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گفتارپیش

آمیز به فرایند غلور نگارش تاریخ دیرین خویش همواره به شکلی دبشر
انسان این به ظاهر اشرف .استاش، افتخار کردهمدارتکاملی و پیشرفت

اش طبیعت را به بند بکشد و با گذر هر ي هوشمخلوقات، توانسته به واسطه
مداوم نِ ي تکامل و بهتر شد. ایدهخویش بهبود ببخشدرا به نفع شرایط ،لحظه

فرداي انسان نسبت به دیروز، قضاوت غالب انسان از خویش است. قضاوتی که 
. ماندمییک توهمبه بیشتر با نگاه به صفحات تاریخ قرن بیستم 

هاي تاریخ بشریت سرشار از تاریخ قرن بیستم نیز به مانند باقی برگبه واقع 
در و هاها و نامراديستها، خواها و مرگخون، هاشقاوتروایتها، جنگشرح
انسان این ابرقهرمان.اش استانسان و بربریتناخوشایندداستانکل 

همچنان در جستجوي بناي دنیایی بهتر، ي دوران ي همهسرگشتهخودشیفته و
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ی به انسان قرن بیستماز همین روي است که . آفریده استنوتريتراژدي
شهرهایش یر ساخت آرماندر مس،تریابی به فن و تکنولوژي بیشي دستواسطه
از سوي دیگر اش وارد کرده است. بیشتري به خود و محیط اطرافهايهزینه

شده استهاي جدیدي دچار فقداناو ؛پیشرفت مادي و فکري بشرهمزمان با 
. به طور مثال یزدخمیض بربه تعار1رو به جلوي اصلی تکاملکه مدام با ایده

عات غیرضروري در عصري موسوم به عصر اطالعات گسترش نامتناهی اطال
ي اها شد. بدین صورت که مفاهیم و باورهاي گذشتهمعنایی معنموجب بی

اش را انسان دچار انشقاق و تردید شدند و انسان در حالتی سرگشته جهان
تولد انسانی جدید در قرن زمان بابه واقع همبیهوده و خالی از معنا یافت. 

اش معنویات خودساختهاو دامن زدند. هايسرگشتگیبهمل چند عابیستم،
اش یک به یک شمولهاي جهانهمچون مذاهب و اعتقادات، و یا ایدئولوژي

اش مفهوم و خالءگون جهانو فضایی بیارزش و بهاي خویش را از کف دادند
را پر کرد. 

.تکامل مثبت-1
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انسان جدید که زاده و در عین حال قربانی است که بدین ترتیب 
هاست هایش که حاصل رشد تکوینی تکنولوژي در طول قرنساختهدست

اش را عاري از گشاید و جهان و هستی پیرامونتدریج چشم بروي خویش میبه
شهري خیالی و یابد. او که خواهان آرمانارزش و فاقد معنایی براي زیست می

، اوترحمی و شقجز دنیایی آغشته به بیيرؤیاي فرداي بهتر بوده است چیز
پندار عشق، ناشناختگی مرگ و ،سهم این انسان درمانده.اش نشده استنصیب

. افزایداش میبودناي است که مدام بر اضطرابوارگیناامیدي و بیهودگی
قرار رساند.ي این موارد در نهایت انسان جدید را به موضع تردید میهمه

چرخاند و یکی از تغییر را میدر همین موقعیت تردید است که چرخگرفتن
.پذیردصورت می2ي فرهنگهاي تغییر به واسطهکارآمدترین شکل

تعاریفی متعددي ارائه شده است، در تعریفی جامع، به اعتقاد تایلور Culture)(ي فرهنگ درباره- 2
اي است شامل دین، هنر، قانون، اخالقیات، آداب و رسوم و هر گونه توانایی و فرهنگ کلیتی در هم تافته"

عریفی روانشناختی به ) و در ت39، ص 1357، (آشوري"عادتی که آدمی همچون عضوي از جامعه به دست آورد
اي را که فرد هاي جاافتادهاي از عادتفرهنگ یعنی الگوهاي قراردادي کردار که بخش عمده"اعتقاد مورداك 

نظر ) و در تعریف ساختی به60(همان، ص "دهدنهد را تشکیل میها به هر موقعیت اجتماعی گام میبا آن
"اسخگویی که با یکدیگر همبسته و همپشت هستندفرهنگ سیستمی است از الگوهاي عادتی پ"ویلی 

توان آن بخش از محیط دانست که فرهنگ را می") و در تعریف تکوینی به اعتقاد کالکن 61(همان، ص 
باشد.) می66(همان، ص "آفریده دست انسان است
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با دنیاي شدگیه بشر در توهم بهتردر شرایطی کبه عبارت دیگر
هاي فرهنگی نوین همچون دست به آفرینش مقولهشوداش مواجه میباراسف

هایی ها و دغدغهزند. هنري متحول شده با مضامین، شکلهنر جدید می
تردید به همین توهم انسان و بازنمایی حقایق شاز کارکردهایکه یکیامروزي
، فرهنگعنوان یکی از ارکان بهز نیهنر تئاتر در همین راستا .اش استپیرامون

مجازي و ي مفهوم انسان از میان کثرت مفاهیمدر تالش براي بازیابی دوباره
پر فراز و نشیب خویش، گاه حقیقی متحول گشت. هر چند تئاتر در طول تاریخ

ها و حد نابودي هم پیش رفت، اما سرانجام توانست با توجه به تغییر پدیدهتا سر
تحوالت جوامع، خود را دگرگون کند و به شرح و طرح مصائب و مشکالت 

میشگی تئاتر، تابوها، قوانین و انسان در عصراش بپردازد. در فرایند دگردیسی ه
ناپذیر گذشته، توسط پیشروان، یکی پس از دیگري در هم شکسته اصول خدشه

ي تئاتر سوژهیگانهعنوانشدند؛ و هنرمند هر عصر، تعریف نوینی از انسان، به
اي و هاي کلیشهکننده، درامهاي سرگرمارائه داد. در قرن بیستم نیز ملودرام

پرداز، با هنرمند و مخاطب معاصر، تا حدي کالسیک و داستانهاي حتی نمایش
هاي تخدیري و بازاري فقط در صحنهها بیگانه شدند که این قبیل نمایش

پی اييهاي پویاي تئاترجنبشقدرت بروز و نمایش یافتند و تئاتر جدي با 
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که کردند؛ دنیایی تري برقرار میکه با دنیاي ملموس ارتباط نزدیکگرفته شد
ن ناست. آنتوو خشونت، اضطرابگاه، به باور برخی از هنرمندان، آکنده از ترس

یکی از پیشگامان این جریان معتقد است:آرتو
بـار و جـداییتئاتر نیز به مانند طاعون بازتـاب وقـایع خون"

ــمکش ــره از کش ــابراین گ ــت، بن ــی اس ــات ازل ها و اختالف
انگیـزد و میکند و امکانات را برگشاید، نیروها را آزاد میمی

اگر این نیروها و امکانات به دنیاي سـیاهی و تبـاهی تعلـق 
ش نه با تئاتر است و نه با طاعون، بلکه بـر الیتئودارند، مس

).54، ص 1384، (آرتو"ي زندگی است.عهده
هاي هنرمندان تئاتر قرن بیستم، در ارتباط با مخاطب تالشاین اما یکی از

و یا جنبش پانیـکو اضطرابجنبشی به نام  تئاتر ترسمتحول شده، آفرینش 
تـرین یکـی از مهمهايو ریشـهرکه نگارنده در این نوشتار به بررسی آثااست

ي ششـم ي پانیک در دهـهنظریهپردازد.هنرمندان آن، یعنی فرناندو آرابال می
هنـري -قرن بیستم توسط چند تن از مهـاجران و پیشـروان فضـاي فرهنگـی

سزایی بـر جامعـه هاي گوناگون توانست تأثیرات بهو در زمینهطرح شدفرانسه 
دنیاي معاصـر دنیـایی آغشـته بـه ظلـم، ،ین جنبشبگذارد. از منظر پیشروان ا

ي تفکر است. انسانی که در لحظهنابرابري و در نهایت سرگشتگی انساننفرت، 
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از سویی دچار کابوس تلخ تاریخ است و از سوي دیگر بـا تـوهم آینـده مواجـه 
سـازد میايویـژهآور از او موجود این احاطه شدن انسان در فضایی یأس.است
گذشته و آینده که به نوعی مسخشود. انسانی بینامیده می"ان پانیکانس"که 

و تصویرگر دنیایی مملو از تـرس،شده است و تئاتر آرابال متأثر از همین نظریه
ي هانمایشـنامهمرسـوم است. در همین راستا هنجـارگریزي در زبـان اضطراب
اضــمحالل انســان، گریــز از ســاختارهاي معمــول تئــاتر بــه، پرداخــت رســمی

دهنـده و بـر صـحنه آوردن صوات آزارزمان، اکالسیک، سود بردن از زمانی بی
کـار همگـی ریشـه در شخصیتی چون کودکی معصـوم و در عـین حـال گنـاه

و نوع نگرش آن به دنیا دارند.در تئاتري پانیکنظریه
هاي بازیابی ریشه،آثار آرابالتحلیلاین کتاب دراصلیهايیکی از فرضیه

اسـت. و شقاوت ، آنارشیسمي سکسبر اساس سه ایدهو محتويپدیداري فرم
ها فکري بدون شک آرابال چون هر هنرمند مدرن دیگر دوران معاصر از جریان

پیش از خویش سود برده است گونی در هنر و ساختارهاي فرمی متفاوت و گونه
به تئـاتر پانیـک کهآرابال در ساخت سبک فردي خویش،اما به اعتقاد نگارنده

هاي جریانفکري و هنري بوده است. يمتاثر از سه جریان عمدهشود ختم می
، همچـوناي که پیش از آرابال توسط سـه هنرمنـد شـاخص فرانسـويفکري
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اند. با همین ي تئاتر راه یافتهبه صحنهو آنتونن آرتو، آلفرد ژاريمارکی دوساد
بـروز ،3هنجـارگریزسکسنمایشو چراییحضورزمینه است که در این رساله

ي شـقاوت در اب ایـدهو بازتشکلی در مفاهیم فکري و 4هاي آنارشیستاندیشه
شـمول ي جهانادعـااي کـه تئوريشود. تئوري طرح مییکعنوانبهصحنه 

اش افزودن یک افق معنایی تـازه ي آثار آرابال را ندارد بلکه هدفبودن بر همه
و تـرسیـداییهاي پاز همـین رهگـذر شـکلبر جهان تحلیلی این آثار است. 

