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  چكيده
م، كمتـر  درا هامـا در حـوز   ، فلسفه بستر مطالعـه و بررسـي بـوده    ههاي افالطون همواره در حوز ديالوگ

ويـژه آنكـه افالطـون از مخالفـان هنرهـاي       است. به ها شده هاي دراماتيك اين ديالوگ توجهي به ويژگي
رو  ويژه تئاتر و درام بوده، و همين امر موجب تفوق عنصر روايت در آثار او شـده بـود. ازايـن    محاكاتي به

مـدرن در   ههـاي روايـي در دور   درام هاي روايي بررسي كرد. هاي او را با معيارهاي درام توان ديالوگ مي
هاي خوانـدني بـه رسـميت رسـيد. پـژوهش پـيش رو بـه بررسـي          اروپا رونق يافت و تحت عنوان درام

پـردازد. ابتـدا    هـاي افالطـوني مـي    ها و تطبيق آن بـا ديـالوگ   هاي محاكاتي و روايي در اين درام مؤلفه
هاسـت. رابطـ   محاكات و روايت بيان شده هربارافالطون د مفاهيم محاكات و روايت تشريح، و سپس آراء 

است. سپس بـه جايگـاه تئـاتر     به طور مشخص مورد بررسي قرار گرفتهنيز افالطون با تراژدي و كمدي 
هاي خوانـدني هسـتند.    ايم كه حاصل آن، درام مدرن و در ميان هنرهاي غيرمحاكاتي پرداخته هدر دور

اثر گرتـرود اسـتاين و سـاختار كلـي      هار قديس در سه پردهچ ههاي خواندني، نمايشنام در تفسير درام
اسـت. در   ، بررسـي شـده  نويسان مدرنيسـت  ز نمايشنامها هاي برتولت برشت و ساموئل بكت، نمايشنامه

هاي افالطـوني، بـه مختصـات     ها با ديالوگهاي خواندني و تطبيق آن هاي درام انتها با دستيابي به مؤلفه
   .يابيم اي دراماتيك دست مي الب گونههاي افالطوني در ق ديالوگ

  

  درام خواندني ،افالطون ،ديالوگ ،روايت ،محاكات واژگان كليدي:
  

  

  تاريخ تطبيقي و تحليلي هنر اسالمي دانشگاه هنر تهرانجوي دكتريانشد .1
 

mjd.sameti@gmail.com 
  انشكده سينما و تئاتر دانشگاه هنر تهراندانشيار گروه نمايش د .2
  دانشيار گروه نمايش دانشكده سينما و تئاتر دانشگاه هنر تهران .3

  

تا،اول، دورهدومسال ماره ایپپی   ١٣٩٦نھار و   ،٣ 
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  مقدمه -1
و ديگـر   نويسـي  نمايشنامهدر تئاتر و  هاآنو روايت و نسبت  محاكاتدر مباحث نقد ادبي يونان 

را نظـامي   1دايجسـيس ن روايت يـا  افالطو است. ادبي همواره از ابتدا مورد بحث بوده هاي گونه
يي كـه هـومر داسـتان را از ديـد     . از نظـر افالطـون جـا   دانـد  مـي  محاكـات گسترده و برتـر از  

ـ » مطلقروايت «ما با  كند ميشخص روايت  سوم شـخص   يم؛ و جـايي كـه از ديـد اول   يـ رو هروب
 محاكـات  كند، به دليل ايجاد همانندي بين خود هومر و شخصيت، روايت همـراه بـا   ميروايت 
. او بـر ايـن   پـردازد  مـي  2ميمسـيس يـا   درمقابل، ارسطو به بسط مفهوم محاكات .رود ميپيش 

در  .هسـتند  محاكاتمختلفي از  هاي شكلعقيده است كه درام، اشعار حماسي و تغزلي همگي 
نظـام روايـي يـا    روايـت،  رانـدن   و عقـب  محاكـات دفاع از مفهـوم  پي اين رويكرد ارسطويي در 

 بعـدها  داستان و شناسانه روايت حذف شد و فقط در مطالعاتدرام مباحث تحليل از  دايجتيك
اساس همين تفوق رويكرد ارسطويي است كه در مباحث نظـري تئـاتر و   بربه كار رفت.  سينما
 توانـد  دانند، كه البته نمي ميبا محوريت بازنمايي، همواره اين هنر را پيرو سنت ارسطويي  درام

نبايد باعث شـود  محاكات با  پنداري همذاتباشد. اين  درامتئاتر و  ادوار هسنتي غالب براي هم
هـاي روايـي، عنصـر     از مطالعات درام كنار بگذاريم، زيـرا مؤلفـه  را مباحث روايت يا دايجسيس 

اند. درام خواندني درامـي   شناخته شده 3»هاي خواندني درام«اي از درام است كه به  اصلي گونه
 19هاي خوانـدني در قـرن    بر بار كنشي و اجرايي آن چيرگي دارد. درام است كه بار روايي آن

تحليل و بررسـي   .مستقلي از درام به رسميت رسيد هدر اروپا رونق بسيار يافت و به عنوان گون
رسـاند، زيـرا ايـن     هـاي افالطـون مـي    هاي روايي همواره ما را بـه ديـالوگ   اين نوع درام هدربار

تفـوق داشـته و بـراي     شـان ي هستند كه بار روايي آنها بر بـار اجرايـي  لين متونها از او ديالوگ
كنيم درواقـع او را بـه    شدند. وقتي مبحث درام را به افالطون مرتبط مي شدن نوشته مي خوانده

فرضي صحيح اسـت؟   ايم. اما آيا چنين پيش هاي او را درام تلقي كرده نويس و نوشته نوعي درام
تقليد يا محاكـات داشـته،    هن به دليل رويكردي كه نسبت به مسألوهمواره ادعا شده كه افالط

شـناختي   كرده و آن را فاقد ارزش اخالقـي و زيبـايي   ويژه تئاتر را تقبيح مي هنرهاي تقليدي به
توان مدعي شد افالطون دست به خلق درام زده باشـد؟   چطور مياين وجود  است. با دانسته مي

  مدرن قابل تطبيق است؟ هلحاظ با درام خواندني دورو ارتباط متون افالطوني از چه 
                                                            
1. Diegesis 
2. Mimesis 
3. Closet drama 
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  مطالعاتي هينپيش -2
شـود.   مباحث محاكات يا ميمسيس و روايت يا دايجسيس با آثار افالطون و ارسطو آغاز مـي 

گويد: دايجسيس يا روايت كـه   بيان سخن مي هاز دو شيو 1جمهوريدر كتاب سوم افالطون 
، و ديگري ميمسيس يا محاكات كه در آن شاعر با گويد در آن شاعر با صداي خود سخن مي
شمارد و در  گويد. افالطون هنر محاكاتي را فاقد ارزش مي صداي قهرمانان داستان سخن مي

 ).129-127: 1353(افالطـون،  كند  باالتري تلقي مي ههاي ادبي روايي را در مرتب مقابل آن، گونه
تـر از   آن را گسـترده  ديگري بررسي كـرده، را با رويكرد  مفهوم محاكات 2فن شعرارسطو در 

هاي ادبي نوعي بيان محاكـاتي دارنـد، كـه در     كند. از نظر ارسطو تمام گونه روايت مطرح مي
بعـد از دوران   ).36-33: 1381(ارسـطو،   حماسه همراه با روايت اسـت و در درام بـدون روايـت   

ادامه پيدا كرد.  چنانا هممحاكات و نسبت آن در انواع هنره هكالسيك بحث و بررسي دربار
منتقد و متفكر آلماني است، كه مطالعات ، 3پردازان اريش اوئرباخ يكي از مهمترين اين نظريه

او در  است. دو كتاب مهم منحصراً محاكات در ادبيات غرب انجام داده هبسيار دقيقي در زمين
هـايي از درام   صـحنه و  4ت: بازنماي واقعيـت در ادبيـات غـرب   محاكااند از:  اين زمينه عبارت

طبق سير تاريخي، متون ادبي اروپا را به همراه متن  محاكات اوئرباخ در كتاب .5ادبيات اروپا
هـومر بـا    هاديسـ متن  هاست. او با مقايس دهز لحاظ مبحث محاكات بررسي كرا كتاب مقدس

 ،شـرقي  متون تفكر غربي و متون اديـان  هاي به عنوان نماينده كتاب مقدسمتن داستاني از 
 محاكـاتي عيني، تقليدي يا  هتوصيفات به شيو بيان هشيو اديسهبه اين نتيجه رسيده كه در 

يـا   گرانـه  روايـت اي كلي،  بيان توصيفات، شيوه هشيو كتاب مقدسدر متن  كه درحالياست. 
در  هـاي روايتگـري   بازنمـايي در سـنت   هتوان به دو شيو اين دو شيوه را مي است. دايجتيك

 اسـت  روايـي و دومي بيشتر  محاكاتيكه اولي بيشتر  ؛تعميم داد و متون شرقيمتون غربي 
)Auerbach, 1953: 43-45(.  پـردازان   تقريباً از مطالعات نظريـه كه مباحث مربوط به روايت

شناسي مجدداً موضوع تحليل و بررسي  مدرن با آغاز مطالعات روايت هدر دور دحذف شده بو
شناساني از قبيـل   افالطوني و ارسطويي فاصله گرفته بود. روايتقرار گرفت، اگرچه از مفهوم 

ژرار ژنت به گسترش مفهوم روايت با محوريت زبان پرداختند.  و، بارتوالديمير پراپ، روالن 
                                                            
1. The Republic 
2. Poetics 
3. Erich Auerbach (1892-1957) 
4. Mimesis: The Representation of Reality in Western Literature 
5. Scenes from the Drama of European Literature 
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ها مبحث محاكات را منحصر به تئـاتر و درام، و مبحـث روايـت را بـه      بسياري از اين تحليل
پردازاني از قبيل برايان ريچاردسـون كـه در    دند نظريهكردند. با اين حال بو رمان محدود مي

). v. Richardson, 2007پرداختند ( ،ويژه درام مدرن به ،كنار رمان، به مبحث روايت در درام
به عنصر محاكات در ادبيـات داسـتاني پرداخـت و تقابـل آن را بـا       ،همچنين سيمور چتمن
زمان و حكايت: نيز در كتاب  پل ريكور ).v. Chatman, 1990تر كرد ( مبحث روايت برجسته

در  متمركـز شـده،  (يـا روايـت)    حـث حكايـت  بـر مب  ،)1(زمان در حكايت داسـتاني  پيكربندي
  پردازد.  هايي به موضوع محاكات در ادبيات نمايشي مي بخش

