دارد، حتی در بازار سیسب پررونقکار وکه ک ی، جوان یکسوزان با م  

ـ ه خـود در تطب ک(س یده، به آلی رسند با سوزان به آخر خط    ک یه حس م  ک،  كبرو. ندک یم ق بـا  ی
ـ . ردکـ ارو خراب که کن بود یبه گمونم هم  . ادیپول ز «: دیگو یم) ل دارد کجامعه مش  ـ ه چی  يزی

). 461صحنه دهم، (» خت و پاشیاون همه سال ر. نهک یردنو تباه م  ک ی زندگ ةه اراد ک پوله   يتو
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  الدین حسین پیرنجم  14

 در نظـام    يدار  هیحظه سـرما  مال یت ب ی وزارت خارجه را با سبع     يارکای در همان صحنه ر    كبرو
وزارت «: نـد ک یسه میمقا)  نمادشۀ لندن، به مثابي تجارۀ، منطق)The City (یتیبا س (ياقتصاد

ار بودن، االن بـراش  کایم اونا رکدست . ومدی من جور در مکه با سبک داشت يزیه چ یخارجه  
 ی حت یتیه تو س  ک یورتدر ص . داره یند نگه م  ی خوشا ی امورو الاقل تا مدت    يارکایر. ارزش قائلم 

  ).463(» ننک یم نمیسع
م اصـول و  کـ ره بودنـد، دسـت    یم چ کش و   یش از جنگ هم مناسبات سوداگرانه ب      یاگر پ 

 ی روابط اجتماعيا  داشتند و تا اندازهيشتریقدر و اعتبار ب) سایلکچون خانواده و   (ییها  استانده
ا، ی از هميرساال هی سرماۀ پس از جنگ سنبةدر دور. ردندک یل میرا تعد  شه پرزورتر شده بود، ام

 چـون سـوزان هـم     یسانکـ  يها   نمانده و باورها و آرمان     ی باق يزیها چ   ها و سنت    از آن ارزش  
ـ  صاف و صادق، ا ي، دختر تلریردن ه کنفله   يها تی از شخص  یکی.  ندارد يداریخر تـه را  کن نی
م، در یجنگـ  ی مـ  یاسه چ ه و کن نداشت   ی از ا  کین در یمترکدوم از ما    کچ  یه«: ندک یان م ی ب یکن

  ).370هر، (» میجنگ ی میه چیم علیدونستیقاً میه دقک یحال
البتـه مـضمون انحطـاط در    . انـد ینما ین انحطاط را باز مـ     یهر با ظرافت وجوه گوناگون ا     

ـ  پس از جنـگ دوم چ    ة در دور  یسی انگل یسینو شنامهیژه نما یات و به و   یادب ـ  نيز تـازه ا ی . ستی
متعاقب آن » موج دوم«و  » موج نو «ه  ک يسان جوان پرشور  ینو  شنامهیا نم ۀه هم کم  ینکفراموش ن 

 پـورتر،   یمـ یه ج ک گذاشته بودند    يا»یانقالب«د آوردند، پا در همان راه       ی پد یسیرا در درام انگل   
امـا آن چـه     ). 471اسپنـسر،   ( آنان نهاده بـود      ي، فرارو )1956 (با خشم به گذشته بنگر    قهرمان  

 امـان و  یز ظرافت طبع بی طنز آن و نۀ روان دامنیفراخ«ند  ک یز م یاث متم ین ح ی را از ا   یفراوان
 متـأخر هـر از    يها  شنامهیالبته در نما  ). 12-11،  يهارو(است  »  هر يبرّا و خشم نهفته در صدا     

شتر یسنده بین نویآثار متأخر ا ) 25(به قول بوارو    . شود یده نم ی د يچندان اثر » خشم نهفته «ن  یا
  .»با خشم به گذشته بنگر«اند تا »رنده بنگیخشم به آ یب«