تئاتر بر مخاطـب بررسـی يگونهبر صحنه و به تبع آن نوع تأثیر ایناضطراب
. گرددمی

گیرد و ذیرفته شده صورت نمیو پبه صورت نرمال در صحنهبازنمایی سکسلآنگونه که ذکر خواهد شک-٣
و گر اضطرابهمراه است و تولیدو دگرآزارياش تحریک یا پورنوگرافی نیست. بلکه بیشتر با خودآزاريهدف
است.  ترس

اي است که بیشتر در ادبیات سیاسی بکار برده شده است و معناي آن نظام اجتماعی و واژهآنارشیسم-٤

در(ي قدرت مبتنی بر نفی سلطه،اش به جهانو نگرشي آنارشیسمدولت است. اما فلسفهسیاسی بی

در هنر ،است. همین اندیشه در اعصار گوناگون تاریخو ستایش آزادي فردي)خانوادهجامعه،دولت،هايشکل

اي به عنوان پدیدهآثار آرابالدر هاي پیش رو به بازتاب کارکردي آنارشیسمهم تجلی یافته است. در بحث

ندي به صلح جهانی نقد مدرنیته و پایب،هاي چون خداناباوريمایهظهور درونوشود.پرداخته میفکري و فرمی

گردد. ي ویرانگري هنر مسلط و همچنین تعریف هنرمند از خویش، بر اساس این اندیشه بررسی میو یا مقوله
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ام در به دوران تحصیلاین کتابيي اولیهنسخهنگارش الزم به ذکر است 
سـال هـزار و سیصـد و هشـتاد و تاي هنرهاي زیباي دانشگاه تهراندانشکده

پرفسـور ،امنامـهستاد راهنمـاي پایاناازجاهمینلذا جا دارد.گرددباز میشش 
و دانـش ایشـان ، لطفحضوراي بنمایم که بیویژهر تشکمسکاحمد کامیابی
. شدآغاز نمیاین پژوهش 
با بسط و زمان هم،هشتاد و هشتهزار و سیصد ونگارنده از سالهمچنین 
و همچنـین کتـابایـن ،توسـط دو ناشـرتالش کـردهاي متن، گسترش ایده

را "قرن بیستمبهبازنگري"هاي مهم آرابال به نام ي یکی از نمایشنامهرجمهت
از سـد سانسـور ندموفـق نشـدهرگز هامنتشر کند که متاسفانه کتابدر ایران 

در بایگـانی،د و تا به امروز همچنان به انتظار مجوز نشرنوزارت ارشاد عبور کن
ختانه اکنون این پـژوهش بـه به هر تقدیر خوشب.دنخورخاك میوزارت مذکور

ي ناشري در خارج از کشور راه طوالنی و پرفراز و نشیب خویش، بـراي واسطه
رساند. باشد که خوانده شود. رسیدن به دست عالقمندان را به اتمام می

خشایار مصطفوي
هزار و سیصد و نود و چهاربه تاریخ 

آلمان–هامبورگ
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فصل اول:
فرناندو آرابال، کودك واسپانیاي فرانکو

مضطرب

اسپانیاي فرانکو

ي توان مکان اتفاقات و حوادثی دانست کـه نقطـهاروپاي قرن بیستم را می
هاي سـریع در رفتعطفی در تـاریخ بشـریت بـوده اسـت. چـه از لحـاظ پیشـ

هاي مختلف فرهنگی مانند هنر، ادبیات، موسیقی، فلسفه و چه در قلمـرو زمینه
ي اروپا از دیربـاز ي سیاسی و اجتماعی. کشور اسپانیا واقع در جنوب قارهتوسعه

داراي موقعیت تاریخی قابل توجهی بوده است. این کشور با داشتن بنادر وسـیع 
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هاي ناشـناخته، م توانست به اکتشاف سـرزمینو همچنین نیروي دریایی منسج
ي بود کـه دسـت بـه اسپانیا اولین کشورهر چندي امریکا دست زند. مانند قاره

قدرت و نفوذ اسپانیا در قرن نوزدهم نسـبت بـه امااستعمار کشورهاي دیگر زد
ها اسـپانیا، از لحـاظ اش رو به افـول گذاشـت؛ در ایـن سـالهمسایگان شمالی

سیاسی دچار ضعف گردید و در جنگ دوم جهانی به کشوري تسلیم اقتصادي و
ي اول قـرن بیسـتم، ش بدل گشـت. در نیمـهاقدرت در مقابل همسایگانو بی

هاي داخلی اسپانیا بـراي دسـتیابی بـه هاي خونین حزباسپانیا  شاهد درگیري
5لونیااي و طبقاتی در کاتاهاي منطقهقدرت بود. در همین احوال، ایجاد خواست

خواهــان ائــتالف جمهوري1932گســترش یافــت. درســال 6و ایالــت باســک
مصادف 1934سوسیالیست به علت مشکالت اقتصادي در هم شکست و سال 

تر کرد و اي که اوضاع کشور را بحرانیبه گونه؛ها بودبا انقالب و سرکوب چپ
هـا (بـا نژطلبان، حـزب فاالخواهان، سـلطنتدار میان جمهوريکشمکش دامنه

ها، (وابسته به کلیساي کاتولیک) و آنارشیسـت7گرایش به فاشیست)، حزب سدا

5 - Catalonia
6 - Basque
7- Ceda
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نظامیان بـه ،ي نابودي کشاند. در همین اوضاعاسپانیا را بیش از پیش به ورطه
17خواهـان در ي سیاسـت شـدند و قتـل یکـی از جمهوريتدریج وارد عرصه

هـا داد. در طـول به دسـت آناي براي جنگ داخلی اسپانیا بهانه1936ژوالي 
خـواه از جنگ داخلی سه ساله، کشور به دو اردوگاه نیروهـاي مردمـی جمهوري

هاي ارتش در طرف دیگر، تقسیم شد. در واقع قیام ارتش، طرفی و ناسیونالیست
هاي آن زمان هاي حزبي اسپانیا به تندرويي متوسط جامعهالعمل طبقهعکس

بود.
فرول در شـمال غربـی در پایگاه دریایی ال1892، در سال فرانسیسیکو فرانکو

سواحل اسپانیا به دنیا آمد. پدرش افسر نیروي دریـایی بـود کـه بـه انحرافـات 
تاثیر اخالق سـخت کـاتولیکی مـادرش تحتاخالقی شهرت داشت. اما فرانکو

فت. او از نوجوانی به ارتش پیوست و در حالی که کمتر از هجده سال پرورش یا
ش در ارتش، ادر طول خدمت.التحصیل شدي ستوان دومی فارغداشت با درجه

طوري کـه در اي توانست به مدارج باالي نظامی برسد؛ بهبا سرعت خیره کننده
ل شد. میـل او ي اروپا بدهاي همهترین ژنرالسالگی، به یکی از جوان33سن 

طلبی و همچنین خدمت او در شمال مراکش، یعنی تنهـا جـایی به انضباط، جاه
که ارتش فعالیـت چشـمگیري داشـت، از مقـدمات پیشـرفت او بـود. در طـول 
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بـا دوري از ، فرانکـو1936هاي داخلی اسپانیا تـا قبـل از جنـگ داخلـی آشوب
اش را در میـان توانست موقعیت ارتشـی"عدم اقدام"یاستِ مسائل سیاسی و س
هاي مختلف تثبیت کند. اولـین فعالیـت سیاسـی او درسـال سیاستمداران جناح

در کودتاي ارتش، او بیسـت 1936پیوست و در "سدا"بود که به حزب 1935
ي اسپانیایی در مراکش را بـه کمـک دول فاشیسـتی آلمـان و هزار سرباز زبده

ا به نزدیک پایتخت برد و فرماندهی ارتـش را بـه دسـت گرفـت. بـا ورود ایتالی
بـه ها متحول شد و در گذر سـالوي به سیاست آن افسر خجالتی و منزفرانکو

ي سران ارتش هنگامی که همه1936تبدیل شد. در اول اکتبر ي ظالمدیکتاتور
"خوانتوي"یابد، شورایی به نام ه زودي پایان میکردند جنگ داخلی بخیال می

عنوان رهبر اسپانیا معرفی کرد. امـا را بهشورایی که فرانکو،نظامی تشکیل شد
هاي پایـهتوانسـت جنگ داخلی دو سال و نیم دیگر به طول انجامید و فرانکـو

پایـان داخلی ، جنگ 1939سالدرکههنگامیرا مستحکم کند. ت خویش قدر
تا سـی و سـه سـال گرفت؛ بالغ بر دویست هزار نفر کشته شده بودند و فرانکو

، تحـت 1947دیکتاتور اسپانیا باقی ماند. البته در سـال 1975بعد، یعنی تا سال 
به تصـویب رسـاند "جانشینی"، قانونی تحت عنوان هاي داخلی و خارجیفشار

سمت نیابـت سـلطنت را کرد و فرانکوکه حکومت اسپانیا را پادشاهی اعالم می
بایـد یکـی از افـراد خانـدان احراز کرد؛ بر اساس این قانون، جانشـین فرانکـو
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انتخاب شود و در صورت مرگ یا بیمـاري اشد که توسط خود فرانکوسلطنتی ب
اقـدام بـه تعیـین 1962تا سـال ، زمام امور را در دست گیرد. اما  فرانکوفرانکو

، پیرتـرین افسـر 8این سال، اگوستین مونوز گرانـداسولیعهد نکرد، تا باالخر در 
ارتش به ولیعهدي انتخاب شد.

گرا، پذیر سوسیالیستی مصـلحت، یک دیکتاتوري انعطافدر حقیقت رژیم فرانکو
ي ي شصت فشار پنجـهطلب و طرفدار اصالت سود بود؛ هر چند در دههفرصت

، همیشـهي فرانکـوهاي سیاه سلطهتر شد، اما در طول سالآهنین بر مردم کم
زنـدانی و یـا تبعیـد،فریبی وجود داشت و مخالفان اعـدامفضاي اختناق و عوام

هاي تعـداد اعـدام1944تا1939هاي شدند. به گواهی محققان در بین سالمی
به نهادهـاي هاها، حزباست. در این سالسیده نفر ر192648سیاسی به رقم  

رفتنـد. دولتی و فرمایشی تبدیل شدند کـه در جهـت تبلیغـات رژیـم پـیش می
پـس ازکارانـه، یکـیها زیر تیغ سانسور، در غالب کاتولیسیسم محافظهروزنامه
کرد و ، فقر و گرسنگی در اسپانیا بیداد می1950شدند. تا سال میبسته دیگري

حال گسترش بود. از سوي دیگر در ایـن دوران فضـاي فرهنگـی سوادي دربی

8 - Agustin Munoz Grandes
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هاي ي اجـراي کمـديهاي تئـاتر تنهـا اجـازهدار شـد. صـحنهاسپانیا نیز هدف
سـرایی کنتـرل خطر) را داشتند. ادبیات عامیانه، شـامل داستانکننده (بیسرگرم

هــاي مفــرح ي متوســط بــود و ســینما بــه تولیــد انبــوه ملودرامشــده از طبقــه
نفر یک فیلم ساخته شد). و ایـن چنـین 5100براي هر 1965پرداخت (در می

بود که هنرمندان، دانشمندان و نخبگان اسپانیا، جـالي وطـن کردنـد. کسـانی 
ي جـایزه نوبـل)، سـیور واخـواء (شـاعر برنـده9نظیر خـوان رامـون خیمـی نـز

11او کاسـالزنویس)، پـ(رمـان10ي جایزه نوبل)، رامون سندر(بیوشیمیست برنده

نویس) از (نمایشنامه13ساز) و فرناندو آرابال(فیلم12دان)، لوییس بونوئل(موسیقی
، به علت نوشتن 1967اند. فرناندو آرابال در بازگشت به وطن در سال این جمله

به جـرم اهانـت بـه وطـن، محاکمـه و ،آمیزي به حکومت فرانکوي توهیننامه
روشـنفکران و نویسـندگان اروپـایی و هـم یـاريچندي بعد بـا امازندانی شد 

خصوص فرانسوي آزاد شد.به

9 - Jimenez Juan Ramon
10 - Ramon Sender
11- Pau Casals
12 - luis Bunuel
13 - Fernando Arrabal
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فرناندو آرابال، کودك مضطرب

پرسند، چه کسی بیشترین تاثیر را بـر ... بسیاري از من می"
گیختـه؟ و م را برانامن گذاشته و چه چیز بیشـترین سـتایش