در  1هـاي افالطـون، جيمـز اريتـي     هاي دراماتيك ديـالوگ  جنبه هبررسي و مطالع هدر زمين
هاي  هاي افالطون با گونه هاي ديالوگ به شباهت، 2مثابه درام ها به طون: ديالوگتأويل افالكتاب 

فلسـفي   هها بر جنبـ  دراماتيك اين ديالوگ هكند و معتقد است جنب تراژدي و كمدي اشاره مي
فلسـفي از   ههاي سـقراطي: اسـتفاد   افالطون و ديالوگنيز در كتاب  3ها تفوق دارد. چارلز كانآن

اسـتعداد دراماتيـك در   افالطون در نوشتن درام و نمودهاي اين  هاستعداد بالقوبه  4قالبي ادبي
  پردازد.   مي آثار او

، دو 6رو روي زومــ 5هــاي خوانــدني مــدرن نيــز آنســگار نونينــگ مطالعــات درام هدر حــوز
هـاي بيشـتر در    روايتگري روايي و محاكاتي: گام«اي با عنوان  پرداز ادبي معاصر، در مقاله نظريه
منتشـر   )2008( 7نظريـه كـردن روايتگـري   كـه در كتـاب    ماي درا شناسي فراگونه روايت جهت
بنـدي انـواع درام، طبـق سـنت      مـدرن گونـه   هپردازنـد كـه در دور   له ميأمساين است، به  ه شد

و  اسـت مشخص تراژدي و كمـدي رفتـه   هافالطوني و برخالف سنت ارسطويي، فراتر از دو گون
پـردازان   تـرين نظريـه   شود. يكي ديگر از مهـم  هاي روايي نيز مي ؤلفههاي روايي با م شامل گونه

، منتقـد و متفكـر آلمـاني    8رمطالعات محاكات و روايت در درام، مارتين پوخن همعاصر در زمين
افالطون و  با نگاهي به آراء )2010( اه درام ايدهو  )2002( ترس صحنهاست. پوخنر در دو كتاب 

بسـياري از   هپـردازد و بـا مطالعـ    غربي مـي  و روايت در درام مدرنارسطو، به موضوع محاكات 

                                                            
1. James A. Arieti (1948- ) 
2. Interpreting Plato: The Dialogues as Drama 
3. Charles Kahn (1928- ) 
4. Plato and Socratic Dialogue: The Philosophical Use of a Literary Form 
5. Ansgar Nünning 
6. Roy Sommer 
7. Theorizing Narrativity 
8. Martin Puchner (1969- ) 
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هاي مشخصي براي تعيين نسبت محاكات و روايـت در   مدرن، به مؤلفه ههاي خواندني دور درام
  يابد.   درام دست مي

سـت. از  ا هاي درام در آثار افالطون شده پرداختن به جنبه ههايي در زمين در ايران نيز تالش
اشـاره كـرد.    )1394(سـعيد شـاپوري   هنوشت تراژدي در آثار افالطونان به كتاب تو آن جمله مي

هـاي افالطـون    هاي دراماتيك ديـالوگ  البته اين كتاب بيشتر از آنكه به مطالعه و تحليل جنبه
پردازد. شـاپوري در   ويژه تراژدي مي درام، انواع آن و به هافالطون دربار بپردازد، به نظرات و آراء

تـراژدي در طـول زمـان تغييراتـي كـرده و       هدهد كه نظرات افالطون دربار نشان مياين كتاب 
 هخصـمان  بينيم متفاوت از آراء كلي ميطور تراژدي و هنر به ههاي متأخر او دربار آنچه در رساله

  است.    جمهوري هاو در رسال
  

  چارچوب نظري -3
محاكـات يـا    هو ارسطو دربـار  مباني نظري مورد بررسي در اين پژوهش شامل نظريات افالطون

فالطـون مفهـوم محاكـات را در كتـاب     شود. نخستين بـار ا  ميمسيس و روايت يا دايجسيس مي
افالطون اين جهان، جهـان ظـواهر اسـت و نـه حقـايق.       هبر نظري خود مطرح كرد. بنا جمهوري

 دنيا صـرفاً شود. محسوسات اين  ناميده مي» عالم مثُل«حقيقت امور در جهان ديگري نهفته كه 
كند صرفاً تقليـدي   ند. افالطون معتقد بود آنچه هنرمند خلق ميا تصوير و تقليدي از آن حقيقت

شود و از حقيقت اصلي چند مرحله فاصـله   دوم محسوب مي از تقليد است و چون تقليدي دست
در شـمرد و   دارد، فاقد ارزش است. به بيان ديگر افالطون هنرهاي محاكـاتي را فاقـد ارزش مـي   

رو از  ادبيات، به برتري ارزشي دايجسيس يا روايت معتقد بـود. از ايـن   هويژه در حوز مقابل آن، به
  ند.دار(تراژدي) بت به درام ارزش بيشتري نس هاي ادبي حماسه و شعر طون گونهنظر افال

سبت به محاكات داشـت. او  كه از شاگردان افالطون بود رويكرد متفاوتي ن در مقابل، ارسطو
 بـه نظـر او  پـردازد.   ويژه درام مي هاي ادبي به به مبحث محاكات و انواع گونه فن شعركتاب در 

خود را در تقليد  هتقليد هنرمند از طبيعت تقليدي سطحي نيست. بلكه هنرمند تخيل و انديش
ـ  آميزد و اثري خلق مي درهم مي اوليـه تفـاوت بسـيار دارد. در واقـع هنرمنـد       هكند كه با نمون
تواند جهـان را   يا روايتگر صرف جهان پيرامون نيست، بلكه با رويكرد و تفكر خود ميگزارشگر 

تـر از جهـان واقـع     برتر از آنچه هست بيافريند و درنتيجه تراژدي خلق كند، و يا جهاني پسـت 
شـمرد و در   بيافريند و درنتيجه كمدي خلق كند. بنابراين ارسطو هنر محاكاتي را باارزش مـي 
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عنوان هنر محاكاتي، حماسه و شعر را كه هنرهايي روايي يا دايجتيك بودنـد در   مقابل درام به
  كرد.   تر تلقي مي اي پايين مرحله

 
  بحث و بررسي -4
  محاكات و روايت -4-1

متعلق به دوران بعد از  اين واژهميمسيس در زبان يوناني است. ظاهراً  همحاكات برگردان واژ
شــود  ميمســيس يافــت نمــي هايشــان اثــري از كلمــهــومر و هســيود اســت، زيــرا در آثــار 

)Tatarkiewicz, 1973: 226ايـن كلمـه را    هها ريش نامه ). اكثر لغتmim     بـه معنـاي تقليـد
). به تقليدي كه يونانيان در مراسم آئيني خود از صفات و Edwards, 1976: 335اند ( دانسته
ويژه  آثار يوناني، به ههضت ترجمگفتند. با آغاز ن كردند، ميمسيس مي هاي خدايان مي ويژگي

ميمسيس به عنوان محاكات وارد جهان اسالم شـد.   هارسطو توسط مسلمانان، نظري فن شعر
فعل كسي بي زيـادت  كردن قول يا  كردن، حكايت با هم حكايت«محاكات در لغت به معناي 

 »سـت كردن، و مشابه كسي يا چيـزي شـدن ا   كسي را نقل هكردن، عين گفتو نقصان، بازگو
ارتباط و  هنزد انديشمندان اسالمي، مفهوم محاكات صرفاً در حوز: ذيل محاكات). 1373(دهخدا، 

شود، بلكه شـامل كليـت تعامـل هنرمنـد بـا       بازنمايي اثر هنري با جهان بيرون خالصه نمي
  شود. مخاطب و جهان بيروني مي

شد. سـقراط بـا    مثابه مفهومي تحليلي بدون شك با سقراط در فلسفه آغاز محاكات به
ت را تبديل بـه مفهـومي   نقاشي و پيكرتراشي، محاكا هپرداختن به محاكات بصري در حوز

 و پس از او ديگر متفكران يوناني به اين مبحـث بـه طـور مفصـل پرداختنـد      تحليلي كرد
)Puchner, 2010: 12.(  

 5و  3، 2، 1هـاي   پس از سـقراط، افالطـون مفهـوم محاكـات را بسـط داد. او در رسـاله      
كنـد.   محاكات صـحبت مـي   همشخصاً و مفصالً دربار 1»ايون« هو همچنين در رسال جمهوري

كند و كـل جهـان مـادي را تقليـدي از      افالطون محاكات را صرفاً به دنياي هنر محدود نمي
كند. در  تقليد را پست و سطح نازلي از حقيقت تلقي مي هرو حوز پندارد. از اين عالم مثُل مي

قليدي، محاكات صرف را نيز نازل دانسته و در مقابل آن دايجسيس يا روايـت را  هنر ت هحوز
شمارد. درواقع روايت، سالح افالطون براي مقابلـه بـا محاكـات     دهد و آن را برتر مي قرار مي

                                                            
1. Ion 
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هاي افالطون، بازيگر است. افالطون از طريق  تئاتري است. در اين تقابل، محور اصلي صحبت
راوي در اشـعار   .كند ومر، نقد خود را نسبت به ماهيت بازيگر بيان مياشعار حماسي ه راويِ

حماسي، روايتگر اتفاقات گذشته، حال و آينده در حـالتي اسـت كـه افالطـون آن حالـت را      
آيد،  ميشخص در شخص به اول نامد. زماني كه شاعر، يا راوي، از حالت سوم مي» دايجسيس«

آيد، كـه   لكه در مقام صداي خود شخصيت درميهاي شخصيت نيست، ب ديگر گزارشگر گفته
شود و در حال تبديل شدن به بازيگر است. در اين زمان،  در اين حالت ديگر راوي تلقي نمي

 شود. از نظر افالطون ايـن اجـرا بـه نـوعي     روايت به محاكات اجرايي توسط بازيگر تبديل مي
توان  گيرد، حالتي كه مي قرار مياست، كه در مقابل روايت مطلق » روايت همراه با محاكات«

ــدون محاكــات«آن را  ــابراين افالطــون در   ).175-127: 1353(افالطــون، ناميــد » روايــت ب بن
روايـت  «و » روايت بـدون محاكـات  «رسد:  بندي كلي مي خصوص آثار ادبي به دو نوع تقسيم