ه اشـاره شـد، هـم معلـول از هـم      کـ  سـوزان، چنـان    ینک و سرانجام فروشـ    یسرخوردگ
 بـا  ي توانـد تـا حـد   یاست و هـم مـ  » یفراوان« دوران یاسیس-ی و انحطاط اجتماع  یختگیگس
تـا   و یاسـ ی س-یه تا چه اندازه عوامل اجتماع  کن  یا. وند باشد ی او در پ   يها و منش فرد     یژگیو

پاسـخ   یش بیلند، در نمای او دخ ی عصب ینک سوزان در فروش   ی ذات ینندگک و ش  یثبات  یچه حد ب  
  :سدینو ین باره میدر ا) 208(نس یستوفر ایرک). 2002نگتون، یلیب(ماند  یم

. زنـد  ی سر باز مـ يارکاینار آمدن با رکه از کگراست    آرمان ي منظر سوزان فرد   یکاز  
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 15  ...نگاهی به : بست ر بنگرایی د آرمان

نم کـ ه حس کن یبه ا«ز او یآم صالیاز استید جامعه، نسرخورده از عوض نشدن وضع موجو  
گر، هر بر آن است تا توجه مخاطبـان       ی د ياز منظر .  است ی اخالق یضرورت» زنم یدرجا نم 

ـ وانه شدن سوزان بـه دل یه دکند کته جلب کن نیخود را به ا    يا ل عاقـل بـودن در جامعـه   ی
 يهـا   تمـام چهـره  ۀنی بـر سـ  خواهد مخاطبان هم مانند سوزان دست رد یوانه است؛ او م  ید

ـ رنـده ب یگ  ي باز  توان سوزان را به    یاما م . بزنند) socialized(جامعه زده    ـ گـران ن یرحم دی ز ی
 تحـت  ۀ هـر چنـد الزمـه بقـا در فرانـس     –ش یها و برخوردها ه نگرشک یسکرد،  کتصور  
 عـاجز  يت فـرد یت و حس رضـا یمیرانگرند و او را از صم     ی و ي عاد یطی در مح  –اشغال  
  .اند ساخته

 خـود و،  ي سوزان بر باورها  ۀمالحظ ی ب ي و پافشار  ی، سرسخت یتوان، در قرائت   یبه واقع م  
ـ گـران را بـه خـاطر ا       ی به د  یتوجه یان بهتر، ب  یبه ب   یراخالقـ ین اعتقـادات، خودخواهانـه و غ      ی

 سـوزان   ياش را هم پـا      يارکت  یه موفق ک( سوزان   ۀرفتیماردار و ناپذ  ی، شوهر ت  كبرو. انگاشت
ــته ــ ، خ)گذاش ــه او م ــاب ب ــگو یط ــدگ«: دی ــواهیزن ــتیت خودخ ــا.  محــضهی و خودپرس ن ی
ـ ک یادعـا مـ   . رسهیه به ذهن م   که  ین برداشت یتر نانهیخوشب  خودتـو حفـظ   ي آرمـان فـرد   ي دار ین

 يا ن سخن بهـره یا). 467 دهم، ۀصحن(» اتیت اطرافینها یباً ب ی درد تقر  يشه به بها  یهم. ینک یم
ـ    (يا حبهدر مصا) xv(خود هر . قت دارد یاز حق  ن مجلـد از  یچاپ شده به عنوان مقدمـه بـر اول

ـ (دلخواهش » توازن« را واجد یفراوانه کپس از آن   ) مجموعه آثارش   یـک  یبه دست آمده از پ
  : دیگو ین باره میخواند، در ا یم) شی نماۀار در عرصکدهه 

ـ  در دگراندیه زندگ کدهد   ی، سوزان تراهرن، را نشان م     یزن] شینما[  )dissent (یشی
ش سرشـار از قـدرت      ینما. پردازد ی م یشین دگراند یو به تمام جوانب ا    . ندک یرا انتخاب م  