زا و انداز دهشـتمن آنگاه کافکا و لوییز کارول یعنـی چشـم
حدهاي جهـان و ، یعنی سرکاخ ، و گراثیان و داستایوفسکی

کـس کـه تنهـا گـویم: آنبرم. میرؤیاي ملعون را از یاد می
ام بـه یـادم مانـده: پـدرم... هاي او بر پاهـاي بچگانـهدست

)13، ص 1379رابال،آ("
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نویس، رمان نـویس، نقـاش و فیلمسـاز اسـپانیایی فرناندو آرابال، نمایشنامه
اسپانیا متولد شد.14در ملیالي1932در یازدهم اوت سال ،ي فرانسهتبعه

پدر
در کوردوا بـه دنیـا آمـد و بعـدها  1903، در سال 15پدرش فرناندو آرابال روئیث

شد. او در دوران آشفتگی سیاسی اسپانیا، قبل از افسر ارتش اسپانیا، در مراکش
خواه داشت.، گرایش به حزب جمهوري1936جنگ داخلی سال 

تماس ملیال با دولـت قطـع شـد. ،... یک روز قبل از کودتا"
،کودتاگران بر علیه یاغیان اعالم جرم کردند. در روز هفدهم

گیرنـــد و قـــدرت را در دســت مییــک گـــروه کوچــک
تمایل به چپ را که پدر من هم در بین آنان هاي مشخصیت

(Schiffres, 1969, p13)"کنند ...بود، توقیف می

ترتیب، پدر آرابال مانند دیگر افسران وفادار به دولت، دو ساعت بعد در بدین
شدگان، دو برادر آرابـال پـدر هـم وجـود اش دستگیر شد. در میان دستگیرخانه

ي کمی اعدام شد و دیگري در ابتدا محکـوم فاصلهها درداشتند که یکی از آن

14- Melilla
15 - Fernando Arrabal Ruiz
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1959به مرگ شد اما بعد از گذراندن چندین سال زندان بخشیده شد. در سـال 
سازي یافت و از طریق او توانست اطالعاتی از آرابال او را در یک کارخانه فندك

پدرش بدست آورد.
وطن و شـرکت در اما  آرابال پدر، مدتی بعد از دستگیري به جرم خیانت به 

شورش نظامی، به مرگ محکوم شد. پس از نه ماه قاضی نظامی او را بـه سـی 
هاي ملـیال، ثئوتـا، سـیوداد، او در زنـدان.سال و یک روز زندان محکـوم کـرد

هـاي رودریگو و بورگس زندانی شد. درزندان ثئوتا، سـعی کـرد بـا بریـدن رگ
به 1941گس در چهارم نوامبرش خاتمه دهد و در زندان بوراش به زندگیادست

دلیل مشکالت روانی به آسایشگاه روانی زندان منتقل شد. در بیسـت و هشـت 
او از زندان گریخت و دیگر هیچ خبري از او بدست نیامد و بـراي 1942ژانویه 
ناپدید شد.همیشه

...در آن روزي که ناپدید شد یک متر برف بر زمـین شـهر "
اند که برگ شناسایی ها نوشتههبورگس نشسته بود، در پروند

اي به تن پوشیده بود ولی من در خیـال نداشت و تنها بیژامه
). 14، ص1379(آرابال، "گذاشتم ...دست در دست او می
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از دسـت رفتـه بـود. خـاطرات 1936براي آرابال جوان، پدر در همان سال 
ن هویت پدر ي او پیرامووقفهمبهم و گنگ آرابال از پدرش باعث جستجوي بی

شود. مـادر و بـاقی اعضـاء خـانواده، پـدر را اش میهاي زندگیي سالدر همه
دانستند و سعی داشتند خاطرات پدر را به هر شـکلی موجودي فراموش شده می

حذف کنند.
ي همگـانی از او وجـود ام، هر چند او نبـود، کینـهدر خانه"

ش نبــود یــا در آلبــوماهــا، عکــسداشــت. در آلبــوم عکس
بودند اما ناسزا، سکوت، آتـش و خانوادگی تصویر او را بریده

ها گذر کرده و مرا با قیچی نتوانستند آواي خون را که از کوه
)15(همان، ص"شست، خاموش کنند.نور خود می

هاي پدرش آرابال در هفده سالگی، چمدانی را در انباري کشف کرد که نامه
ي چگونگی زندگی پدر و اعترافات مادر نزد نهگواز زندان، در آن بود. کشف معما

قاضی، که پدرش آن را خیانت خوانده بود، نگرش او به حوادث را متحول کرد.



٢٩خشایار مصطفوي 

مادر
شان مثل تو نبودند مامان، من خوب نگاه کـردم کدامهیچ"

شـان کدامیچمامان، ولی هیچ کدامشان مثـل تـو نبودنـد، ه
شان مثل زانوهاي تو سفید و زانوهای،ترزبانشان مثل زبان تو

).88(همان، ص "کدام.نبود، هیچ
مادر آرابال، زنی با گرایشات مذهبی بود کـه سـعی 16کارمن تران گونزالس

ش را با تربیت کاتولیکی بزرگ کند. در هنگام دسـتگیري پـدر، اداشت کودکان
بطـه بـا کارمن  او را وادار به اعتراف کرد تا بخشیده شود اما پدر اعترافی بـه را

خواهان نکرد اما مادر آرابال نزد قاضی اقرار کرد و در نتیجه شـوهرش جمهوري
محکوم شد: 

به قاضی فقط حقیقت را گفـتم. چیـزي کـه از همـان اول "
تر نشـود. ماننـد ش سـنگیناگفت تا جرمباید خودش میمی

و مانند هر زنی که شوهر خود را دوسـت دارد، فکـر همیشه

16 - Carmen Teran Gonzalez
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"ري کـه بـه نفـع او بـود انجـام دادم ...کردم و بهترین کـا

). 72همان، ص (
مادر آرابال پس از ناپدید شدن شوهرش، دیگر ازدواج نکرد و به تنهایی بـه 

ش پرداخت. او از فرناندو خواست که افسر نیروي هـوایی شـود. اتربیت کودکان
نظامی در کرد یکی از مدرسینتر میفرناندو پذیرفت، اما او هر روز مادر را ناامید

اش  نوشت: دفتر نمره
).75همان، ص ("... روحیه نظامی صفر ..."

هایش موجب خودکشی پدر شده اما در کودکی آرابال، فقط مادر که با نامه
بود، تاثیرگذار نبود؛ بلکه خاله کالرا نیز در تربیت او نقش مهمـی را ایفـا کـرد. 

خاله کالرا زنی بود با تناقضات عمیق:
کرده بود اما ناگهان یک و منحصرا خود را وقف خدا... ا"

اش کاري کند کرد باید براي زیبایی صورتروز احساس می
"...براي منهاي  مبتذلکرد به خواندن آهنگیا شروع می

(Mundschau, 1972, p10)

د کـه ي مذهبی را براي فرناندو وضع کرخاله کالرا، قوانین سخت و متعصبانه
ي مـذهبی، ماننـد شـالق خـوردن و بیمارگونـهگاهی این امور به سرحد خشونت
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در چنین فضایی، خاله کالرا سعی داشت .رسیدمسیح میدر راهگرسنگی کشیدن 
فرناندو تسکین دهد.روحی و جسمی اش را با آزار ي زنانگیان شدههاي پنهعقده

له کالرا افتاد، بعد بـه کلیسـا رفـتم و ... اول آن اتفاق با خا"
).107همان، ص ("بعد براي اعترف پشت صف ایستادم...

دیدگی روحی فرناندو در دوران کـودکی، خاصـه محرومیـت از پـدر و آسیب
عواطف خانوادگی و همچنین زندگی دشـوار و بیمـاري جسـمانی، در او چنـان 

دید آورد که بعـدها در آثـارش جوهر و دیدگاهی تلخ و ناسازگار با دنیاي برون پ
تجلی یافت. آرابال همچنان تا آخرین به جهانبه شکل شک، نفرت و ریشخند

و نیز انسان هایش سعی دارد نقاب از بیهودگی، دروغ، زشتی، شناعت نمایشنامه
بردارد و چنین طریقتی او را به سادیسـم و مذهبیآمیز عرفانیهاي خلسهفریب

ي قوانین و خوانی و عدم احترام به همهع آرابال با مخالفکند. به واقنزدیک می
نظـام سیاسـی و مـذهب، خـانواده،اجتماعی، به ویژهيتثبیت شدههاي ارزش
جهان، با روشی طنزآمیز و کاریکاتورگونه، دنیا را بهستیز و کفرگویی با و قدرت

ش مـوج هاي درخشـانی از سوررئالیسـم در آثـارکند کـه رگـهچنان تصویر می
ها پیش در ایران با آرابـال زهري منتقد تئاتر در گفتگویی که سالزند. ایرج می

نویسد:داشته در کتاب خود چنین می
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روزي ي شبانههاي دوران جوانی، از مدرسه... آرابال از رنج"
گفـت و ها میها، از همکاري کلیسا بـا فاالنژیسـتکاتولیک

ک کشـور دیکتـاتوري این که این همـه رنـج و سـتم در یـ
ش را شــکنجه و در عــین حــال صــیقل داده اســت، او اروح

تصــویري از درد آفــرینش نشــان داد کــه هیچوقــت از یــاد 
پروراند و اي میام. گفت، صدف، در شکم خود سنگریزهنبرده

کنـد. ایـن آفـرینش دردنـاك آن را به مروارید دگرگـون می
بـارتر ، گرانتر دردِ صدف بیشتراست، هرچه سنگریزه بزرگ

(زهـري، "آورد.مروارید، دُر غلطان صدف را جان به لب می
).201، ص 1382
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فصل دوم:

)(پانیکو اضطرابجنبش ترس

اضطرابوترس

کـه توسـط یـک رشـته اسـت خطـریـا تهدیدواکنشی عاطفی به ،17ترس
زا شروع آید که با محرکی استرسهاي طبیعی، در مغز به وجود میالعملعکس
با آزاد شدن مواد شیمیایی باعث تند شدن ضربان قلب، تنفس سریع، پر شده و

، جان برودس واتسـنپردازي، چون نظریهشود. ها و ... میانرژي شدن ماهیچه
ساس بنیادین و فطري بشر مانند شـادمانی و یکی از چند احمعتقد است، ترس

17 -Fear ،خوف و «از پارسی باستان است که معناي » اَوِستایی«اي شناسی، کلمهاز نظر ریشهترس
نامه دهخدا)(لغترساند.را می» بیم
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اي مداوم و مزمن از چیـزي اسـت ، دلهره18از سوي دیگر اضطراباست. خشم 
و عموما باعث عدم اطمینـان، درمانـدگی و که شناخته شده و قابل تعبیر نیست

فـزایش ي سینه، تپش قلب، تعـرق، سـردرد، ا(تنگی قفسهانگیختگی بیرونی بر
، سه معنا وجود دارد:براي اضطرابشود. ) در فرد میفشار خون و...

نگرانی از رفتار خود.-3ناشی از ناامنی  ترس-2مبهم ترس- 1
ند:اي متفاوتواضطراب دو مقولهترسباید توجه داشته باشیم که 

کنـیم، دسـتخوش تغییـرات هنگامی که خطر را تجربه می"
را شـویم کـه پاسـخ تـرسبدنی و هیجـانی گونـاگونی مـی

، داراي چهـار عنصـر اسـت: دهند. پاسـخ تـرستشکیل می
عنصر شناختی، مثل: انتظار آسیب قریب الوقوع؛ عنصر بدنی، 

عنصـر هیجـانی، مثـل: مثل: تغییرات موجود در ظاهر فـرد؛
احساس دلهره و وحشت؛ عنصر رفتاري، مثل: جنگ و گریز. 