 ».همراه با محاكات

پيش كشيدن مفـاهيمي از قبيـل   پردازد. او با  به دفاع از محاكات مي فن شعرارسطو در 
گـذاري مثبـت    اصـل محاكـات را ارزش   ،ميل بشر به تقليد و بـه تبـع آن وقـوع كاتارسـيس    

شناسـانه   امر تقليد، نقدي زيبايي هكند. درواقع ارسطو در برابر نقد اخالقي افالطون دربار مي
بيعت و نيز تلفيـق  ها با تقليد از ط كلي در تمام قالبطور كند. از نظر ارسطو هنر به مطرح مي

رو آن قالـب هنـري كـه بـار      پردازد. از اين آن با خالقيت هنرمند، به پااليش روان بشري مي
عنصر محاكاتي آن بيشتر باشد، ارزشـمندتر اسـت. از ايـن منظـر، بـرخالف نظـر افالطـون،        

ـ    ). 28-26: 1381(ارسطو، يابد  تراژدي بر حماسه برتري مي ود به بيان ديگـر، ارسـطو اميـدوار ب
هـاي متفـاوتي از محاكـات تلقـي شـوند تـا آنچـه         مثابه قالب شعر حماسي، غنايي، و درام به

اي از محاكات تبديل شود. درواقع  ناميد، به زيرمجموعه مي» روايت بدون محاكات«افالطون 
با بسط  ارسطوخوبي او را خلع كند.  روايت، سالح ضدتئاتر افالطون بود كه ارسطو توانست به

بنـدي   تقسيم بندي جديدي در مقابل يت، تقسيماكات و دفاع از تقليد در برابر روامفهوم مح
  ».محاكات همراه با روايت«و » محاكات بدون روايت«پيشين افالطون پيش نهاد: 

تعريـف درام در   هارسـطو همـواره سـرلوح    محاكات، آراء هلأپيرو اين دو نوع رويكرد به مس
است. از طرف مقابل، منتقدان و تحليلگران بعدي همواره  تههاي تراژدي و كمدي قرار گرف گونه

ـ  نقـد تئـاتر و درام    ههاي او را از حوز افالطون را ضد تئاتر تلقي كرده و نوشته انـد.   ردهبيـرون ب
كـه   هسـت  عليرغم اين تصور ضدتئاتري كه از افالطون همواره وجود داشته، شـواهد روشـني  
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تـوان افالطـون را    درام نيسـت و حتـي مـي    هاز حـوز هاي افالطون خارج  كند ديالوگ ثابت مي
 نويس تلقي كرد. نمايشنامه

هـاي   دي گونـه بنـ  ترين اين شواهد، ارجاعات خود ارسطو به متون افالطون در تقسيم از مهم
بنـدي   است. ايـن رده  بندي از درام كالسيك را ارائه داده اولين رده فن شعردرام است. ارسطو در 

شود. ارسطو اما در ادامه بـه دو   مي 1رشده و اصلي تراژدي، كمدي و ساتي هاي تثبيت شامل گونه
نثري نامتعارف و شبيه به متون طب و  كند كه از محصوالت اخير بوده، ميفرعي نيز اشاره  هگون

ـ  2»ميم«هاي فرعي،  علمي دارند. اولينِ اين گونه نمايشـي كوتـاه و هجـو كـه بـا       هنام دارد: گون
هـاي فرعـي    ادبي پيدا كـرد. دومـينِ ايـن گونـه     هاندكي وجه ،3ام سوفرونهاي فردي به ن نوشته

جديدي كه توسط برخي شـاگردان سـقراط معرفـي شـد      هاست، گون 4»هاي سقراطي ديالوگ«
  ). 127: همان(

بنـدي خـود،    در رده» هـاي سـقراطي   ديـالوگ «اما فقط ارسطو نبود كه با لحـاظ كـردن   
 هنويس فالسف زندگينامه ،5اب كرد. ديوگنس الئرتيوسنويس خط افالطون را رسماً نمايشنامه

افالطون او را شخصي ترسيم كرده كه در تمام زندگي خود درگير تئاتر  هيونان، در زندگينام
بينـيم   افالطون مـي  ههايش در آتش سوخت. در زندگينام آتن بود، حتي بعد از اينكه تراژدي

هاي فراوانـي از اپيكـارموسِ   داشت و نيز كمك وآمد بسيار نويس رفت تراژدي كه او با اوريپيد 
). 14-10: 1387(الئرتيوس، نوشت  اي مي گانه هاي سه گرفت و گاهي تراژدي نويس مي نمايشنامه

  بود. ناز اهالي تئاتر  جداتر افالطون  به بيان دقيق
 هاي افالطون همواره از ابتدا انجام شـده، همگـي   با وجود اين، تفسيرهايي كه از ديالوگ

اند. اما در قرن بيستم و با رويكردهاي جديد انديشمنداني از قبيـل   ضد تئاتر و ضد درام بوده
هاي افالطون وارد شد و در اين  مطالعات ديالوگ هاي در حوز رشته مباحث بين ،6رماخراشالي

دراماتيك اين آثار مورد توجه قرار گرفت. يكي از انديشـمنداني كـه در    هميان تأكيد بر جنب
هاي افالطون مطالعات دقيق و وسيعي انجـام   هاي دراماتيك ديالوگ جنبه همدرن دربار هدور

تأويـل افالطـون:   هاي خـود بـا عنـوان     ترين كتاب مهمداده، جيمز اريتي است. او در يكي از 

                                                            
1. Satyr 
2. Mime 
3. Sophron 
4. Socratic dialogue 
5. Diogenes Laertius 
6. Schleiermacher 
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هاي افالطون بيشتر از آنكه به متون علمـي و ادبـي    گويد ديالوگ مي ،مثابه درام ها به ديالوگ
 هويـژه بـه كمـدي كهنـ     ط شبيه باشند، به كمدي و تراژدي شباهت دارنـد، بـه  پيش از سقرا

هـاي   هـاي دراماتيـك ديـالوگ    جـاي آنكـه جنبـه    اريتي معتقد است به ،رو ازاين .نيآريستوفا
فلسـفي   هپردازان اين جنبه را نسبت به جنبـ  افالطون را ناديده بگيريم و يا مانند اكثر نظريه

و  مطالعه كنـيم  ر افالطون را بايد همانند آثار سوفوكل و شكسپيرها فرعي بدانيم، آثا ديالوگ
). Arieti, 1991: 1دراماتيـك آن فرعـي بـدانيم (    هفلسفي اين آثار را نسبت بـه جنبـ   هجنب

هاي فلسفي  هاي او را همچون رساله خواسته ما ديالوگ كند كه افالطون نمي اريتي تأكيد مي
هاي منثور نوشته و انتظـار داشـته مخاطبـان هـم      مديبخوانيم بلكه او آثارش را در قالب ك

جـاي آنكـه بحثـي     افالطون را به» ضيافت«). براي مثال او Ibid: 51گونه برداشت كنند ( اين
  ). Ibid: 99شمارد ( اي مي جدي راجع به عشق بداند، كمدي روشنفكرانه

طي: هاي سقرا لوگافالطون و دياديشمندان اين حوزه، نيز در كتاب چارلز كان از ديگر ان
نويسـي افالطـون در حـد سـوفوكل و      گويد اسـتعداد درام  مي ،استفاده فلسفي از قالبي ادبي

تصميم گرفت اين اسـتعداد را صـرف قالـب ادبـي      ]بعد از برخورد با سقراط[اوريپيد بود، اما 
ز هاي او، ا بخشيدن به شخصيت سقراط و گفته كان، افالطون با تجسم هديگري بكند. به گفت

  ).  Kahn, 1998: 18ورزي استفاده كرد ( نويسي خود در جهت فلسفه استعداد درام
متفكر و منتقـد ادبـي معاصـر، كـه بيشـتر مطالعـات خـود را بـر وجـوه           ،مارتين پوخنر 

  گويد: مي ها درام ايدهر افالطون متمركز كرده، در كتاب دراماتيك آثا
اما  ]...[بت به كليت نظام تئاتر داشتدرست است كه افالطون همواره نقدهاي شديدي نس«

تئاتر تلقي شود، نقد او نقد يك رقيب بـود. او   هنقد او نبايد به عنوان نقد فردي خارج از حوز
هاي تئاتر آتن،  دشمن تئاتر نبود، بلكه مصلحي راديكال بود. او با حمله به بسياري از ويژگي

هـا را زيرپـا    آن مؤلفـه  هكه همـ  ؛راطيهاي سق ديگري از درام بود: ديالوگ هدر پي خلق گون
شد، و موضـوع آن   شدن در مقابل جمعيت اندكي نوشته مي گذاشت، زيرا با هدف خوانده مي

  .)Puchner, 2010: 5( »جديد بود: فلسفه
ـ  ديالوگ هـاي   جديـد و حريفـي بـراي گونـه     ههاي سقراطي يا درام افالطوني اگرچه گون
كـه گفتـيم افالطـون در     ت با آنها هم نبود. چنانشباه شد، بي مدي محسوب ميتراژدي و ك

 هط بود. بنابراين روحيـ نويسان مرتب اري از نمايشنامهكرد و با بسي فضاي تئاتر آتن تنفس مي
  ). Nightingale, 1995: 61-62كلي تراژدي و كمدي بر او و آثارش سايه انداخته بود (
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  درام افالطوني و تراژدي -4-2
هـاي عميقـي بـين درام     فالطون به عنوان نوعي درام، متوجـه تفـاوت  هاي ا در بررسي نوشته

هـاي افالطـوني    هـا و پـالت درام   شويم. براي مثـال شخصـيت   افالطوني و تراژدي يوناني مي
ها و موضوعات زمانه بود. يا اينكه زبان  برگرفته از اساطير يونان نبود بلكه مبتني بر شخصيت

  شد. هاي آتن شركت داده نمي ديگر اينكه آثار او در جشنواره آثار او به نثر بود و نه به نظم. و
نويسـان   افالطـون بـا تـراژدي    هافالطون بارها بر مراود هحال الئرتيوس در زندگينام با اين
است. تـراژدي منبـع الهـام     ترديد بر افالطون تأثيرگذار بوده كند، و اين مراودات بي تأكيد مي

هـايش بـا تـراژدي، همـواره      الطون عليرغم همه مخالفـت اف«بود.  اوهاي  مهمي براي نوشته
 »هاي خـود را سـوزاند   نحوي به نوشتن تراژدي ادامه داد، حتي بعد از اينكه اولين تراژدي به
)Ibid: 9هاي جواني از فعاالن تئاتر آتن بود. تا جايي كـه توانسـته    ). درواقع افالطون در سال