ر خـشم  ین گذشته، تأثیاز ا . پردازد ی را م  ییه او چه بها   کدهد   ین نشان م  یاما همچن . اوست
ـ ن ترت یبه ا . دهد ی را هم نشان م    يگری فرد د  یاو بر زندگ   انـده  یب، تقابـل دو انتخـاب نما  ی

 و همگـون  ی همرنگـ كنـد، امـا بـرو     یگز ی را برم  یی و ناهمرا  یشی دگراند سوزان،. شود یم
ه به گمـانم بـه   ک است يزین چیا. ص خوب و بد هر دو با مخاطب است یتشخ.  را یشدگ

 یمات اخالقـ یه چگونه تصمکن ینشان دادن ا :  بدل شد  ي بعد يارهاک ياریت من در بس   ین
تر از آن چه در  دهیچیار پی هستند بس ییامدهایها و موجد پ    زهی از انگ  ی ناش ی واقع یدر زندگ 

 مورد نظرم و   يها نشک هل دادن مخاطب به سمت وا      ياز تالش برا  . مینیب یات م ی ادب يایدن
 ة خاص از آنـان دسـت برداشـتم و در عـوض گذاشـتم خـود آنـان دربـار                ی پاسخ ۀمطالب
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  الدین حسین پیرنجم  16

  .نندک آنان قضاوت يها ها و انتخاب تیشان نسبت به شخص احساس

 يش به وجوه فرد   ی بودن و گرا   ین چندوجه یه چگونه ا  کن  یوشن شدن ا   ر ينجا برا یدر ا 
ـ بال) یمـ ینظر او  ر  ینورگمانند  ( در آثار متأخر هر      یفراوان در   یو خصوص  شـوند، نظـر    یده مـ ی

 یاز معدود منتقدان (کی دونسینلیف. میرس ین موضوع پرداخته برم   یل به ا  یه به تفص  ک را   يمنتقد
ـ ارا دکآشـ ) دان تاب نوشتهک هر ةه دربار ک و نـاهمخوان بـا   ) بـرال ید فرالیو شـا (بـرال  ی لیدگاهی

ـ ه او نوکـ  از آثار هر، بر آن اسـت  ی اخالقیاو در خوانش .  دارد ییگرا  چپ » يشـهود  «يا سندهی
)intuitive (  است تا با » احساسات ژرف و شاخص«وند با  یشتر در پ  ی او ب  یخی تار كاست و در
 معتقد است   کیدونس). 9(»  رهبران جامعه  یا زندگ ی ی رسم يدئولوژی، ا یومتک ح يها  استیس«
 انتظارات ة برآورندی به خوبياوکن وای ایپردازند، ول یم» روح انگلستان «ياوکه آثار هر به واک
ه بـه  کـ است، چرا   ) ی سلطنت یدر تئاتر مل   (یسی معاصر انگل  یسینو   درام ةان عمد یمخاطبان جر «

ـ ارک چـون هـاوارد بـرنتن، ادوارد بانـد و      یسانکـ تر    تر و تلخ    ی جنجال يها  شنامهیخالف نما  ل ی
از دیـد  ). 13(» طبعی فاخر آراسته  فارغند و به ظرافت   ) didacticism( بودن   یمیل، از تعل  یچرچ

هـاي   از ارزش ) consensual(در آثار هر برگرفته از برداشـتی اجمـاعی          » خیر«دونسکی مفهوم   
ه به خصوص در طی جنگ و اندکی بعـد       هایی ک   بریتانیاست، ارزش  ۀدار در جامع    شهی ر یجمع

 هفتاد، رو بـه  ۀهاي محافظه کار، در اوایل ده از آن مشهود بودند و بعد از روي کار آمدن دولت 
انگارد؛  یانه میگرا  و نخبهیوجه یکرا » ریخ«ن برداشت از مفهوم یاو، البته، ا). 23(اند  افول رفته