را دارد، ولی با یـک ي ترسنیز همان چهار مولفهاضطراب

18-Anxietyدان دانمارکی کیرکگور صورت نخستین بار توسط الهی،در بشرطرابي اض. بررسی پدیده
عالیم در کتاب بعدها فرویداین واژه را به فلسفه وارد کرد. ) 1884(ي اضطرابمقولهگرفت، او با انتشار کتاب 

تعریفی علمی در قلمرو روانشناسی ارائه نمود. براي اضطرابو اضطراببیماري، ترس
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انتظارِ خطـري واضـح و ي شناختیِ ترستفاوت مهم؛ مولفه
، انتظار ناختی اضطرابي شبخصوص است، در حالیکه مولفه

، فکر معمول، این است که مثال خطري مبهم است. در ترس
سگ ممکن اسـت مـرا گـاز بگیـرد. در مقابـل، در اخـتالل 

، فکر معمول، این است که: اتفاق وحشتناکی ممکن اضطراب
ي واقعیت، یا بر پایهراین، ترساست براي فرزندم بیفتد. بناب

بر اساس که اضطرابي خطر واقعی قرار دارد، حال آنمبالغه
).301، ص1380(سلیگمن، "خطر مبهم استوار است.

هایی العملعکساست که باعث، یکی از عوامل اصلی ایجاد ترساضطراب
باعـث فـرار دارد، گـاهگردد و او را از خطـر دور نگـاه مـیحیاتی در انسان می

غالبا عوامل زیر باعث ایجاد .سنگر گرفتن و یا مقابله کردنشود و گاه باعث می
شوند:میو اضطرابترس

احساس جدایی یا طـرد شـدگی، طی،ناتوانی فرد در مقابله با فشارهاي محی
ي عاطفی، تغییرات ناگهانی محیطی هااحساس فقدان و یا از دست دادن حمایت

آمیـز در مـورد یا حوادث غیرمنتظره، افکـار و عقایـد غیرمنطقـی غلـط و اغراق
خطرات موجود و ...
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خشونت

کسی صورت گیرد و آسیب و هرعمل و رفتاري که به قصد تحمیل امري بر 
شود. بدین ترتیب میشمرده 1گذارد، خشونتي جسمی یا روانی بر جاي عارضه
هرگونه تجاوز رفتاري و گفتاري به خود و یـا دیگـري، نـوعی خشـونتترتیب 
و پرخاشگري رفتاري است کـه ریشـه و لورنز معتقدند که خشونتفرویداست.

عنوان یک نیروي نهفته بهدر ذات و فطرت انسان دارد. از نظر این دو، خشونت
در انسان، داراي حالت هیدرولیکی اسـت،که بـه تـدریج در شـخص متـراکم و 

نظر لورنز، اگـر چنـین مزاکند. شود و سرانجام نیاز به تخلیه پیدا میفشرده می
ها و یا حتـی ها، بازيشکل مطلوب و صحیح، مثال از طریق ورزشاي بهانرژي

1 - Violence
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ي ي تئاتر و یا تماشاي آن تخلیه شود جنبهبر صحنهي مجازي خشونتتجربه
شود که مخرب اي تخلیه میصورت به گونهسازندگی خواهد داشت؛ در غیر این

د و ممکن است موجب اعمالی از قبیل قتل، ضرب و شتم، تخریـب و خواهد بو
داند کـه ي مرگ میي غریزهدر انسان را نمایندهخشونتنظایر آن شود. فروید

ي همچنان که غریزهي زندگی در فعالیت است. به اعتقاد فرویددر مقابل غریزه
ي مـرگ بـه صـورت کند، غریزهزندگی، ما را در جهت ارضاء نیازها هدایت می

چه بتوانـد، کوشد به نابودي و تخریب بپردازد. این غریزه چنانگري میپرخاش
ش را نداشته باشد، دیگران ابرد و اگر قدرتکند و از بین میدیگران را نابود می

به جانب خود متوجه شـده و بـه ،تخریب خود قرار دهدگري ورا هدف پرخاش
، بـه ي خشـونتشود. عوامل آفرینندهگر میو خودکشی جلوهصورت خودآزاري

شناسان، ترین عوامل به نظر روانگردند که یکی از مهممیاساسی برچند عامل
در اشکال متنـوع آن، چـه در مقیـاس فـرد و چـه در به واقع ترساست. ترس

مقیاس جنس، صنف، طبقه و گـروه، یکـی از عوامـل بـارز در ایجـاد خشـونت
باشد.می

قـاد نـاروا، روانی (به صورت انتانواع مختلفی دارد همچون خشونتخشونت
آمیز مبتنی بر جنسیتی (عمل خشونتتحقیر، فحاشی، تمسخر، توهین)، خشونت

براسـاس نیـاز مـالی)، اقتصادي (اعمال و دریافـت خشـونتجنسیت)، خشونت
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ابـط اجتمـاعی و انـزواي اجتمـاعی)، اجتماعی (ممانعت از برقـراري روخشونت
براي دستیابی به نیازهاي جنسی).جنسی (اعمال خشونتخشونت

، به دو شکل اصـلی دیگـرآزاري (سادیسـم) و طور کلی انواع خشونتاما به
ي کند. هنگامی کـه تمـایالت قهرآمیـز غریـزهبروز می(مازوخیسم) خودآزاري

مرگ در عوامل روانی انسان حادث شد از دو حال خارج نیسـت، یـا انسـان بـه 
پـردازد و بـه پیروي از این غریزه، به تخریب و شکستن اشیاء و آزار دیگران می

هاي طبیعـی و کنـد یـا اینکـه محـدودیتي خود را ارضـا میاین ترتیب غریزه
دهند. براي مثال طفل، به دلخـواه خـود ي این کار را نمیعی، به او اجازهاجتما
گیرد، بشکند و یا مثالً سر گربـه را ش قرار میاتواند آنچه را که در دسترسنمی

جاي اینکه متوجه ي تخریب و مرگ بهاز تنش جدا سازد. در این صورت غریزه
و خود انسـان را هـدف قـرار یابدش راه میادنیاي بیرون انسان شود، به درون

جاي دیگـران روي خـود او دهد و به این ترتیب، تمایالت قهرآمیز انسان بهمی
شود.پیاده می
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و خشونت، اضطرابنگاهی گذرا به ترس

در ادبیات نمایشی

در ادبیات نمایشی باید به و خشونتقبل از ورود به بحث بروز ترس
1توجه کنیم. نورتوپ فرايي شقاوتسرمنشأهاي این متون و نیروهاي عمده

عصر ادبیات و پیش از آن، یعنی عصر اساطیر تقسیم تاریخ تمدن بشر را به 
ش انسان بدوي براي هماهنگ کردن نماید. از منظر او عصر اساطیر، تالمی

یابد. در این ي ادبیات نیز ادامه میانسانی است که در دورهخود با جهان غیر

1 -Northrop Frye)1991 -1912.منتقد و ادیب کانادایی (



٤١خشایار مصطفوي 

در ادبیات .2شوندهاي عصر میهاي گذشته تبدیل به داستاندوره، اسطوره
ي بشري را در حماسههومر یکی از اولین بروزهاي اضطرابیونان باستان،

:کشدایلیاد به تصویر می

ي اولین تعـاریف ظهـور ایلیاد تابلوي قهرمانی، دربرگیرنده"
همچون تپش قلـب هکتـور، پریشـانی و آشـفتگی اضطراب

موي پاریس و لرزش آندورماك است. اگر قهرمان احسـاس 
ق آیـد زیـرا کنـد بایـد بـا شـجاعت بـر آن فـائمیاضطراب
امتحان و پیام الهی است. هومر به مدد استعاره بـه اضطراب

اي بـراي بیـان آن نـدارد. پردازد زیـرا واژهمیبیان اضطراب
(ماري، "دهد.ي التینی است که معناي فرار میفوبوس واژه

)25، ص 1385
که هاي قربانی و باروري استر اساطیر، آیینالگوهاي عصیکی از کهناما 

در طی آن، جهت جلب حمایت نیروهاي ناشناخته و یا باروري زمین، موجـودي 

ها مدام در ادبیات اعصار طورهصرفا مختص به ادبیات کهن نبوده بلکه اسها در ادبیاتهبازنمایی اسطور-2
و سفر اثر مارك توآینماجراهاي هاکلبري فینکتاببه طور مثال برخی از منتقدیناند.گوناگون بازتولید شده

اند. همر دانستهيادیسهرا یادآور ماجراهايپیسیسیقهرمان داستان در رود می
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ي شـود. گسـترهرحمانه کشـته میجاندار (انسان یا حیوان) در طی مراسمی، بی
خـواران و آدم3النهرین، مصر، یا تمدن اقـوام مایـاهاي بیناین مراسم به تمدن

شـکل خـدایان و ي یونـانی بهرسد. این مراسـم خـونین در جامعـهمی4واویتوت
یابد که آیین پرستش او مستلزم خصوص، دیونیزوس، خداي شراب، تجلی میبه

بـار، بـراي کـه هـر دو سـال یک5بار است. در جشـن آرکـادينیایشی خشونت
عقیـب زدند یـا آنـان را تشد، زنان را شالق میستایش از دیونیزوس برگزار می

ــد، در آیــین پرســتش دیــونیزوس در جاهــاي دیگــر، کردنــد و آزار میمی دادن
تکه کردن بدن قربانی زنده، امـري همیشـگی کش قربانی و همچنین تکهپیش

بوده است.
رحمانه را از سـر گذرانـده خود دیونیزوس نیز مصائبی بی،دیگرسوياما از 

گوید:میدر زمینه. پیر برونل6است

3 -Mayaریکاي مرکزي.اقوام سرخپوست در جنوب شرقی مکزیک و آم
4 - Uitoto
5 - Arcadie

خدایان در تعقیبش هستند تا نابودش دیگر که استخداییدیونیزوس ربوده شدن از بدو تولد، - 6
جوشد.اش در دیگی میبقایايو شودمیقطعه قطعهها و به دستور هرا او توسط تیتانکنند. 
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ه در آیین نیایش دیونیزوس وجـود دارد، همـان شقاوتی ک"
(برونـل، "شقاوتی است که بر خـود او اعمـال شـده اسـت.