ســب كنــد. امــا او در پــي دريافــت جــوايز بــود رهبــري گــروه همســرايان تئــاتر آتــن را ك
ديـونيزوس،   هاش به مقامات جشنوار نويسي بود. روزي در مسير تحويل نمايشنامه نمايشنامه

دهنـد.   انـد و بـه سـخنان او گـوش مـي      گروهي از جوانان را ديد كه دور فردي جمـع شـده  
تغييـر داد تـا   آميز آن فرد كه سقراط بود مسير فكـري افالطـون را    هاي تند و كنايه صحبت

هاي خـود   الوگجايي كه نمايشنامه خود را در آتش سوزاند. افالطون بعد از اينكه در اكثر دي
كــه در آن  جمهــوريد تــرين ديــالوگ خــو شــده جملــه در شــناختهبــه تــراژدي تاخــت، از

كـه آخـرين اثـر     ،قـوانين  كتاب كند، در شهر خود منع مي نويسان را از ورود به آرمان تراژدي
تصـويري واال از   كند وميد، آن را با تراژدي مقايسه شهر آرماني خو ر توصيف دولتاوست، د

نويسي و فعاليت  دهد. او در اين اثر به ياد عاليق قديم خود به تراژدي درام و تراژدي ارائه مي
نويسان وارد رقابـت   افتد، ياد دوراني كه دوست داشت با ديگر تراژدي در گروه همسرايان مي

خواهد در زمـين خـود    قيبي كه ميبيند، ر نويسان مي خود را رقيبي در برابر تراژديشود. او 
  .: كتاب هفتم تا دوازدهم)1367(افالطون، ها را شكست دهد آنها، آن

 ،»اوتيفـرون «محاكمـه و مـرگ سـقراط اسـت:      هچهار ديالوگ از افالطون مشخصاً دربار
راط را همـواره در فضـايي تراژيـك    افالطون مـرگ سـق   .»فايدون«و » كريتون« ،»آپولوژي«

است. اما اثري كه افالطون در آن بيشترين تمايز خود را از تراژدي بيـان كـرده،    ترسيم كرده
 هايـن ديـالوگ دربـار   ». فايـدون «همزمان اثري است كه بيشترين قرابت را با تـراژدي دارد:  

هماننـد   گـذرد. سـقراط،   اصـلي در زنـدان مـي    هآخرين لحظات حيات سقراط اسـت. صـحن  
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هاي تراژدي، ناروا به مرگ محكوم شده و در اين لحظات آخر شاگردانش دور گرد او  قهرمان
شـود. سـقراط، كـه از     اند. با ورود زندانبان و آوردن جام زهر، تعليق تراژيك بيشتر مـي  آمده

اي كـه   نوشـد. از لحظـه   سرنوشت تراژيك خود آگاه است، زودتر از زمان موعـد زهـر را مـي   
هاي سقراط هستيم. درواقع وحـدت   زهر در اندام هذر نوشد، شاهد نفوذ ذره زهر را ميسقراط 

بـه طـور برجسـته رعايـت     » ونفايـد «هاي يوناني است، در  زمان، كه از اركان اصلي تراژدي
شـدن حـال    هـاي سـقراط و دگرگـون    نفوذ زهر به سلول است. نهايتاً با تشريح جزءجزء شده

ميرد. اين حس ترس، ترحم و تهذيب كه  اي، سقراط مي صحنهچنين  هشاگردانش از مشاهد
افتـد، بـه نـوعي همـان كـاركرد       اثر اتفاق مـي  هابتدا در شاگردان سقراط و سپس در خوانند

بيانگر رنج تراژيك است. سقراط هم خود را در قالـب  » فايدون«كاتارسيس در تراژدي است. 
» اسـت  ها، اين سرنوشت مـن بـوده   سنوي به قول تراژدي«كند:  شخصيت تراژيك توصيف مي

   .)141: 1390(افالطون، 
جاودانگي روح است. افالطون بارها از زبان سقراط بـه شـاگردانش    هديالوگي دربار» فايدون«

شود و روح زنده خواهد ماند. آخرين سخن سقراط  كند كه با مرگ فقط جسم دفن مي تأكيد مي
خروسـي بـه آسـكلپيوس بـدهيم؛ اداي ديـن را       اي كريتو ما بايـد «قبل از مرگ هم اين است: 

 اسـت. بودهمرسوم نذر خروس براي شفا يافتن بيماري نزد يونانيان ). 145(همان:  »فراموش نكنيد
 ه، عصار»فايدون«درواقع ). 122: 1340(راسل، بيند  يافته ميد را از رنج زندگي شفااينجا سقراط خو

با  ]در فايدون[افالطون «مر انتزاعي و امر مادي است. بقاي روح و تقابل ا هنظريات افالطون دربار
مثُـل   همرگ و ديگر موضوعات، به طور مشـخص بـه بيـان نظريـ     هلأهبوط به قلمرو انتزاعي مس

  ). Puchner, 2010: 13( »پردازد مي
مثُل، كه واالترين حقيقت را در جهـان   هتوان پذيرفت افالطون، كه طبق نظري اما چگونه مي

دانـد، و   هاي مادي را صرفاً تحريفي از حقيقت ناب مـي  بيند و اين صورت غيرمادي مي انتزاعي و
ـ  همواره به تقبيح تقليدهاي دست  هدوم در تئاتر و درام پرداخته، خود براي بيان نظرياتش از گون

 هاو با تئاتر و درام و عليـرغم همـ   ههاي نظري است؟ درواقع با توجه به مغايرت درام استفاده كرده
ناميد؟ پوخنر معتقد است البتـه كـه   » درام«توان اثر او را  هاي آثار او با تراژدي، چگونه مي رابتق

مباحث انتزاعي و فلسفي راجع به مرگ بايد در «است.  اي رفته افالطون عامدانه سراغ چنين گونه
وگ بعدي جلوه كند. اين چيزي است كه صرفاً در ديال هاي سه هاي شخصيت قالب اميال و ترس
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هـا بـه وجـود    ازاي مـادي آن  و مابـه   هاي بزرگتري براي رابطه بـين مثُـل   شود و داللت محقق مي
   .)Ibid: 14( »ليسم و ماترياليسم افالطوني استآ تقابل ايده هبهترين گون ]درام[آورد.  مي

هاي افالطون شكل غيرمعمـولي از درام بودنـد كـه در خـدمت يـك هـدف        بنابراين ديالوگ
آن متون براي تحقق اين هدف، تراژدي را ربودند و «افالطون.  هداشتند: بيان فلسفمشخص قرار 

رو رقابت افالطون با تـراژدي رقـابتي    ). از اينIbid: 10( »آن را در جهت منافع خود تغيير دادند
شود. بلكه رقابتي  ادبي محسوب نمي هها براي سبقت از يكديگر درون يك گون نويس بين تراژدي
  نامتعارف درام افالطوني. هاستاندارد تراژدي و گون هگوناست بين 

  
 درام افالطوني و كمدي  -4-3

هاي مشـترك و متقـابلي    آثار افالطون صرفاً با تراژدي دچار تعامل نبود. با كمدي نيز چالش
). براي مثال افالطون در آثارش بـه تخطـي از هنجارهـاي جامعـه     kahn, 1995: 68داشت (

عالوه اينكه افالطـون همـواره    هشود. ب فضا نيز بيشتر در كمدي ديده مي پرداخت كه اين مي
هاي  ها را در موقعيتگرفت و آن هاي آتن معاصر مي خصيتهاي اصلي آثارش را از ش شخصيت

. بـراي مثـال   اسـت  داد. امري مشابه قراردادهاي كمـدي كالسـيك   معاصر و روزمره قرار مي
هـاي تـراژدي نزديـك بـود، از لحـاظ       بـه قهرمـان  پـردازي   سقراط، اگرچه از لحاظ شخصيت

عيار تراژدي محسوب شود. اريتي  تر از آن بود كه يك شخصيت تمام موقعيت اجتماعي پايين
افتاده از سـقراط در مقـام فيلسـوفي    هاي افالطون، آن تصوير جا در رويكرد مدرن به ديالوگ

، ادب ط را فردي خشن، رك، بيجاي آن سقرا زند و به واال و انديشمندي برجسته را كنار مي
). درواقـع نـوع پوشـش    Arieti, 1991: 89كنـد (  ترسـيم مـي   شرم با ظاهري زننده مكار، بي

هـاي كمـدي    هايي بـا شخصـيت   كردن او، حتي ظاهر كريه او، مشابهت صحبت هسقراط، نحو
نويسان كالسيك نيز از شخصيت سقراط در آثار  كالسيك داشت. همچنين بسياري از كمدي

اند، كه اين امر از چشم افالطون دور نمانده بود. درواقع افالطون در عـين   د استفاده كردهخو
ل او چشمي داشت. بـراي مثـا   دانست، به كمدي نيز گوشه حال كه تراژدي را رقيب خود مي

آريسـتوفان ارجـاع    هنوشـت  ابرهـا كمـدي   ه، به نمايشـنام آپولوژيدر يكي از آثار خود به نام 
ت بـه ايـن اثـر كمـدي، رويكـردي      گويـد، امـا رويكـردش نسـب     سـخن مـي   دهد و از آن مي

، آپولـوژي خـود قـرار داده باشـد. افالطـون در     برانگيـز اسـت نـه آنكـه آن را الگـوي       چالش
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شـدن جوانـان توسـط سـقراط و     تحريك افكار عمومي نسبت به فاسد آريستوفان را به دليل
  ). 143: 1390(افالطون،  برد كند و زير سؤال مي او، متهم مي هدرنتيجه محاكم

هاي تـراژدي و كمـدي در چـالش بـود. سـقراط يـك        در حقيقت افالطون همواره با مؤلفه
نـوعي ضـدقهرمان مـدرن كـه     « .شخصيت كميك ساده نبود بلكه نوع جديدي از قهرمان بـود 

حـاكم   هعليرغم ظاهر ناخوشايند و رفتار نه چندان مناسب خود، با ذكاوت خود مناسبات طبقـ 
هـا و   . افالطـون بـا خلـق شخصـيت    )Bakhtin, 1981: 24-25()3( »بـرد  ه را زير سؤال مـي جامع

هاي تراژدي هستند و نه كامالً پيرو اصول كمدي، و در  هايي كه نه كامالً مطابق مؤلفه موقعيت
كند كه كنار تـراژدي و كمـدي قـرار     جديدي از درام خلق مي هعين حال تلفيقي از هردو، گون