انه را در بردارنـد، حـال   یگرا  انسانيها   ارزش ۀضی نق ین هر نوع  یآغاز يها  شنامهیاز نظر او، نما   
 بـه مثابـه مرجـع    یلـ ک يا  وهی مطلـق بـه شـ      یارزش اخالقـ  «به بعـد،    ) 1974 (مفصله از   کآن  
ـ  کیاز نظـر دونـس  ). 24(» ندک یر عمل م  ی ناب و چون وچراناپذ    یجهان/یمل  موضـع و  یفراوان
 يا  جامعهة است دربار  يا  غمنامه«ر  ن اث یند؛ ا ک یان م یرا ب » شورک وضع   ةدربار« هر   یدگاه قطع ید

 ی اخالقيها استانده«س در تقابل با یصل انگلحا ین هرز و بیسرزم). 86(» ب انحطاطیدر سراش
ـ و ن (یفراوانرد؛ در یگ یقرار م) 25(دوران جنگ » ری ناب و چون و چراناپذ  یمل ) مفـصل ز در ی
ه دسـتخوش  ک اختصاص دارد يا هزد شیزنان جوان وانهاده و تشو ...  به   ی اخالق يگاه واال یجا«

ـ اند، با ا ی جمعيها ف رفتن آرمانک توفنده نسبت به از     یخشم ت و اعتبـار  ین وجـود صـالح  ی
  ).31(» دیآ یشان برنم ستهیمنتسب به آنها از تجربه ز

ردن کرده، و سرانجام رها     کش را وقف او     یه زندگ ک ي سوزان با شوهر   ۀرفتار خودخواهان 
 منحط و  يا  دن جامعه ی سنج ي برا ی اخالق کی مح ۀگاه او به مثاب   ین جا ز بود یانگ  د پرسش یاو، مؤ 
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 17  ...نگاهی به : بست گرایی در بن آرمان

 را  یل چنـدان حـس همـدل      کـ ت سـوزان در     یشخـص . اسـت » ییاصـل آرمانـشهرگرا   «ا نماد   ی
 را ين نابـارور یا. ابدی ین می نمادیتی سوزان اهمیینجا نازایبه گمان نگارنده، در ا    . زدیانگ یبرنم
 او پـس از  یهـودگ ی و بیسوزان گرفت، از احساس پـوچ  يها  آرمان ی از سترون  يتوان نماد  یم

ـ  فراخ تـر، ا ید، در نگاهیو شا. شاندک یاش م ه سرانجام به جنون   کجنگ   توانـد   ی مـ یین نـازا ی
: ستکی به گردن يثمر ین بیه گناه اکن است یپرسش ا.  باشدییگرا  آرمانيبار وبر  ینمودگار ب 

ـ رو ی در آن نمـ یچ آرمـان یبذر ه هرز ینیه چون سرزم ک يا  ا جامعه یخواهان    آرمان د؟ هرچنـد  ی
ـ   ک چنان یر متوجه جامعه باشد ول   ی تقص ةه عمد کد  ینما ین م یچن ن یه اشاره شد، هـر پاسـخ چن

  .نهد یت به مخاطبان وامی را در نهاییها پرسش
ـ گو یشنامه مین نمای متفاوت به ايها نشک واةهر دربار  ـ ا یکـ در آمر«: دی را اغلـب   یفراوان

 زنان به مردان انگاشـته   ي برتر ة دربار یشیدر ژاپن نما  . ردندک یتنام تلق یجنگ و  ة دربار یشینما
 يا یشی روان پر ة دربار یشیگر نما ی د یخ پس از جنگ و برخ     ی آن را تار   یس برخ یدر انگل . شد

ا یتانیخ بر ی تار ة دربار يا  شنامهیآن را نما  ) 481(لد  ینفیآلن س ). xviهر،  (» ردندکر  یننده تعب کعاجز
ـ  ایه منتقـدان در بررسـ  کـ ن بدان معناست یا. داند ی مییگرا  خ چپ یرز تا یو ن  ن اثـر از اغلـب   ی
ـ    يردهایکرو انـه و   یگرا  اساسـاً انـسان    (ی فلـسف  -یاز نقـد اخالقـ    : انـد   بهـره گرفتـه    ی نقـد ادب