) 80، ص 1384
در دنیاي قدیم، که بعدها پاي عنوان یکی از نیروهاي خشونتدیونیزوس، به

قـش گذارد، هم نقش جـالد را بـر عهـده دارد و هـم ندر ادبیات و تئاتر نیز می
هاي باکوس کاهنهي قربانی، شکل مستقیم ظهور این نیرو در ادبیات، نمایشنامه

قول یان کات:است که به7اثر اوریپید
ترین بیان خود را در ترین و نمایشیخواري آیینی، قسیآدم"

)196، ص1377(یان کات، "هاي دیونیزوسی یافت.اسطوره
آمیز و با عقلی زایـلجنوندر حالتی ها) سرایان (کاهنهدر این نمایشنامه هم

شود، قاصد ها به تشنج بدل میکنند، رقصهاي دیونیزوس را تقلید میشده، رنج
گویـد، پنتئـوس توسـط مـادر و ها میپاره شدن بدن گاوها توسط کاهنـهاز پاره

ي سـر بریـده، اجسـاد واسـطهشـود، حضـور بیدریده و خورده میاشخواهران

7 - Euripides
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اي است که در رحمانهخون بر صحنه، همه و همه تصاویر بیقطعه شده و قطعه
آید.ي آیینی به نمایش در میي تئاتر با بازگشت به ریشهصحنه

ي عظیمـی را در بـر شـک گسـترهدر ادبیـات نمایشـی بیتصویر خشونت
هاي شاخص آن عبارتند از:گیرد که نمونهمی
ي تئـاتر نمونهرا پیشآژاکسي نمایشنامهن آرتون، آنتو9اثر سوفوکل8آژاکس-

خوانــده اســت. آژاکـس ســردار یونــانی در حـالتی از خلســه و جنــون، شـقاوت
کنـد و دسـت آخـر تکه میجاي سرداران رقیب، بر صحنه تکهگوسفندانی را به

کشد. همچنـین جسـد آژاکـس تـا پایـان ماشاگران خودش را میجلوي چشم ت
گوید:ماند. یان کات پیرامون این نمایشنامه میتراژدي، بر صحنه باقی می

سرایان بـا مند همجاي در نظر گرفتن رقص شیوهاگر ما به"
هاي کوتاه، بازیگرانی را در نظر آوریم که تربیـت یافتـه جبه

آن صـورت بـه تئـاتر قسـاوت تئاتر گروتوفسکی هستند در 
)59(همان، ص"ایم.نزدیک شدهسوفوکل

8 - Ajax
9 - Soohocles
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ها اسـت. کـنش ، یکی دیگر از این گونه نمایشنامه11کااثر سنه10تی اس تیز-
گوشت ت و بر صحنه نیزکشی اسو آدمآغازین نمایشنامه، مملو از خشونتپیش

.شودبر سر میز غذا صرف میه و کودکان پخت
بینـی پیشگـردد.با حضور جـادوگران و ارواح آغـاز میاثر شکسپیر12مکبث-

چون تعلیق و کشش، تاکید بر عناصر حوادث شوم، ترفندهاي نمایشی شکسپیر
، حتـی بـه صـورت مسـتتر در خشـونتلـبغاو حضـور زا چون خـون وحشت

ي هول و هـراس بـه ، همگی منتقل کنندههاي نمایشنامهزیرساخت روابط آدم
مخاطب است.

هاي و شخصیتنیز در بطن آثار نمایشی، اضطرابدر کنار بازنمایی خشونت
:کردو بروز یافتهنمایشی رشد 

سـه ،در پایان قرن شـانزدهم و پـس از شـوك اومانیسـت"
ژوآن ي ما؛ فاوسـت، هملـت و دوني بزرگ مدرنیتهاسطوره

هزار اثر به سرعت ، آیند ... بر مبناي این سه اسطورهپدید می

10 - Thyestes
11 - Seneca
12 - Macbeths
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. اگرچه اثر گوته براي در تمام کشورهاي اروپایی نوشته شدند
ــپیر ــی، شکس ــراي ســومی اول ــی و مــولیر ب بــراي دوم

ناشــی از هــا هســتند. موضــوع آنهــا اضــطرابترینمعروف
هاي دانش، وظیفه در قبال پدر و توانایی اغواگري محدودیت

ه شکل بـزرگ ها بیاندیشیم ساست. موضوعاتی که اگر بدان
و تشــنج را تالل روانــی یعنــی وســواس فکــري، تــرساخــ
) 30، ص 1385(ماري، "یابیم.می
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در تئاتر و خشونتترس

اي آکنده انسان که نمود خود را از گذشتهو اضطرابترس،موضوع خشونت
هاي مایـهگیـرد یکـی از بناي تیـره و ناشـناخته میاز جنگ و نیستی و آینـده

انگیز ي ملموس شدن تضادهاي وحشـتهنرمندان تئاتر معاصر است که نتیجه
حاکم بر عصر حاضر، یعنی عصر اکتشافات و اوج نبوغ علمی انسان است. جهان 

ترین دوران تاریخ بشریت بـه لحـاظ پیشـرفت علمـی و وان پیشرفتهعنامروز به
اش، انسان را بیشتر و بیشتر دچار سردرگمی و تکنیکی، در تغییر لحظه به لحظه

هـا کند. در همین دوران معاصـر اسـت کـه دههاي فلسفی و اخالقی میبحران
هـا دهو شوند، بمب اتمـی هیروشـیماهاي گاز فرستاده میهزار یهودي به اتاق
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شوند، تجاوزهـاي عام میها به سادگی  قتلکند، ویتنامیهزار انسان را نابود می
روانی مـورد اسـتفاده قـرار عنوان ابزار جنگها، بهسیستماتیک به زنان در جنگ

عنوان معیار ارزش جهـانی، اقتصاد، بهآزادها پول و بازارگیرد. عالوه بر اینمی
طوري که ارزش جان حیوانـات در کند. بهخوتر میدرندهها را روز به روز، قدرت

جهان صنعتی بسیار بیشتر از ارزش جان هزاران انسان در جهان سوم است.
هاي بیـانی جدیـدي روي آور، تئاتر بـه شـیوهدر واکنش به این جهان وحشت

هاي هیروشیما ي بمبپس از فاجعه13در ژاپن رقص آوانگارد بوتوآورد، مثال می
یا رقص تاریکی اسـت. در ایـن وجود آمد. معناي رقص بوتو، رقص خشونتبه 

رود. موجود بکار میعنوان ابزاري براي به تصویر کشیدن خشونترقص، بدن به
یابد وفرساي تن و حرکت تا جایی که بدن بازیگر توان دارد، ادامه میکار طاقت

رسد هر لحظـه ممکـن نظر میگردد که گاه بهکت آنقدر زیاد میسرعت در حر
کننده بیهوش بر زمین بیافتد. در نگـاه اول شـاید ایـن رقـص نـوعی است اجرا
هنرمندانه بنظر برسد، اما هنرمند بوتو یک هنرمنـد معتـرض اسـت؛ خودآزاري

است. فریادي رو به به دنیـایی آمیز، واکنش و فریادي خاموشبوتو رقص جنون
دیوانه، که هنرمند تئاتر را به طغیان وادار کرده است.

اشاره نمود.) 1938–1983(شوجی ترایاماتوان بهاز هنرمندان این جنبش می- 13
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ها و اجراهاينوشتهرا در جنسی، تئوري خشونتدر قرن هجدهم مارکی دوساد
هاي مملو از نمایشهاي بعد آلفرد ژارينهادینه کرد. در سالاشخصوصی تئاتر

را همـزاد ، شـقاوتن آرتـونرا برروي صحنه برد و آنتوگري و آنارشیسمآشوب
عنوان یک عامل مهم نمایشـی دسـت بـه بازشناسـی آن زد. از تئاتر نامید و به

هـاي یالدي، آرابال با تکیه بـر ایـدهي شصت مگذر است که در دهههمین ره
و ، مفهـوم تـرسآرتـوو شقاوتبر صحنهژاريم، آنارشیسساددوي نگارانهتن

بـرروي "پانیـکتئـاترجنـبش"را با عنـوان فراگیر ناشی از خشونتاضطراب
و هاي جنـبش تـرسبا این حساب براي شـناخت بهتـر سرچشـمهصحنه برد.

رویم کـه بـه اعتقـاد نگارنـده مندانی مـیاندیشـهن از ، به سراغ سه تاضطراب
اند.اي را بر روي آرابال برجاي گذاشتهتاثیرات عمده
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ي اخالقی متمدن،مطرود جامعه

مارکی دوساد

، در دوازده فرانسـويفیلسـوفو نویسنده،14مارکی آلفونس فرانسواز دوساد
به دنیا آمد. در چهارده سالگی، پاریساي اشرافی در از خانواده1740سال ژوئن

نـام هـاي اشـراف در آنجـا ثبـتي نظام شـد کـه فرزنـدان خانوادهوارد مدرسه
ي درجـه1763سالگی، در جنـگ شـرکت کـرد و در سـال کردند. در هفده می

رابطه داشت و پدرش براي پایـان دادن بـه تئاترازیگران ی گرفت. او با بسروان
این ارتباط، او را وادار به ازدواج کرد. مارکی ازدواج کرد اما تئاتر براي او جذابیت 

اش یک تئاتر خصوصـی در کاخ1766ل طوري که در ساماند. بهناشناخته باقی 

14 - Marquis de Sad (1740-1814)
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هاي زیادي در زندگی، فراز و نشیبساددوساخت و به اجراي نمایش دست زد. 
را گذراند. زمانی به مصادر دولتی و حتی مسند قضاوت دست یافت و زمـانی در 

ار از اعدام با گیوتین اوج رسوایی به اتهام زنا و تجاوز به زندان افتاد. او حتی دو ب
، سی و دو سال از ساددوبه جرم اهانت به مقدسات نجات یافت. روي هم رفته، 

سـالگی 74در سن 1814سال دسامبراش را در زندان گذراند و در اول زندگی
درگذشت.
در سـاددوي اسـت. فلسـفهین نویسنده گرفته شده از نام اسادیسمي کلمه

است. خشونتی کـه بـا جنسیو خشونت، میل به آزارسکسیداشتن روابط آزاد
انسانطبیعتیابد و بازتاب منطقر او نمود میحصر آزادي از نظوحدتعریف بی

بـا نگـاهی ساددو. کندي دوسویه برقرار میرابطهو میان درد و لذت یک است
فضـیلت رذیلـت اسـت و رذیلـت اش معتقـد بـود هاي جامعهمعکوس به ارزش

زمان مورد انتقاد و مطرود اعالم شد ي آندر فرانسهساددوهاي . دیدگاهفضیلت
گـذار بـر و تاثیرمـیالدي، در قـرن هجـدهم فلسـفهان کننـدگاما او از متحول

بـود. ي جنسـی تمرکـز کـرد،، که روي مسـألهمندان متأخري چون فرویددانش
قید و شرط انحراف را جایگزین قلمرو اخالقـی کـانتی کـرد و ي بیارائهساددو

گراعقالنیـت	يترین منتقـدان کانـت و فلسـفهبدین ترتیب او به یکی از جدي
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است و این سکسو سرشت اصلی عقالنیت، خشونت، ساددو. از نظر تبدیل شد

منتقـدان مدرنیتـه، 	پردازان ادبیـات پسـامدرن،میراثی است که از او بـه نظریـه
یاري از و همچنـین بسـ15اخـتاللي هاي آنارشیسـت و هـواداران نظریـهگروه

رسیده است.17و سینما16ي تجسمیهنرمندان حوزه
بینیم دور شویم مـیساددوي اگر بتوانیم از قضاوت اخالقی پیرامون اندیشه

در برابر امور قدسی و الهی و بها دادن به تن و امیال انسـانی ساددوکه شورش 
و انقالب فکري انسان در برابر فکر آسمانی و کیهانی فرایند رنسانسبخشی از 

در زمـین از انسـان 18اشنـدگانو نمایاي به نام خداقرون وسطی است. پدیده
اش را در این دنیـا اند که براي وصول به رستگاري ابدي (بهشت) امیالخواسته

ي ي ایـدهعویق اندازد. غالـب اندیشـگرانی کـه بـا پشـتوانهسرکوب کند و به ت

15-queerیعنی میل زن به مرد و یا شود که از هنجار عمومی سکس، این واژه به کسانی اطالق می
گرایانه هستند و یا به هر دو جنس تمایل جنسی دارند.  یا داري تمایالت همجنسبلکهکنندبالعکس پیروي نمی