تر از همه، انتزاع و عينيـت را در هـم    طون كمدي و تراژدي را با هم تلفيق، و مهمگيرد. افال مي
  است. بايش مجزا كردهكند. اين تركيب جديد است كه درام او را از درام رق تركيب مي

  
  دراماتورژي درام افالطوني -4-4

عات موضـو  ههـاي مشخصـي دارد: ديـالوگي بـه نثـر دربـار       دراماتورژي درام افالطوني مؤلفه
هـا.  هـا دارد و نـه در كـنش آن    اي شخصيته سياسي، اجتماعي، فلسفي كه ريشه در صحبت

شود و نه براي  تري نوشته مي شدن براي جمع نسبتاً كوچك هايي كه با هدف خوانده ديالوگ
م. فراموش نكنيم كه عنصر مرد ههاي عمومي و سرباز تئاتر آتن و در مقابل تود اجرا در مكان

شـد. در تئـاتر    دي و تراژدي يوناني امري اجتماعي سياسـي محسـوب مـي   مخاطب براي كم
كردند. اقشار مختلف مردم، از زنان تـا بردگـان،    هزار نفر شركت مي ديونيزوس بيش از پانزده

نويسـان   دادند. نمايشـنامه  حضور گسترده داشتند. شهروندان، گروه همسرايان را تشكيل مي
آوردند. اما افالطون مخالف چنين رويكـردي   اجرا درمي آثار خود را در معرض عموم مردم به

نـوعي قـانون   «مخاطـب را   هنسبت به تئاتر و مخاطبان تئاتر بود. او اين نوع حضور گسـترد 
اعمـال  نويسان بر مخاطباني بـدون دانـش فلسـفي     دانست كه از طرف نمايشنامه جمعي مي

). البته ايـن بـدان معنـا    Puchner, 2010: 28( »انگيزد ها را برميعواطف آن ]صرفاً[شود و  مي
، بلكه مخاطـب  گروه اندك و منتخبي از مخاطب بودمقبول افالطون حضور  هنيست كه شيو

خواست روند اجرا يـا خـوانش    شده بودند، بدين معني كه او مي هاي او آزاد، اما كنترل نوشته
ساسات. و به اين دليل عواطف و اح هفلسفي باشد، نه صرفاً برانگيزانند -آثارش، روندي فكري

نقـد اصـلي   «توانست عموم مردم را جذب كند، اگرچه كه درها به روي همـه بـاز بـود.     نمي
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ل او آ ايـده  هافالطون نسبت به تئاتر، متوجه نقد شديدي نسبت به مخاطبان منفعل بود. شيو
ـ  Ibid: 27( »كننده نزديك است گر مشاركت مشاهده هبه شيو ب ). در يونان كالسيك كـه قال

شـد،   مـردم تماشـاگر مـي    هجاافتاده تئاتر، شامل تراژدي و كمدي با حضور همسرايان و تود
نمود. البته اين نوع درامـاتورژي   چنين قالب ادبي با چنين دراماتورژي، غريب و نامتعارف مي

مـا را بـه يـاد    » كننـده  تماشاگر مشاركت«است.   شده براي ما در عصر حاضر آشنا و شناخته
شـد.   اندازد كه آن هم با هدف اجرا براي جمعيت محدودتري توليد مي برشت مي تئاتر اپيك

هاي برخي مكاتب ادبـي از قبيـل رمانتيسيسـم و سمبوليسـم كـه صـرفاً بـراي         يا نمايشنامه
 ،ساموئل بكـت  ،مانند آلبر كامو 20و  19نويسان قرن  شد، يا آثار درام شدن نوشته مي خوانده

  شان فلسفه است. كه موضوع اصلي ،و ژان پل سارتر
ـ   هپردازان حوز ، از ديگر نظريهراز طرف ديگر، نونينگ و زوم بـه   خـود  هدرام مـدرن، در مقال

هاي درام حالت صفر و يك، يا قطبي  هاي درام پرداخته و معتقدند گونه بودن گونه طيفي هلأمس
اماتيك يا در قالب تراژدي قـرار  كه هر اثر در د ارسطويي مبتني بر اين بودندارند. همواره رويكر

و اگـر   ،و غير از ايـن دو ممكـن نيسـت    مقابل آن است هگيرد و يا در قالب كمدي كه نقط مي
گويد چنين حالـت صـفر و يكـي     شود. اما رويكرد افالطوني مي باشد آن اثر درام محسوب نمي

اي مختلفـي از  هـ  وجود ندارد. بلكه يك طيف وجود دارد، يعني در طول اين طيف شاهد گونـه 
هـاي روايـي رمـان     هاي تـراژدي و كمـدي و حتـي مؤلفـه     هاي مختلفي از مؤلفه درام با نسبت
هايي از قبيل تراژيكمدي، طنز سياه، فارس، تئاتر ابزورد و غيره. بـا ايـن رويكـرد،     هستيم، گونه
مـدرن  جملـه درام  هاي طول تاريخ از بسياري از درامبندي و ارزشگذاري دراماتيك  مشكل گونه

  ).  Pier, 2008: 337شود ( حل مي
افالطـون   هشود. بدون شك دغدغـ  دار درام ادبي مدرن محسوب مي درواقع افالطون طليعه 

روايتي بـر   نسبت به برتري عنصر روايت به محاكات كه پيشتر ذكر شد، بر تفوق عنصر ديالوگ
  است.   تأثير نبوده ديالوگ كنشي در آثارش بي

هاي فراواني عليه درام بـه عنـوان هنـري     ، مخالفتجمهوريوم و دهم افالطون در كتاب س«
شـود.   كند. او ابتدا با طرح تمايز محاكات و روايـت وارد ايـن موضـوع مـي     محاكاتي بيان مي

افتـد   تئاتر اتفـاق مـي   هها است كه نه تنها بر صحن محاكات بازنمايي مستقيم صداها و نقش
هاي هر  هم شاهد محاكات هستيم، زيرا آنجا هم گفتهبلكه هنگام نقالي اشعار حماسي هومر 

خوانش و اجراي تئاتري، افالطون  هخوانيم. در مقابل اين شيو شخص را با صداي متفاوت مي
گونـه بـه نـام دايجسـيس. اگرچـه بـه نظـر         اي روايت پسندد، شيوه دارتري را مي فاصله هشيو
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، درحقيقت سنتي كامالً تئـاتري اسـت   كلي دور از تئاتر باشد مطلوب او به هرسد اين شيو مي
جاي  دور است و به توان آن را تئاتر دايجتيك يا روايي ناميد: تئاتري كه از محاكات به كه مي

 »افتـد پـر كنـد    ه روي صحنه اتفاق ميكند اين فاصله را با روايت راويان از آنچ آن سعي مي
)Puchner, 2010: 32.(  

كردن هدف اي كه درصدد نابود فاوت بين حملهجه تمتو« اكثر فيلسوفان بعد از افالطون
صدد اصالح هـدف خـود بـه شـديدترين حالـت      اي كه در و حمله -تن همه تئاترهابس-خود 

اي  خواسـت تئـاتر را ريشـه    اي كـه مـي   افالطون از نوع دوم بود. حملـه  هاند. حمل باشد، نبوده
  ). Ibid: 6( »اصالح كند

  
  تئاتر و مدرنيسم -4-5

 هن كه متأثر از عوامل مختلفي مسير درام دچار تغييـرات بنيـادين نسـبت بـه دور    مدر هدر دور
تدريج بيشتر شد. به تبع اين روند،  هاي افالطوني به عنوان درام به كالسيك شد، توجه به ديالوگ

كم در هم شكست.  كردند، كم آن اجماع بين تئاتر و فلسفه كه افالطون را دشمن تئاتر تلقي مي
فـرد آشـنا    به عنوان يك قالب دراماتيك منحصـربه هاي افالطون  ويسان نيز با ديالوگن نمايشنامه

  وجود گذاشت. هشدند و درام مدرن با مختصاتي جديد پا به عرص
هاي هنـر   اي پيچيده است. بعد از عصر رنسانس و احياي ارزش مدرنيسم با تئاتر رابطه هرابط

ر از بازنمايي عيني و محاكاتي فاصله گرفت و بـه  مدرن هنر بار ديگ همحاكاتي و تقليدي، در دور
هـاي هنـري مختلـف از قبيـل مكاتـب       سمت انتزاع و بازنمايي غيرمحاكاتي رفت. انـواع مكتـب  

ند. در ا هاي غيرمحاكاتي ي به بازنماييسورئاليسم، اكسپرسيونيسم، سمبوليسم و غيره همگي متك
كلي تقبـيح و  طـور  تند، بلكه هنر محاكاتي بـه هنر مدرن، نه تنها از بازنمايي محاكاتي فاصله گرف

شناسانه شد. در ميان هنرهاي محاكاتي، تئاتر، از آن دسته هنرهايي است كه  فاقد ارزش زيبايي
  ذات خود تعارضات فراواني با اين رويكرد مدرن پيدا كرد.  هبه واسط

ي بـه اجـراي   و رقص همواره متكتئاتر، هنري اجرايي است. هنرهاي اجرايي مانند موسيقي 
» انسان«اصلي هنرهاي اجرايي ازجمله تئاتر،  هروي صحنه هستند. درواقع ماد هكنندگان زنداجرا

هـا  زي، و حتي سـينما كـه مـواد اصـلي آن    سا است. برخالف هنرهاي ديگر مانند نقاشي، مجسمه
امري در  گونه هنرها هرگاه اين مواد به تقليد عيني رنگ، بوم، چوب، فلز و تصوير هستند. در اين

و هرگاه از تقليد عيني طبيعت دور شـوند و   ؛طبيعت بپردازند، حاصل كار هنري محاكاتي است
له به اين سـادگي  أاثري انتزاعي خلق كنند، حاصل كار هنري غيرمحاكاتي است. اما در تئاتر مس
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باز هم بـه   آرايي، پردازي و صحنه ترين داستان ترين شكل خود، با انتزاعي نيست. تئاتر در انتزاعي
شود. هرچقـدر هـم كـه بـازي      حضور انسان زنده بر صحنه، هنري محاكاتي محسوب مي هواسط

اجرا انسان زنده است و قابليت انتزاع نـدارد.   هاجراگران، عجيب و دور از واقعيت باشد باز هم ماد
و  شـود  دهد، تئـاتر دچـار مشـكل مـي     رو وقتي هنر مدرن، اصل محاكات را هدف قرار مي از اين