ن متن ی ایه در بررسکن یا. یستیسک و مار1ی گرفته تا نقد روان شناختیخیو تار) ارانهک محافظه
 ي بر غنا  یتواند گواه  یاند، م   ار رفته کبه  ) الیکارانه و راد  ک محافظه( متفاوت   نی چن ییردهایکرو

گـاه  یجا«توان بر  ین میته را همچنکن نیاما ا. آن باشد) است و هنری سةزیآم (کی و سب ییمحتوا
بـه نظـر نگارنـده،    .  شـاهد گرفـت  یسی معاصر انگلیسینو ن چهره شاخص درام   یا» زیآم  تناقض

ـ نو  درامیسنده، و به نوعیش و نوسان نو  کشمکه  کن است   ی در ا  یفراوانت  یاهم ـ  انگلیسی  یسی
ه و شـگرد  یت دادن به درونماین اولوی، بییگرا  و جمع یین فردگرا ی دوم، ب  یپس از جنگ جهان   

  .تاباند ی را بازميارک ال و محافظهیک رادیخواه ان آرمانیو م

                                                        
 با فراوانی جالب این است که خود هر پس از آن که ۀ دربارة فروشکنی عصبی شخصیت محوري نمایش نکت   -1

مدت چهار سال دچار فروشکنی عصبی «ریکا رفت و اش به آم  با خانواده 1978عدم اقبال منتقدان روبرو شد در       
  .، ازدواجش به طالق کشید و تا مدتی قادر به نوشتن نبود)2004سیرز، (شد » مزمن
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  يریگ جهینت
خ ی مهم در تـار يا  برههۀشیرد و اندیک رو و1»ساختار احساس « نمودار   ی فراوان ۀشنامی نما

ن اثر، بـه نظـر نگارنـده، از آن    یت ا یاهم.  است یسی انگل یسینو شنامهیخ نما یز تار یانگلستان و ن  
 معاصـر  یسینو   درام يها  ن چهره یتر   از شاخص  یکی یسندگیر نو ی در س  ی عطف ۀه نقط کروست  

ـ گـرفتن از آن   ن اثر و فاصله     ی ا ی اصل ۀیدرونما. رود ی به شمار م   یسیانگل ا تطّـور آن در آثـار   ی
 پـس از جنـگ   یسی انگلیسینو شنامهی مهم در نماي رونديایوار و گو    و نمونه  ی هر، نوع  يبعد

  .  استیدوم جهان
 -یل انحطاط اجتمـاع  ی است، خواه به دل    یخواه دن آرمان یت به بن بست رس    ی روا یفراوان

ـ ز بودن جامعه، خـواه بـه دل    یست  و آرمان  یاسیس ر یناپـذ  رد انعطـاف یکـ  و رویصل مـنش شخـ  ی
  .ها  مبهم و مغشوش بودن خود آرمانیا حتیخواهان و  آرمان

ش هـم  ی نمـا ةسندیر نوی و خط سی در زندگ  ی به نوع  ییگرا ه، بن بست آرمان   کن  یطرفه ا 
رد و در ک ی قلم1960 ۀ دهیین آثارش را در اوج جنبش دانشجویه نخستکاو . افته استینمود 
 يهـا  شیرد، در نمـا   کـ وم  کـ  را مح  يساالر هیپرده سرما  یبفَنشن   و   مفصل چون   ییها شنامهینما

 و گذشـته از     یستی اساساً اومان  يارکاف«به   )1997( یمینظر ا و   )1995(ر  ینورگ چون     يمتأخر
شـرمانه بـا      ی ب يارکسازش« منتقدان   يارید بس یه از د  کپرداخت  » ی شخص يها  سرنوشت یصاف
ال یکـ راد» هیحاشـ « با گذار هر از ییر جهت، گویین تغ ی ا ).26بوارو،  (خوانده شده است    » نظام
ه بـه  یه از حاشـ کـ ن یا. آن همخوان است » زکمر«و  » ان غالب یجر«س به   ی انگل یسینو  شنامهینما