، اثر آلفرد کوبین) 1904(ايمخلوق اسطوره، اثر گوستاو کوربه) 1866(خواب آثار نقاشی همچون:-16
.فرانسیس گویاثراکنیبالو یا تابلويهاي تناسلیاز آلتهاي ژان ژاك لگونقاشی

روز سودوم ساخته شده 120اثر پازولینی (که بر اساس رمان سالومهمترین این آثار عبارتند از فیلم - 17
امپراطوري و یا فیلماثر ژرژ فرانژوچشمان بدون صورت ، اثر لوییس بونوئلخاطرات یک مستخدماست.) 
اثر ناگیسا اوشیما.هوس

مثال کشیشان، شاهان و یا مردمان مذهبی.-١٨
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خیزند اساسا رویکردي محافظه کارانه با این نظر به مخالفت بر می19رنسانسی
اش را با خدایانهي آتئیستی و بیمایهدر نقش یک انقالبی درونساددودارند. اما 

کند.  تابوها هویدا میترین مایه قرار دادن سختدست
را سـاددوي فلسـفه21ي مـنساد همسـایهدر کتاب خود، 20پیر کلوزسکی

جز اولین کسانی است که با نفی ساددوداند زیرا گرایی میدرآمد ظهور پوچپیش
کنـد.ت راه را براي ماتریالیسم عصـر روشـنگري همـوار میهاي مسیحیارزش

، نیاز به پژوهش بیشتر دارد تا ایـن کـه بگـوییم او ساددوي سخن گفتن درباره
ي داد. براي رسیدن به این منظور باید بـه سـدهدامنی ترجیح میگناه را بر پاك

بـه طبیعـت و گریـز از قراردادهـاي هجدهم بازگردیم. در آن زمـان بازگشـت 
ي فلسفی بود کـه ایـن تمایـل در ژان ژاك روسـو بـه اي نحلهاجتماعی، گونه

در ي افراطی نمود یافت. میشل فوکو، به گونهساداي مالیم و در مارکی دوگونه
نویسد:باره میاین

ارزش دادن به انسان به جاي آسمان-١٩
20 - Pierre Klossowski
21 - Sade Mon Prochain (1947)
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آمیز عقالنـی و در عـین حـال توجیه استهزادر تفکر ساد،"
ي اول برداري عظیم از کار او هنوز مرحلهتغزلی روسو و گرته

ي معاصـر و است. قهرمانان سـاد، بـا اثبـات پـوچی فلسـفه
ي انسان و طبیعـت، بـر اسـاس برهـان گویی آن دربارهدراز

خلف، تصمیماتی حقیقـی گرفتنـد تصـمیماتی کـه در واقـع 
ي آن قطـع پیونـد میـان تگی است و نتیجـهانفصال و گسس

)281، ص 1387،(فوکو"انسان و وجود طبیعی اوست.
و ي آن بـراي انسـاندسـتورات بازدارنـدهمذهب، بـه در مخالفت باساددو

فلسـفه در کتـاب ي این امر در. نمونهکردمفاهیمی چون عفت و نجابت حمله 
در ساددو.  گرددبه خوبی آشکار مینوشته شد، 1795که در سال 22اتاق خواب

در همـین .پردازدتعریف مذهبی عشق میبه ستیز با این کتاب با ابزار خشونت
عنوان ي جهــان را بــهنیروهــاي ســازنده23ژوســتیندر رمــان  ســاددوراســتا، 

کند و ژوسـتین بـه محـض درك ایـن حقیقـت، هایی شیطانی ترسیم میچهره
ي هاي از همشرمانهخواهر او، ژولیت، که به شکل بیشود ومحکوم به رنج می

22  - La Philosophie dans le boudoir
23 - Justine
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برد، در کمال راحتـی و آرامـش روزگـار هاي شیطانی بهره میها و لذتخوشی
، ژوسـتین اسـت کـه بـدنبال ساددوگذراند. محکوم و محتوم حقیقی از نگاه می

یـد بـر از توهمات عجیب و غریب با تاکدر این رمانساددوفضیلت رفته است. 
کلیسـاي کاتولیـک توهین آشکار به مقدساتو جنایت و جرم، جنسیخشونت

را در برابر اخـالق گراییو سکسي آزادي مطلق جنسیو ایدهسخن گفته است
هـاي پذیرفتـهکند. به طور کلی عدم اعتقاد بـه قـانون و عرفمرسوم طرح می

نسـی از ي اجتماعی، دشمنی با مذهب و همچنین اعتقاد به اصالت لذت جشده
هستند.ساددوهاي اصلی فکري مایهدرون

اي انجـام شـده نیز تحقیقات گسـتردهساددوي زبان در آثار پیرامون مسأله
اي که گونهزبانی شفاف است. بهساددوزبان در آثار است، به اعتقاد روالن بارت

گري و ي نگارش کالسیک زبـان فرانسـه کـه بـر منطـق بیـانبر خالف شیوه
عقاید بر اساس خویش استوارند بـدین ساددوگري استوار است، در زبان داللت

در بـارتگـردد. روالني زبـان خـویش تعریـف میوسیله عنصر معنا در دایره
گوید:باره میاین

نویسنده بود و نه مولفی رئالیست، همواره ساددواز آنجا که "
ي داد. او از سـویهسخن را بر موضوع و بر مدلول ترجیح می
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نوشت و نه از خواستگاه تقلید. هـر چـه او شناسیک مینشانه
افتـاد؛ اي مداوم بـا معـانی از شـکل مید به گونهکربیان می

ي معنـا خوانـد و نـه در را بایـد در گسـترهسـاددوپس آثار 
)229، ص1380(احمدي، "ي مصداق.گستره

نقـد اجتمـاعی زبـان يگـران بـا زمینـهاز منظر دیگر برخی از پژوهش
پیرامون امیال سکسی ساددوي جنسی پردهگونه و گفتارهاي بیپورنوگرافی

اند و اش دانستهي اشرافی زمانهرا واکنشی در برابر سانسور و ریاکاري طبقه
اند.تابو شکنی او را سمبلی براي آزادي بیان قلمداد کرده

یـک گـام جلـوتر سـاددودر مورد معناي حاصله از زبان آثـار اما  فوکو
گر علمی (دکارتی) قرن نوزدهم بلکـه را نه بیان بیانساددورود. او زبان می

و "سـخن دیـوانگی"شناسـد و آن را ي اندیشـه میاي معما و ناسازهگونه
نامد و معتقد است:می"نظمی آگاهیبیان بی"

ان ساد دیگر به آن معناي ساده و آشنا بیان یک اندیشـه زب"
نیست و با از کف رفتن مبناي معناشناسیک زبان، هر گـزاره 

زمان) تبـدیل اي همي مرگ و جنون (به گونهکنندهبه فاش
)195(همان، ص "شود.می
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هاي زیادي نیز به نگارش در آورد که تنها یکـی از ، نمایشنامهسادی دومارک
رفت که بالفاصله رسمی يبه روي صحنههاي هرزگیبداقبالیها با عنوان آن

اش را چهارده سال پایانی زندگیساددوآمیز تعطیل شد. به خاطر مسائل توهین
در تیمارستان شارنتون زندانی شد و در همان جـا بـا محکـومین بـه اجراهـاي 

، تماشـاي 25مـارا سـادي نویسنده نمایشـنامه24پرداخت؛ پیتر وایسنمایشی می
ن را ي اخالقی متمـدگاه مطرودان جامعهدر مخفیساددواجراهاي آثار نمایشی 

هاي آن دوره دانسته است.لذتی کمیاب براي پاریسی

24 - Peter Weiss
25 - Marat Sade
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گري مفهومو ویرانآلفرد ژاريمآنارشیس

قدرت متمرکز در تئاتر

ال را شاید فرانسوي متولد شهر الوسمبولیست ي ، نویسنده26آلفرد ژاري
عالمت در غرب شناخت. ابزوردنویس تئاتر شنامهیعنوان اولین نمابتوان به
، همچون آثار داستایفسکی، هجو آلفرد ژاريهاي ي نمایشنامهمشخصه

انساناخالقیآمیز و هتاك و تمرکز بر زشتی فیزیکی و هیوالوارگیتوهین
سی و در وش کوتاه بوداما بر خالف ماندگاري آثارعمر ژارياست.

26- Alfred Jarry (1873 – 1907)
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تروخیممخدر، یماري سل که با مصرف الکل و موادبر اثر ب)1907(چهارسالگی
در شهر پاریس درگذشت.شده بود،

پانزدهدر ژارياست؛1ي اوبوسه گانه،  ترین آثار تأثیرگذار ژاريیکی از مهم
هایش بـه نـام هنـري مـورین سـالگی، بـه کمـک یکـی از همکالسـیپانزده

اش را با هدف تمسخر و ریشخند معلم فیزیک"لهستانی"اي به نام نمایشنامه
هاي بندي اجرا ش با کمک عروسکاي یکی از دوستاننوشت که آن را در خانه

مردي فربه با سه دندان از جـنس ،ي اولیههکرد. شخصیت اصلی این نمایشنام
اي داشت. او بعدها با پیگیـري همـین سنگ، چوب و آهن بود که بدنی استوانه

در هفـده آورد. ژاريرا بـه نگـارش دري ابـوگانهسـهشخصیت غریب، نمایش 
تحصـیل بـه سالگی براي ادامه تحصیل به پاریس نقل مکان کرد اما به جـاي 

سرودن شعر پرداخت و توانست توجه محافل ادبی را به خود جلب کند و موفـق 
در 1893را در سـال دقایق یـادبود شـنیش به نام اشد نخستین مجموعه شعر

اش به سرعت ارثیهپاریس چاپ کند. در همان سال والدین او درگذشتند و ژاري
و بعد او به ارتش فراخوانده شد اما بعد به علـل پزشـکیرا خرج کرد. یک سال 

است. 1899ابو در زنجیرو 1897ابو پرنده، 1888ابو شاه هاي گانه شامل نمایشاین سه-1
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ي از تجربـهها روزهـا و شـبدر رمـان از ارتش خارج شـد. ژاريناتوانی بدنی
سـزار ي نمایشـنامهژاري1895اش سـود بـرد. در سـال همین دوران زنـدگی

زمـان بـا پرداخـت سمبولیسـتی بـه وشـت کـه همرا در سه صحنه نضدمسیح
گرایی انتقادي نیـز هاي پوچهاي بروز ایدهمضامین کتاب مقدس، نخستین رگه

در آثارش ظاهر شد. در این نمایشنامه که در عین رویکرد تاریخی نگاهی نیز به 
دوران معاصرش دارد، مسیح نه تنها عامل معنویت و متافیزیک نیست بلکه بـه 

گردد.ی از سیستم امپراطور رم معرفی میعنوان بخش
که در پنج پرده نوشته شد1شاه اوبوموسوم به ي اوبوگانهسهنخستین اثر از 

شـد. در به روي صحنه رفت اما در اولین شب اجرا توقیـف 1896در بهار سال 
تر در فرانسه بود و هاي تئابرخالف تمام دستاوردها و سنتحقیقت نمایش ژاري

بـا   و شد. شخصیت اصلی ایـن نمایشـنامهباعث خشم و انزجار مردم نسبت به ا

ي یک هنگ نظامی مردي فربه، خشن و احمق است که فرمانده"اوبوپدر "نام 
توجـه بـه مناسـبات اجتمـاعی بـا است و به دور از قید و بندهاي اخالقی و بی