  شود.  كند. به بيان ديگر، تئاتر ذاتاً با نقد محاكات دچار تعارض مي موقعيت نابساماني پيدا مي
گاه از نقد خود دست نكشيد. تئاتر مدرن بـا تمـام تعارضـي كـه در ذات      اما مدرنيسم هيچ

تئاتر مدرن براي تحقـق خـود مجبـور بـود بـا      «وجود گذاشت.  هخود داشت و دارد، پا به عرص
پـردازي   شخصـيت  هردي، انساني يا محاكاتي تئاتر مقابله كند كه همگي در گـرو حـوز  ف هجنب

پردازي سدي بود بـراي مـدرن شـدن     ). درواقع اتكاي تئاتر به شخصيتIbid: 4( »بازيگران بود
فرد خود، از اين سـد   هاي منحصربه تئاتر هركدام به شيوه نويسان و كارگردانان مدرن تئاتر. درام

مثابه گزارشـگر، بـه    بازيگر به هگذاري و ارائ فاصله هبراي مثال برتولت برشت با شيوعبور كردند. 
ها با اين  محاكاتي بازيگر تئاتر كاست. يا ساموئل بكت كه بيش از همه مدرنيست هنوعي از جنب
هـاي   رحمانه به حضور انسان واقعـي و عينـي در درام   پنجه نرم كرد و با حمالتي بيو سد دست

  زدايي كرد.   هاي دراماتيك شخصيت هاي تئاتر، از شخصيت حنهخود و بر ص
كلي بـه سـمت   طـور  بازيگر محاكاتي درگير نبـود. هنـر مـدرن بـه     همدرنيسم صرفاً در حوز
ـ    گرفتن از دريافت جمعي مي دريافت شخصي و فاصله ادبـي   هرفت. ظهور رمان بـه عنـوان گون

اي به نام تلويزيون، باعـث شـد    پديده غالب در قرن هجدهم و نوزدهم ميالدي و بعدترها ظهور
 ههاي انفرادي بـرود و آن شـيو   كم به سمت دريافت مسير تفريحات فرهنگي و هنري مردم كم

غالب فرهنگي و هنري بود، كمرنگ شود. مخاطبان هنـر   هها شيو دريافت جمعي تئاتر كه قرن
شـته باشـد اسـتقبال    مدرن، از هنرهـايي كـه امكـان دريافـت انفـرادي دا      هعموم در دورطور به

اش متكي بر  اجتماعي -و كاردكرد سياسي  وجودي هكردند، و تئاتر كه زماني فلسف بيشتري مي
فرهيختگـان تبـديل    همدرن به هنري صرفاً مختص طبق همردم جامعه بود، در دور هحضور تود
ر بود كه دريافت جمعي تئات هلأرو چالش ديگري كه تئاتر مدرن با آن درگير بود مس شد. از اين

  شد.   مغاير رويكردهاي هنر مدرن تلقي مي
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  هاي خواندني درام -4-6
هايي كـه   حل هايي بيابند. راه حل توانستند راه نوع مواجهه با مخاطب نيزتئاتريان مدرن در برابر 

هـايي كـه هـم بـا توليـد       آگاهانه يا ناآگاهانه منجر به تغيير مسير تئاتر و درام شد. مدرنيسـت 
تئـاتر بـه   » شدن ديده«كم از سمت  تر مشكل داشتند و هم با دريافت جمعي آن، كمجمعي تئا

هاي در  اي كه مخاطبان هنر، دريافت تئاتر كشانده شدند. درواقع در دوره» شدن خوانده«سمت 
اجرايـي و ديـداري خـود     هنهادند، تئاتر مجبور شـد از جنبـ   سكوت و انفرادي را بيشتر ارج مي

  طريق درام مدرن متولد شد.   و خواندني خود را بيفزايد. و بدين مكتوب هبكاهد و جنب
هـا نوشـته    شـدن در كـنج خانـه    هاي مدرن با فرض حذف تماشاگر و با هدف خوانـده  درام

هـاي خوانـدني محصـول تئـاتر      مشهور شـدند. درام » هاي خواندني درام«رو به  شدند. از اين مي
  شود. رام محسوب ميمدرن بود كه نقطه عطفي در تاريخ تئاتر و د

هـايي بـه قالـب     هاي خواندني، متون افالطون است. او از اولين كساني بود كه مـتن  درام هريش
شدن. مقاومتي كه  ها، بلكه براي خواندها نه با هدف به روي صحنه بردن آننوشت ام ديالوگ مي

هـاي   درامدر متون افالطون نسبت به تئاتر وجود دارد منجـر بـه ايجـاد دو نـوع سـنت بـراي       
ــدني شــد:  ــدني فروخــورده درام« -1خوان ــدني ســررفته درام« -2و  ؛»هــاي خوان  »هــاي خوان

)14Ibid: (.  
هـايي   درام ،»فروخـورده «هـاي خوانـدني    گويد، نوع اول يعني درام طور كه پوخنر مي همان

. شدن ندارنـد را براي به روي صحنه رفتن و اجرايك درام  ههاي اجرايي الزم هستند كه ويژگي
هـاي   ها كمتر از بار روايـي و توصـيفي اسـت. ماننـد ديـالوگ      گونه درام درواقع بار كنش در اين

  افالطون.
ها و عناصري  هايي هستند كه داراي ويژگي درام» سررفته«هاي خواندني  نوع دوم يعني درام

ه هـا روي صـحن  أله مـانع از اجـراي آن  بيشتر از يك درام اجرايي استاندارد هستند كـه ايـن مسـ   
اره كرد كه گـاه فضـاي   ها اش ها يا سورئاليست هاي رمانتيك توان به درام شود. از آن جمله مي مي

از گوته را  فاوست هتوان نمايشنام اي است. براي مثال مي ها مغاير شرايط اجراي صحنهآن هروياگون
  نام برد.

انـد،   وشـته شـده  شدن ن مدرن، از آنجايي كه بيشتر براي خوانده ههاي خواندني دور در درام
هاي مطالعـاتي   مدرن بين حوزه هنويسي هستيم. درواقع در دور در ساختار درام شاهد تغييراتي

مـدرن از اينجـا    هاي در دور هايي زده شـد. مطالعـات فراگونـه    اتي پلدرام روايي و روايت محاك
ار گرفته مطالعاتي رمان و درام به ك هشناسي همزمان در دو حوز شكل گرفت كه مفاهيم روايت
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گشـايي،   مفاهيمي از قبيل صحنه، شخصيت، قهرمـان، ضـدقهرمان، گـره، تعليـق، گـره     شد. 
ديد، ديالوگ، مونولوگ، پالت اصلي، پالت فرعي و غيره هم در مطالعات تحليل رمان به  زاويه

هاي فراواني با هم  پوشاني دهد اين دو حوزه هم رود و هم در درام. و اين امر نشان مي كار مي
شـود   روايت و نقد درام بسياري از اوقـات كمرنـگ يـا محـو مـي      هرند و مرزهاي بين نظريدا
)Pier, 2008: 338.( مدرن آن دوقطبي بين هنرهـاي دراماتيـك و هنرهـاي     هرو در دور از اين

هـاي   هـاي دوره  بـر درام  مفصالً ،روايي برداشته شد. انديشمندان بسياري از قبيل باربارا هاردي
 اند. هاي روايي غالب در اين آثار را شناسايي كرده شده و مؤلفه گذشته متمركز

هاي مختلـف   هاي دوره هاي روايي در درام حاصل كار انديشمنداني كه به شناسايي مؤلفه
از قبيل: توضـيحات صـحنه    اي استبندي جمعاند،  هاي خواندني مدرن پرداخته ويژه درام به

 ؛درآمـد  پـيش  ؛رونـد  نمايي صرف اجراگر فراتـر مـي  كه بيشتر توصيفي و روايي است و از راه
حضور يك جمـع يـا گـروه شـبيه      ؛هايي در قالب كنارگويي و حديث نفس گويي ، تك؛مؤخر

هـايي از مـتن كـه در قالـب ديـالوگ بـين        ها با هدف نقـل قطعـه   همسرايان كنار شخصيت
حضـور   ؛نـد كن ها بـازگو مـي   هايي از گذشته كه شخصيت روايت ؛گيرد ها جاي نمي شخصيت
توصيفات و  ؛شود اتفاقات پشت صحنه كه روي صحنه بازگو مي ؛هايي در مقام راوي شخصيت
هاي انسـاني   هايي كه ويژگي شخصيت ؛هايي مشابه آن رسان يا نقش حضور پيام ؛ها سخنراني

 ؛هـاي متافيزيكـال و انتزاعـي    صحنه ؛تبديل بازيگر به ژست يا نماد ؛ها گرفته شده باشداز آن
معرفـي بـازيگر توسـط     ؛گذاري بين دنياي نمايش و دنياي واقعـي  فاصله ؛در نمايش نمايش
 شخص. شخص به روايت سوم و تبديل نقل اول ؛خطاب مستقيم تماشاگر ؛خود

هـاي محاكـاتي در هـم     هاي مختلف به كار رفته و البالي مؤلفه هاي روايي در قالب مؤلفه
انـد، موجـب    وفور به كار رفتـه  هاي خواندني مدرن به ها، كه در درام اند. اين مؤلفه شده  تنيده

اندازيم به برخـي از ايـن    شوند. براي نمونه نگاهي مي تفوق بار روايي بر بار محاكاتي درام مي
  نويساي مدرن. هاي روايي در آثار درام مؤلفه

  
  گرترود استاين -5

نويسـان و   تـرين رمـان   مدر پنسيلوانياي آمريكا به دنيا آمـد. او يكـي از مهـ    1گرترود استاين
چهـار قـديس در سـه    هاي او  ترين نمايشنامه نويسان مدرنيست است. يكي از مهم نمايشنامه

                                                            
1. Gertrude Stein (1874 - 1946) 
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در فـرم و محتـوا    ايـن نمايشـنامه  نوشـت.   1927نام دارد كه اسـتاين آن را در سـال    1پرده
هاي چشمگيري داشت. در آغاز نمايش شاهد حضور عنصـر همسـرايان هسـتيم كـه      نوآوري
اي است كه بعـد از دوران كالسـيك از مختصـات     خوانند. همسرايان مؤلفه آمدي ميدر پيش

مدرن مجدداً به كار گرفتـه شـد تـا     هنويسي تقريباً حذف شده بود تا اينكه در دور نمايشنامه
هـا   هايي از نمايشـنامه را كـه در قالـب محاكـاتي ديـالوگ شخصـيت       نويس بخش نمايشنامه