ـ انگ  بحث ی، البته، موضوع  يا خرسند ی دارد   ی نگران ي جا یسی انگل يگرا  متن آمدن تئاتر چپ    ز ی
ـ در ا.  آنةنندک ل ممثلکن ش ی بهتر ن گفتار به  یس مورد بحث در ا    ینو  است و درام   ـ ن بـاره با ی د ی

ـ ه بـه عنـوان پا     ک دوچندان است، چرا     یت هر به نوع   یگفت اهم  ن یتـر    از موفـق   یکـی گـذار     هی
 از یردن برخـ کـ ش در مطـرح    یارگردان نمـا  کـ سوت  کـ ز در   ی و ن  يا  هی حاش یشی نما يها  گروه

هم نقش ) 2لسونیت و اسنو وایک بیچون هاوارد برنتن، تون(ال یکسان رادینو ن درامیتر شاخص

                                                        
) 4(استیون لیسی  .  ادبی شهیر انگلیسی، است    -از ریموند ویلیامز، منتقد فرهنگی    » ساختار احساس « اصطالح   -1

 بـه کـار   1965تا ) با خشم به گذشته بنگرسال  (1956 ةگی دور فکري و فرهن ۀاین اصطالح را در توصیف زمین     
 .برد می
 کارگردانی 1969 را در Christie in Love دلدادگی کریستیهاي اولیه برنتن،   مثالً یکی از مهمترین نمایشنامه-2

 The) 1977(جزیـره شـیطان    نوشته اسـنو ویلـسون و   The Pleasure Principle) 1973 (اصل لذتکرد و یا  

Devil's Islandاثر تونی بیکات را .  
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 19  ...نگاهی به : بست گرایی در بن آرمان

 ی بعد از جنگ جهانیسی انگليگرا  تطّور تئاتر چپةپاسخ به پرسش دربار.  داشته است  ییبسزا
ر ین سـ یا ایآ.  داردید هر بستگیوی چون دیسک يا ار حرفهکر یدوم به موضع منتقد نسبت به س 

ـ ا سازش و خ   ی چپ انگاشت    1يد نفوذ راهبرد  یه به متن را با    یاز حاش  اسپنـسر،  (؟ ک مهلـ  یانتی
 در فنشن یحت( مانند هر يا سندهیه نو کدانند، چرا    یربط م   ین پرسش را اساساً ب    ی ا یبرخ) 475

شتر دلمشغول هنـر اسـت، تـا        یب) دانند یم»  انقالب ة دربار یکالسک یشینما« آن را    ياریه بس ک(
م ک حـا ي نهادهاا و انتقاد ازیتانیالت جامعه برکن خوانش، طرح مش یدر ا ). 3هومدن،  (است  یس
ـ  آنهـا، چـون نو  یا دگرگـون ی ي براندازي بوده تا از سر آرزويشتر از سر دلخور   یب سنده مـا از  ی

هومـدن،  (را در سر داشـته اسـت   ) the Establishment(وستن به دستگاه ی پيهمان آغاز سودا
د یویدبه  ) يارک ن نماد محافظه  یاتریگو( لقب سر    ي با اعطا  1998ن سودا در    ی ا ییگو). 84-85

  . رفتیهر رسماً تحقق پذ
 و ي، ســازگاریفراوانــش ی نمــایت اصـل یه هــر، بــرخالف شخــصکـ د یــنما ی، مــيبـار 

د هـم از بـدو امـر     یا شـا  یداشته است و    » یفراوان« رونق و    ۀ با زمان  يشتریار ب ی بس يریپذ قیتطب
  .ار نبوده استک در يا يجد» يناسازگار«
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