کشد و خود را بـه پادشـاهی را می2سونسال، شاه(مادر ابو)همسرشتحریک

1 - Ubu Roi
2 -Vencelas
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سایر مخالفان وزادگان، قضات ونجیببا کشتار و شکنجه،رساند ولهستان می
بـورگرالساما شاهزادهکند. ها را غارت میلهستانیهمچنین با افزایش مالیات

. ابـو شکسـت کنـدانتقام از او لشـکري فـراهم می، براي به کمک سزار روسیه
برد، از سوي دیگر همسراش که طالهاي ابو را جان سالم به در میخورد اما می

اش سـوار بـر و همسریش، ابوي پایانی نمادر پردهشود.دزدیده هم متواري می
هاي دیگر را در سـر ي غارت سرزمیناند و نقشهاي دوباره به هم پیوستهکشتی

کشند. می
ي خودش است به هیک شوك فرهنگی در زماناین نمایشنامهاجراي 

تماشاگران، در وضعیتی اعتراضیدر میان همهمه و سر و صداياي کهگونه

عناصري را شامل شاه اوبو.1پی، به اجرا درآمددرهاي پیناك و با وقفهآشوب
. به 2تماشاگران بودهايها توهین آشکار به حساسیتشد که قصد آنمی

گرایی با هنرمندانی چون مونتینی و دوماي پسر جریان را بر روي صحنه برد که واقعشاه ابودر زمانی ژاري-1
هاي بعد نوشت و در سالگرایی (ناتوریالیسم)اي بر طبیعتزوال مقدمه1873. در سال بودلی تئاتر فرانسه اص

آندره آنتوآن سعی کرد در فرانسه ناتوریالیسم را جایگزین رئالیست کند. در چنین شرایطی است که مخاطبین 
ي دیگري بود.تئاتري که گویی متعلق به زمانهمواجه گشتند. فرانسوي با تئاتر ژاري

راه کل زبانی مذهبی هم دارند، به طوري که در مذهب است، ابو و همسراش در هاحساسیتیکی از این - 2
خواهند.و قدیسین کمک میجنایت مدام از خدا
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به نهادهايحمله،1از زبانی هتاكاستفادهتمسخر گرفتن تابوهاي اخالقی،
ظاهر پردازي وها، کودکانه بودن طرح و شخصیتاجتماعی و هجو آنقدرت

هاي بازي، از دیگر ویژگیشبهاي خیمهشدن بازیگران همچون عروسک
شود که پادشاهی ظاهر میي این اثر بود. در این نمایش، اوبو در قامتبرجسته

حک، زشت و عجیب و غریب و صفاتهاي مضها و لباسبا ماسک
همچنین شود. ي بورژوایی میاش، خود مظهر و اساس واقعی جامعهنکوهیده

و روي صحنه هیچ ابایی نداشت. خشونتو شقاوتاز نمایش خشونتژاري
آوردن مغز از سر، روي تماشاگران ي بیرون انه مانند صحنههاي وحشیشوخی

انکاري گذاشته است.غیر قابلاتآن زمان و بعدها روي هنرمندان زیادي تاثیر

بر2مسشیي آناراندیشهظهور ،اما یکی از موارد قابل پیگیري در این نمایش

یکی از اجرااز لحاظ را در تاریخ تئاترشاه ابونمایشنامه تئاتر است. يصحنه

کند.به معناي گه استفاده میMerdreفقط از لغت ،بارسیدر این نمایشنامه بیشتر از ژاري-1
ي معاصر بارها توسط به نقل از نوآم چامسکی واژگانی است که در دورهAnarchismي آنارشیسمواژه-2

ي ارج شیست اما فلسفهقدرت بدنام شده است. در ایران نیز این واژه به غلط به هرج و مرج تعبیر شده است. آنار
گرا است. به اعتقاد آرتور لنینگ هاي اقتدارگرا، سلسله مراتبی و سلطهنهادن به آزادي فردي و نافی نظام

ي قدیم همچون زنون و افالطون یافت اما: توان در بسیاري از فالسفهي آنارشیست را میاندیشه

ویلیام گادوین به نام يدر رسالهي آنارشیسمي نظریهنخستین نمود نظام یافته"
) نمود 1793ي عدالت سیاسی و تاثیر آن بر فضیلت و سعادت عمومی(تحقیق درباره
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که شاه ابو،ي ماجرا نیستشناسند اما این همههاي ابزورد مینخستین نمایش
واکنشی است به رشد و قدرت گرفتن آیدبر صحنه مینوزدهمقرن انتهايدر 

اجتماعی و ،اي که قدرت سیاسیبورژوا در اروپا، طبقهيهاي جامعهارزش
قدرت، ي جنونپایان، به واسطههاي بیدست گرفته و در توالیفرهنگی را به

د انکشمیهاي تکرار شوندهجامعه را به سوي انحطاطاشو حماقتورزيطمع
تا کند.ي خویش را بر کل طبقات حاکم میهاي طبقهو در عین حال ارزش

و نمایش پی افشاگري قدرت استدر توان ادعا کرد که ژارياینجاي کار می
.1هاي شاهانه پیرامون قدرت استداستانپاروديبه نحوي شاه ابو

اي از محتوي است. ادعاي اصلی گادوین به عنوان یابد، عنوان خود خالصهمی
هاي ي پلیديهاي سیاسی مسبب همهست که بنیادجدید این اگذار آنارشیسمبنیان

)19، ص 1367(لنینگ، "اند.اخالقی

توان به ویلیام تامپسون، ژوزف هاي گوناگونی است و از متفکران آن میو جریانهاداراي شاخهآنارشیسم
، اما گلدمن و نوآم چامسکی نام برد. پرودون، میخائیل باکونین

اش به قتل و کمک سربازانهمسراش تحریکبا را به مانند مکبث سرداري جنگی است که شاه شاه ابو -1
براي و صحبت با پسراش بورگرالسشود. حضور روح شاه مقتول در صحنهدچار جنون قدرت میرساند و می

.  اثر سوفوکلادیپ شاهشبه نمایاست این نمایشنامه ارجاعی ام ناست. همچنین هملتگیري یادآور انتقام
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بارها و بارها بنیان قدرت به چالش گرفته شده است. ،در تاریخ تئاتر سیاسی
ي به از جنس او، نگاه نوتر1یو معدود هنرمنداني کار ژارياما تفاوت عمده

ي به نوعی آن را در دستهتوانرت است، نگاهی که از لحاظ فکري میقد
ابو آن يگانهدر سهقدرتی که ژارينهادبه واقعقرار داد. 2مي آنارشیساندیشه

اي چون شاه، کشد یک قدرت مرکزي با تعاریف محدود شدهرا به چالش می
با نمایش فساد و سودجویی بلکه ژاريو یا حکومت نیستحکمران، دولت

تقسیمآور، جهان قدرتی که تا یک پیغاماز قهرمان داستان ،هاي شخصیتهمه
نظري گیرد. اگر به تاریخ ادبیات قبل از ژاريشده است را به استهزا می

ها و ، دستهاشخاصهاي چون بینیم که نقد قدرت همیشه با مولفهکنیم میبیاف
شان اند و در مقابلاند، همیشه آدم بدهایی وجود داشتهنژادها محدود شده

اش این اصل در نمایشاند (و یا بالعکس) اما ژارينیروهاي خوبی ایستاده
ي یک جامعه کند و همهت و منفی را رها میبنیادي یعنی کشمکش نیروي مثب

.ویتسکيآلمانی با نمایشنامهدرام نویسبه مانند گئورگ بوشنر-1
و 1860هاي ي قرن نوزدهم (بخصوص دههیانهدر مشناسیممیي آنارشیسمآنچه که ما با عنوان اندیشه-2

یکوارو هاي گوناگون توسط اندیشمندانی چون میخائیل باکونینها و همایش)و در سراسر اروپا با انجمن1870
ها برخورد با این اندیشهاین بحث شوم که آیا ژاريبدون اینکه وارد در حال نشر و بسط بوده است.ماالتستا

هاي و نفی نظاممستقیم داشته است یا خیر، باید به این نکنه اشاره کنم که در واقع چهارچوب فکري آنارشیسم
ه است. هاي گوناگون طرح شدبه شکلپیش از ژاريدر طول تاریخاقتدارگرا
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کشد. در همین راستا است که سازند به نقد میرا که در کل یک قدرت را می
، بگردیمشاه ابوهاي مثبت در نمایشنامه حتی اگر سعی کنیم به دنبال شخصیت

ازییهارسیم که بیشتر شبیه مجسمهبه شاه مقتول و یا ملکه میدر نهایت 
هاي ي شخصیتجز دستهالت هستند و اگر فرض کنیم که آنها حماقت و جه

اش را در فقط به یک دلیل واضح است و آن اینکه فرصتگیرند،منفی قرار نمی
زادگان به ي اشراف و نجیبنمایش ندارند. هر چند در بیشتر نمایش طبقه

ن و سربازاگون چونهاي گونهر نقشمردم نیز دبازتاب آیند اما نمایش در می
نشان داده طلبفرصت، سودطلب واي احمقبرها و ... به صورتی تودهنامه
ي قدرت را به پدیده. ژاريکشندشان فریاد میکه فقط در پی منافعدنشومی

مسلط آن امراز همین رو است که وکندصورت قدرت متکثر در جامعه نفی می
ي بورژوا و هنجار پذیرفته شده که ارزش در جامعهجامعه یعنی طال و پول 

و عامل قدرت توسط باقی طبقات هم هست در جاي جاي نمایش حضور دارد
گردد. معرفی می

با بیشتر هنرمندان پیش از خویش که به از سوي دیگر تفاوت ژاري
درصدد یافتن چاره و ژارياند در این موضوع است که ي قدرت پرداختهمساله
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و یا 1نیست. از نظر او حاکم خوب یا حاکم بدمنفیي نسخه در برابر قدرتارائه
بلکه او بیشتر درصدد فروپاشی نظم عمومی و مردم شایسته وجود ندارند 

ویرانگري مفهوم قدرت متکثر است. نظم عمومی و قدرت متکثري که 
اي سازند. نکاتی که در عین نیاز هر جامعهي معمول را میک جامعهي یشالوده
عدالتی و فساد نیز هایی چون نظام سلطه، ظلم، بیبروز پدیدهباعث،به آن

برد. است که یک آنارشیست به آن حمله میاينقطهشوند. و این همان می

را هم به نگارش درآورده که مهر گیاه، ماکیاولی نمایشنامه شهریاراشاره به واژگان ماکیاولی در کتاب -1
فلسفی ماکیاول به ي سیاسی و نگاهتوان اندیشهي واضحی است از نگاه به قدرت در ادب نمایشی و مینمونه

گیري کرد. را به خوبی در آن پیحکمرانی



٦٧خشایار مصطفوي 

اوتشقي مقولهو آرتو

ترین پیشگامان کارگردان و بازیگر تئاتر، یکی از مهمنویسنده،، 2ن آرتونآنتو
جنبش تئاتر پیشتاز در قرن بیستم و تئوریسین اصلی تئاتر قساوت و تئاتر آیینی، 

ي تحریر در آورد؛ به رشته1932یانیه، در سال تئوري خود را در دو باست. آرتو
، در و تئـاتر خشـونتي خشـونتهایی دربـارههمراه نامهبه1938که در سال 