اول آغـاز   هدرآمد همسـرايان پـرد   سرايان بگنجاند. بعد از پيشگنجد، در قالب روايي هم نمي
 »شدن قديسـان  روايتي از آماده«گويد:  مي» قديس استفان«اول  هشود. همان ابتداي پرد مي

شود و نه ديدن ماجرايي. نمايشـنامه فهرسـت اشـخاص     شنيدن روايتي مي هو مخاطب آماد
قـديس سـارا:   «جاي آن نوشته شده:  د و بهها لزوماً اسامي مجزا ندار نمايش ندارد. شخصيت
هـاي   شود. حتي صحنه . آغاز هر پرده با اعالم راوي مشخص مي»شود شامل چهار قديس مي

شود، براي مثـال   اعالم مي گونه از طرف راويانا شماره و محتواي هر صحنه، ايجازهر پرده ب
  د:كن نوبت اعالم مي ايستند و به دوم دو راوي كنار هم مي هدر پرد

  هشت، انتظار هصحن  
 اول، آغاز كار هصحن  

  سو شدن سو و آن اين هدوم، روان هصحن  
  سوم، در خوشي و آرامش هصحن  
  چهارم، دلبستگي هصحن  
  پنجم، سير و سفر و كشف هصحن  
  )stein, 2015: 8( آميزند ششم، در هم مي هصحن  

 هاكنـون پـرد  «كند:  مي در پايان نمايشنامه پيش از آنكه پرده بيفتد، راوي نمايش اعالم
چهـار   ه. نمايشـنام »اين واقعيت مسلم است«دهند:  و گروه همسرايان پاسخ مي »آخر است

از جهات متعددي مغاير قواعد ارسطويي درام است و يكي از پيشـگامان   قديس در سه پرده
ار وجه از ساخت هيچ  شود. ساختار داستان نمايشنامه به مدرن محسوب مي هدرام خواندني دور

كنـد. در بسـياري از    پيـروي نمـي   -»گشـايي  افكنـي، اوج، گـره   گـره «شامل -علّي ارسطويي 
وضوح مشخص نيست. حتـي مـرز    شخص به شخص و سوم هاي متن مرز بين نقل اول قسمت

هاي متن واضح نيسـت و   ها و توضيح صحنه نيز در بسياري از قسمت بين ديالوگ شخصيت
اسـت. در   در قالب روايي و با زمان ماضـي نوشـته شـده   قطعات كوتاه بسياري وجود دارد كه 

                                                            
1. Four Saints in Three Acts 
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شود قديسان نمايش دقيقاً چه تعداد بودند و حتي تعداد دقيق  پايان نمايشنامه مشخص نمي
ماند. گاهي حتي مشـخص نيسـت چـه كسـي در حـال       هاي نمايش نيز مبهم باقي مي پرده

ن نداشته و صرفاً براي كردن است. گويا متن هيچ هدفي براي اجرا و روي صحنه رفت صحبت
امكان  چهار قديس در سه پردهت. البته اين بدان معنا نيست كه اس شدن نوشته شده خوانده

اي ندارد، كما اينكه اپراي بسيار موفقي از آن به كارگرداني ويرژيل تامسون در  اجراي صحنه
در كـه مـتن   اجرا تا متن آنقـدر زيـاد اسـت     هاست. اما فاصل به روي صحنه رفته 1934سال 

. همـين خصيصـه، يكـي از مهمتـرين     شـد دستخوش تغييرات فراوانـي  ، شدن جهت اجرايي
هاي خواندني  هاي تشخيص درام رود. درواقع يكي از راه هاي درام خواندني به شمار مي مؤلفه

آخـرين  ند تغييـر اسـت. اسـتاين در كتـاب     اين است كه ببينيم براي اجرا تا چه اندازه نيازم
  نويسد: مي )2(ها ايشنامهاپراها و نم
واقـع اگرچـه   رفـتم. در  هـا بـود كـه تئـاتر نمـي      دتام را نوشـتم مـ   وقتي اولين نمايشـنامه «

ها كردم قـدم  نم از زماني كه شروع به نوشتن آنام، تقريباً مطمئ هاي زيادي نوشته نمايشنامه
 .)Stein, 1949: 61( »مبه هيچ تئاتري نگذاشت

اي بـود. او   گر و كـنش صـحنه   نشدن مشاهده ان و هماهنگمشكل استاين با تئاتر در همزم
تواند كنترلي بـر زمـان، مكـان يـا      معتقد بود كه به دليل گذرا بودن اجراي تئاتر، تماشاگر نمي

). در ايـن  ibid: 31سرعت دريافت خود داشته باشد و مجبور است تـابع سـرعت اجـرا باشـد (    
تماشـاچي بـا كـنش روي صـحنه دقيقـاً       توان اطمينان داشت كه اميـال و عواطـف   حالت نمي

جـاي تماشـاكردن    حل براي ايجاد اين هماهنگي، خواندن بـه  شود يا خير. يك راه هماهنگ مي
تواند فارغ از جبر سرعت اجراي روي صـحنه، عواطـف خـود را بـا      نمايشنامه مي هاست. خوانند

من «به اين داليل گويد  زمان و مكان و فضاي نمايش در ذهن خود هماهنگ كند. استاين مي
). اين رويكرد ارزشي ibid: 39( »شخصه خواندن نمايشنامه را به تماشاي آن ترجيح مي دهمب

 ).14: 1379(وات، غالب بر مدرنيسـم اسـت    هنسبت به خوانش انفرادي و دريافت انفرادي، روحي
ادي اسـت  ها معتقد بودند كه تنها در هنگام خـوانش انفـر   استاين و بسياري از ديگر مدرنيست

حاصـل كـار    ،رو شـود. از ايـن   كه هماهنگي بين داستان و خواننده در بهترين حالت محقق مي
هـاي محاكـاتي و    شود. او براي نيل بـه ايـن هـدف، مؤلفـه     هايي خواندني مي استاين نمايشنامه

هاي روايي كـه اسـتاين در    دهد. برخي از اين مؤلفه هاي روايي قرار مي كنشي را در كنار مؤلفه
اند از: روايـت راوي، گـزارش از وقـايع خـارج از صـحنه، گـزارش از        اثر خود به كار برده عبارت
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هـايي   هاي فراتر از راهنمـايي بـازيگر و كـارگردان، شخصـيت     رويدادهاي گذشته، دستورصحنه
هاي  شخص. تركيب مؤلفه جاي روايت اول شخص به فراتر از يك نقش، همسرايان، و روايت سوم

 ههـاي تـاريخ درام، از دوران كالسـيك تـا دور     ايي شايد در بسياري از نمايشنامهمحاكاتي و رو
تـر شـد و    هـاي روايـي برجسـته    مدرن در نمايشنامه همدرن اتفاق افتاده باشد، اما آنچه در دور

مستقلي به حسـاب آينـد و بـه     ههاي خواندني گون باعث شد اين نوع آثار زير عنوان نمايشنامه
بودن اين متون بـود.   نويسندگان اين آثار به خواندني هرد آگاهانه و عامدانرسميت برسند، رويك

وضـوح بـه    بـه  چهار قديس در سـه پـرده   هاز همين روست كه براي مثال استاين در نمايشنام
كند. براي مثال در ابتـداي نمـايش    رفته در نمايشنامه، اشاره و تأكيد ميكار هاي روايي به مؤلفه

 دهد:   ، كنش و روايت را در كنار هم قرار مي»روايت« هيري كلمكارگ عامدانه  با به

  شدن قديسان قديس استفان: روايتي از آماده 
 شدن دو قديس براي قديس بودن قديس سدلمنت و قديس سارا: بمانيد براي روايت آماده  
)Stein, 2015: 1(. 

گرفتـه شـده در اثـر    كار همحاكاتي بهاي غير كشيدن مؤلفه رخ يي از بهدرواقع نويسنده هيچ ابا
نمايشي خود ندارد و با اصرار قطعات روايي را پررنگ و برجسته در البالي عناصر كنشـي جـاي   

  دهد.  مي
  

  برتولت برشت -6
از يك درام خواندني مدرن، كه مفصالً بدان پرداخته شد، به موارد ديگـري از    عالوه بر اين نمونه

ايـي  هـاي رو  شاره كرد كه سنت درام افالطـوني و مؤلفـه  توان ا كلي ميطور نويسان مدرن به درام
هـاي   است. براي مثال برتولت برشت و تئاتر اپيك او از نمونه ها بودهاساس ساختار تئاتر و درام آن

گذاري اسـت، يعنـي    هاي تئاتر اپيك فاصله ترين ويژگي برجسته در اين حوزه است. يكي از مهم
خـود را بـا نقـش حفـظ كنـد و گـاه از نقـل         هيد فاصـل شدن در نقش خود با جاي حل بازيگر به

شخصـيت و موقعيـت    هكنند شخص، منتقد و تشريح شخص خارج شده و در مقام راوي سوم اول
بين تئاتر با تماشاگر اسـت. برشـت همـواره بـه دنبـال       هاصلي تئاتر اپيك در رابط هباشد. جوهر

و با كنترل عواطف خود بتوانند  وندشكننده بود كه در نمايش غرق ن تماشاگراني آگاه و مشاركت
تحليل كنند و نظر بدهند. اين رويكرد برشت شـباهت بسـياري بـا رويكـرد افالطـون در مـورد       

هاي محدودتري بتوانند با  مخاطبان آثارش داشت كه برخالف مخاطب انبوه تئاتر يونان، در جمع
درنتيجه بيشترين ارتبـاط   خوانش متن و تمركز بيشتر، كنترل عواطف خود را به دست گرفته و
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 هفاصـله گـذاري برشـت در اجـراي تئاترهـاي او، بـر شـيو        هرا با اثر برقرار كنند. از طرفي، شيو
نحـوي   هـاي برشـت بـه    هاي نمايشنامه نويسي او نيز تأثير داشت. بسياري از شخصيت نمايشنامه
نـد.  كسـي ديگر  هشخص دربـار  ديد سوم دادن از زاويه  گويند كه گويي در حال گزارش سخن مي

، كـه در قالـب اپـرا نوشـته شـده،      1عظمت و انحطاط شـهر ماهـاگوني   هبراي مثال در نمايشنام
  گويد: شخصيت پاول در معرفي گزارشي از خود مي

  هاي سفيد و پوشيده از برف آالسكا در اعماق جنگل  
  هايم، در نهايت مودت من، با سه تن از همپالكي  
  برديم رودخانه مي كرديم و به درختان را اره مي  
  اندوختيم خورديم و پول مي گوشت خام مي  
  گونه سپري شد هفت سال بدين  
 .)42: 1351(برشت،  تا اكنون كه من اينجا هستم  

هـاي   هاي آثار برشت به نوعي راويان خود و ديگران هستند و از انگيزه درواقع تمام شخصيت
كسي ديگر  هبارگويي با فاصله در ؛باشدشخص هم ن گويند. حتي اگر در قالب سوم خود سخن مي

كنـد.   تأمل ديگر اين است كه پاول مستقيم با تماشاگر صـحبت مـي   قابل هدهند. نكت گزارش مي
هـاي روايـي    تـرين مؤلفـه   گونه، از مهـم  هايي گزارش اين خطاب مستقيم تماشاگر در كنار روايت

شـود. شـايد بـه     اها هم محسوب ميهاي خواندني است كه اتفاقاً بخشي از ساختار متون اپر درام
اسـت. آثـاري از    دوم قرن بيستم در قالب اپرا بوده ههمين دليل است كه اكثر آثار برشت در نيم

هـاي روايـي كـاربرد     در ديگر آثار برشـت نيـز مؤلفـه   . 3پولي اپراي سهو نيز  2آدم آدم استقبيل 
هاي  ترين مؤلفه است. برجسته داده هاي خواندني سوق درام دارد كه آثار او را به سمتاي  گسترده

هاي خطي  پرده، مؤخره، فضاهاي انتزاعي، داستان درآمد، ميان اند از: پيش روايي در آثار او عبارت
هـاي   و غير ارسطويي، قطعات روايي طوالني در معرفي شخصيت، گـزارش از گذشـته و روايـت   

  شخص. سوم
  
  ساموئل بكت -7

تـرين   ن مـدرن سـاموئل بكـت اسـت. بكـت را از برجسـته      نويسا ترين درام يكي ديگر از مهم
هاي مختلفـي   دانند كه تئاتر و درام محاكاتي را به چالش كشيد. او شيوه هايي مي مدرنيست

                                                            
1. The Rise and The Fall of the City of Mahagonny 
2. Man Equals Man 
3. Three-Penny Opera 
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هاي خوانـدني   هاي روايي درام براي اين كار داشت. تبديل بازيگر به ژست و نماد كه از مؤلفه
تأكيد ، 2من نهو  1آخر بازي هال در نمايشنامشود. براي مث است، در آثار بكت فراوان يافت مي

جـاي تماميـت بـدن بـازيگر، بـه       صرف بر انگشتان دست و دهان بازيگر به عنوان اجراگر بـه 
طريقي حاكي از تبديل بازيگر به ژست و نماد و مبارزه با حالت محاكاتي تئاتر است. بكت از 

انتوميم، محاكات ارسـطويي تئـاتر را   هايي براي پ رود و با نوشتن نمايشنامه اين هم فراتر مي
توجه است. او در  خاص بكت در نوشتن متون پانتوميم قابل هكند. شيو كلي زيرورو ميطور به

هايي هسـتند كـه    ن، عروسككند كه گويي بازيگرا نحوي كار مي طراحي حركات پانتوميم به
گردان  بكت عروسكاند و  شده است. درواقع گويي اجراكنندگان، عروسك حركات آنها كنترل

ترين مؤلفه محاكاتي تئاتر  انساني بازيگر كه مهم هها. اين شيوه تالشي است براي خلع جنبآن
رسـد   است و در دوران مدرن به چالش كشيده شد. از طرف ديگر، در نگاه اول بـه نظـر مـي   

رد. البتـه  خواندن و روايت نـدا  هاي كامالً اجرايي باشد كه هيچ قرابتي با مقول پانتوميم مقوله
طور اسـت و   متن و مستقيماً بر روي صحنه اتفاق بيفتد، همين هواسط چنانچه اجراي آن بي

شود. اما به محض آنكه متني براي پانتوميم نوشـته شـود،    امري كامالً محاكاتي محسوب مي
دهد. متن پانتوميم، از آنجا كـه   اي، جاي خود را به امر روايي مكتوب مي امر محاكاتي صحنه

شـخص اسـت، شـبيه     ديد سـوم  ون گفتار و يا با حداقل گفتار است، روايتي محض از زاويهبد
تـرين   كلي يكي ديگر از برجسـته طور اي طوالني و مفصل. توضيحات صحنه به توضيح صحنه

هاي بكت بسيار فراتر  نمايشنامه هرود. توضيحات صحن هاي روايي آثار بكت به شمار مي مؤلفه
اي است. اين قطعات روايي و توصيفي همواره مكمـل   فضاسازي صحنه از راهنمايي اجراگر و

ها جاسازي شده كه گويي صرفاً بـا   اصلي مفهوم كلي نمايشنامه است و چنان البالي ديالوگ
توان مفهوم اصلي نمايشنامه را محقـق كـرد.    ها مي ها در كنار ديالوگ خواندن توضيح صحنه

عناصر بنيادي سـاختار آثـار اوسـت.    ي ديگري نيز از هاي رواي عالوه بر توضيح صحنه، مؤلفه
راديويي  هشامل روايت داستان زندگي كراپ است. همچنين در نمايشنام 3آخرين نوار كراپ

رود.  شـود و عقـب و جلـو مـي     كند كه مرتباً قطع مي راوي، داستاني را روايت مي 4كاسكاندو
هايشان  گويند خواب كه لطيفه ميهستند هايي  از شخصيت هاي بكت پر ها نمايشنامهعالوه بر اين

                                                            
1. Endgame 
2. Not I 
3. Krapp’s Last Tape 
4. Cascando 
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كنند. تفـوق   خوانند و افكار ديگران را بازگو مي كنند شعر مي گويي مي كنند خاطره را تعريف مي
هاي روايـي در آثـار بكـت در كنـار سـاختارهاي داسـتاني غيرارسـطويي آثـار او،          بديل مؤلفه بي

هاي  دهد كه همچون ديگر درام ن قرار ميمدر ههاي بكت را در قالب درام خواندني دور نمايشنامه
  رسد.  هاي خواندني افالطوني مي مدرن، رد پاي آن به درام هخواندني دور

و رويكـرد   مهـاي فراوانـي بـين رويكـرد مدرنيسـ      بينـيم قرابـت   طور كه مـي  بنابراين همان
كـه در  هـايي   وجود شخصـيت  ؛افالطوني به درام وجود دارد. زير سؤال بردن بازنمايي محاكاتي

 ؛شـخص  هـاي اول  شـخص در كنـار نقـل    همراهي نقل سوم ؛شوند جا مي ههاي مختلف جاب نقش
انتقاد نسـبت بـه نقـش     ؛ياهاؤها و خاطرات و ر قطعات روايي طوالني در قالب بازگويي داستان

؛ شـده  نتيجه ترجيح دريافت انفرادي و كنتـرل اي در عواطف تماشاگر و در ي صحنهمخرب اجرا
  هاي خواندني مدرن است. ترك درام افالطوني و درامهمگي وجوه مش

باعـث  كـه  هاي خواندني نفي درام و تئاتر نيستند. بلكه نـوع ديگـري از درام هسـتند     درام
خـاص   هاي دراماتيك هاي خواندني مختصات و ويژگي ارتقاي جايگاه درام و نوشتار شدند. درام

هـا  اي در كنـار آن  و كمدي، بلكـه گونـه  راژدي ت هتوان آنها را، نه زيرمجموع خود را دارند كه مي
  بندي كرد، امري كه ريشه در رويكرد افالطون به محاكات و روايت داشت. رده

  
  گيري نتيجه -8

مدرن و تضاد مدرنيسم با تئـاتر محاكـاتي اسـت،     ههاي خواندني كه محصول دور نمايشنامه
انـد از:   اين وجـوه اشـتراك عبـارت   هاي افالطوني دارد. برخي از  اشتراكات فراواني با ديالوگ

هايي از گذشته يا فضاي خـارج از صـحنه،    ها، گزارش راوي در كنار شخصيت هحضور برجست
ـ    هايي كـه در نقـش   توصيفات طوالني و ايستا، شخصيت شـوند،   جـا مـي   ههـاي مختلـف جاب

ـ  طور شخص، و به شخص در كنار روايت سوم نشيني روايت اول هم ار كلي تفوق بار روايي بـر ب
هـاي افالطـون سـاختار     هاي خوانـدني و ديـالوگ   محاكاتي يا كنشي. همچنين در نمايشنامه

فـن  با اوج و فرود است كـه ارسـطو در    داستاني غالباً خطي و مغاير ساختار دراماتيك همراه
هـاي خوانـدني و هـم     تر از همه، هـم نمايشـنامه   است. و مهم تفصيل آن را شرح داده به شعر

دور از اجراي  شدند كه به شدن براي مخاطبي نوشته مي طون با هدف خواندههاي افال ديالوگ
نتيجه محيط خود كنترل داشته باشد، و درجمعي، در خلوت خود بتواند بر عواطف و شرايط 
اث توان مير مدرن را مي ههاي خواندني دور بيشترين تأثير را از اثر بگيرد. بنابراين نمايشنامه
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ت محاكـاتي  هايي كه با ماهي واقع افالطون، به دليل مخالفتانست. درهاي افالطون د ديالوگ
ينكه بستري بودنـد  نوشت كه عالوه بر ا هايي مي ي تئاتر داشت، ديالوگو از نظر او، غيراخالق

فكري و فلسفي او، رقيبي بودند براي تراژدي و كمدي تا بتواند بـا درامـي    براي تشريح آراي
ـ     مرسوم يونان غلبه كند. ديالوگهاي محاكاتي  روايي بر درام  ههـاي افالطـون، درامـي از گون

هـاي   هاي روايي بر مؤلفـه  سومي بودند كه با تفوق مؤلفه هتراژدي يا كمدي نبودند، بلكه گون
  مدرن شدند. ههاي خواندني دور محاكاتي، پيشگام درام

  
  نوشت:پي

1-Time and Narrative  ،سط انتشارات گام نو در مهشيد نونهالي تو هاين كتاب با ترجم
 .است منتشر شده 1383سال 

2- Last Operas and Plays ،غالمرضا صراف توسط نشر چترنـگ در   هاين كتاب با ترجم
  .است منتشر شده 1394سال 

3- Dialogic Imagination: Four Essays اي:  تخيل مكالمه«، اين كتاب با عنوان
منتشر شده  1387ورآذر توسط نشر ني در سال با ترجمه رويا پ» جستارهايي درباره رمان

  . است
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