به چـاپ رسـید. وي حتـی اجـراي نـاموفق 3تئاتر و همزادشاي بنام مجموعه
هایش کـارگردانی اساس تئوريبر1935را که خود در سال 4هاچیچننمایش 

در تبیـین  دانسـت. آرتـوهـایش میي اجرایـی تئوريکرد را بخشـی از پـروژه

2 - Antonin Artaud (1896 – 1948)
3 - Le Théâtre et son double
4 - Les Cenci
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کنـد کـه ظـاهرا از آنچـه او سرنوشـت را مطـرح می5ي قساوتاش واژهنظریه
مملو از دردهـایی بـود کـه جدا نیست. کودکی آرتو،خواندي خود میرحمانهبی

ي پزشکان و براي تسکین بعدها او مجبور شد به توصیه.ی عصبی داشتأیمنش
اش بـه روح او نیـز منتقـل هاي بدنیدرد به مصرف تریاك روي بیاورد؛ اما رنج

همه یک جـور وهمه،گریستنوعشقاز نظر او خندیدن، آفریدن، مرگ،شد. 
آورد که گنجایشی است بـراي زیسـتن و ادامـه ر میگري در انسان به باوحشی

رحمانـه بـه زنـدگی زاده شـد. از دل همـین نگـاه بیزندگی. تئاتر قساوت آرتو
کشی نیست بلکه:رحمی این تئاتر الزاما رنج جسمی، خونریزي و یا به صلیببی

نوشت دهد که چگونه، سرتئاتر قساوت در حقیقت نشان می"
(برونــل، "کنــد.کوب میآورد و لگــدانســان را از پــا در مــی

)198،ص 1378
ــو ــتهآرت ــاتري خشــونتدر نوش ــان تئ ــک جری گرا و هایش، تصــویري از ی
دهد که هدف اساسی آن تـاثیر بـروي ي اذهان عمومی، ارائه میکنندهتحریک

و اعصاب او است. نظام عصبی تماشاگر و بیدار کردن قلب

5 - Le Cruauté
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بـار اسـت و همـین عمـل گذارد خشونتهر آنچه اثر می"
دهد و روح ي تئاتر را بنا میخشن و افراطی است که شالوده

بر این باور اسـت بخشد. تئاتر شقاوتاي به کالبد آن میتازه
یشد، پس بیهوده اندکه تماشاگر ابتدا از طریق حس خود می

است که مانند تئـاتر روانشـناختی ابتـدا منطـق و درك او را 
)124، ص1384،(آرتو"مخاطب قرار دهیم.

، تئاتر یک روایت جادویی است که بازیگر و تماشاگر را به یک از منظر آرتو
زایی، بـه زیبـایی و وحشـتدهد وگیز قرار میبرانمیزان در جریان وقایع شوك

کنند. نتیجه، یـک قابل انکاري در این واقعه با یکدیگر تالقی پیدا میشکل غیر
اش دوري جسـتن از تئـاتر بیـانی و تئوري غیرعقالیی است کـه هـدف نهـایی

ادبی نیست بلکـه ، محمل یک رویدادي است؛ در حقیقت تئاتر آرتومتنادبیات
ي فضا است کـه که زایدهآوردبراي تماشاگر به ارمغان میي حسییک تجربه

یعنی ادبیت با اصل پیدایش نمایش،توان آن را تئاتر ناب نامید. از منظر آرتومی
يدر تئوري خود، به نقـد مبـانی خردگرایانـهاو ضدیت دارد. بدین ترتیب ،آیین

بنام تئـاتر قسـاوت، بـه جسـتجوي نقـاط وپردازدعصر روشنگري در غرب می
گرایانه (اومانیستی) و تصویر ناقصی سونگري انساني یکتاریک و تعریف نشده
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ها و پـردازد. ایـن گـرایش در نامـهدهـد، میکه این بینش از انسان بدست می
بینـی و بـل پیشدر توجـه او بـه وقـایع غیرقاچیـزهاي وي بیش از هر نوشته

و ي آنارشیسـمعنوان نتیجـهمنتظره و متوجه ساختن به کیفیت آفرینش بـهغیر
سازد.هرج و مرج در خلقت، خود را نمایان می

بایسـت بـه تنهـایی و بدین باور رسیده بود که تئاتر دیگر نمی،در فرمآرتو
سنت زبان متکی باشد، بلکه به زبان جدیدي (زبان بدن) براي بیان همچنان بر 

نیازهاي انسان معاصر نیازمند است. از نظر او، باید در کنار زبـان شـنیداري، بـه 
هاي طبیعی و یا استفاده از ابزارهاي هنـري دیگـري نظیـر سراغ حرکت، ژست

فیلم، رادیو، نقاشی، موسیقی نیز رفت.
هـاي بیـان زبان مشخص و عینی، از طریق استفاده از حس،زبان بیان آرتو

و هاي بیان غربی است که کلمات را  دگرگون کـرده و دور شدن از فرم6شرقی
دهد و از خصوصیات یا کاربرد صدا را گسترش میکند گاه آن را بدل به ورد می

گیرد، حـس و ي سریع بکار میهاکند. ریتمو امکانات تغییرات صدا استفاده می
سازد. این زبان به کند و در جایی متوقف میحساسیت را در جاهایی تحریک می

ي بالی در اندونزي آن را با بود که مردم جزیرهs)(balinaiهاي بالینهي رقصشیفتهآرتو-6
کردند.موسیقی اجرا می
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دهد و به دلیـل خصـلت متغیـر و زیـر و نوعی تحرك شاعرانه، امکان بروز می
گرایـی ها را بسوي یک روانگردد و حسهایش بر شاعرانگی کلمه چیره میبم

بـهشـود.که از پس حرکات و اشارات آشکار میدهد. تعمقی تر سوق میعمیق
طـاعون مقایسـه همچـوناي ، تئاتر مورد نظر خود را با فاجعههمین دلیل آرتو

هاي یک اجتماع را متزلزل سازد: تواند پایهکند که میمی
گزینـد، ماننـد یـک طاعون ابتدا تصاویر نهفتـه را بـر می"

ها را به صـورت و درونی و سپس ناگهان آنآشفتگی مخفی
رانـد؛ تئـاتر نیـز در آمیز به پیش میحرکات و اشارات اغراق

کند و مانند مورد حرکات روي صحنه به همین نحو عمل می
طاعون زنجیرهایی میان آنچه هست و نیسـت، میـان آنچـه 
بالقوه امکان دارد و آنچه در مادیت طبیعت بالفعل وجود دارد 

)49ص(همان،"سازد.میبرقرار
معتقد به استفاده از کارکردهاي آیینی در تئاتر امروز است. از دیـدگاه او آرتو

معاصر بدمـد. ایجـاد تئاترجانتواند روح را در کالبد نیمهها میبازگشت به آیین
هاي قـدیم را در تماشـاگر نمذهبی در مخاطب همان تاثیر آییو وحشتترس

امروزي دارد.
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ظاهرا در تضاد با جستجو در آینده قرار ،جستجو در گذشته"
گیرد، یعنی نوعی بازگشت به عهد باستان به بدویت، بـه می

اصلیت به همراه ارتقاء به آنچـه امـروزي و نـوین محسـوب 
) 71، ص1384(برونل، "شود.می

عنوان زنجیرهایی اي بودایی، منطق و خرد را بهمدرسهاي بهدر نامهآرتو
ها جاي آنکند و بهبندند نفی میذهن میيکنندهکه ما را به بالهت فلج

کند که طی غیرعقالنی را پیشنهاد میهاي مثبت توهم و خودانگیختگیارزش
یعنی ژدي کالسیکتراتأثیر هاي فروخفته را مشابه بااي عاطفی گرایشتصفیه
در تئاتر به دنبال ساختن زبانی آیینی از طریق داند. آرتوي کاتارسیس میمقوله

بود، کشفی که از همزاد واقعی 7هاهاي فیزیکی جهان، یا هیروگلیفکشف نشانه
گردید.منشعب میتئاتر یعنی شقاوت

، این واژه نهایتا به معناي بازگشتی به حیات در معناي خشونترغم ابهامبه 
، گـاه ناشـی از ، شـقاوتي آرتـوپیشامنطقی اسـت. در اندیشـهبدوي و آگاهی

در معناي داروینی کلمه از طریق تخریب واکنش نسبت به سرکوب است و گاه

کند.است که تصاویر اشیاء را مکتوب میبصريزبانی،نویسیهریا نگاهیروگریف-7
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درونی فرهنگ مصداق شقاوتشود و گاه نیزگر میدر کار خلق و آفرینش جلوه
ي وحشی نجیب، روسو است.اروپایی در مقابل ایده
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)(پانیکو اضطرابجنبش ترس

بـا8پانیـکین نکته توجه کرد که آنچـه جنـبش پیش از هر چیز، باید به ا
هاي زیـادي کند، اغلب فصل مشتركپیشنهاد میو اضطرابعنوان تئاتر ترس

کنـد، در اند پیدا میو اسالفش طرح نمودهن آرتونو شقاوتی که آنتوبا خشونت
پیامـد گردد، در حقیقت هول و اضطراباجین میبا خشونتبیشتر موارد، ترس

ي نیروهـاي ي آن آزادسازي و تخلیهاست که نتیجهو شقاوتمنطقی خشونت
گر و مخاطب با استفاده از رویکردهاي آیینی تئاتر است.    ر آفرینششر د

8 - Mouvement Panique
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در قرن شانزدهم از زبان التین وارد زبان فرانسه شـده اسـت. در ي پانیکواژه
ي پانیک این گونه تعریف شده است:واژه9فرهنگ روبر

ــرس" ــتناك، ت ــانی و وحش ــرور ناگه ــت، ت ــب و وحش ، ت
"زده شدن.آور، وحشتجمعی، هولعقالیی و اغلب دستهغیر

هـاي  رونالـد توپـور، آرابال به همراه دو هنرمند دیگر به نام1962در سال 
(کاریکاتوریست، طراح، نقاش و نویسنده) و همچنـین آلخانـدرو خودوروفسـکی 

. هر 10را اعالم کردي جنبش پانیکیانیه(نویسنده، کارگردان تئاتر و فیلم ساز) ب
ي آثار هنري، نوشتن مقالـه و کتـاب، کدام از این هنرمندان سعی کردند با ارائه

9 - Robert
در هنر تجسمی هایی مشابه جنبش پانیکي شصت میالدي گرایشی با ایدهشایان ذکر است در اوایل دهه- 10

گذاشته باشد. وجود آمد که احتمال دارد  بر هنرمندان فرانسوي جنبش پانیک تأثیر آمریکا به
"وحشت آفرینی"هاي جنبش پاپ (آمریکا) که بعضا از آن به عنوان یکی از گرایش"

شود تمایلی غریب در جنبش پاپ بود. ادوارد کین یاد می"هنر وحشت"در هنر یا 
، با تمایل عجیب "راسکیز"اش هاي این گرایش را در اثر بزرگهولز نخستین جرقه

پوش، تصاویري غریب و شریرانه، مواد فاسد و ژندهبه پیچیدگی، انسان مریض و
) پس از او بروس کونر در اثري 1961هاي پوسیده عیان ساخت. (در سال پارچه

ي تحت عنوان نیمکت یک جسد مثله شده را بروي یک مبل یا نیمکت دوره
) فراتر از این دو پل تک در اثرش 1963ویکتورین را به تصویر کشید. (در سال 

داد. اي منحوس را نمایش میي مردهانگیز و مشمئزکنندهپیکر رقت"یپیمرگ ه"
)136، ص 1380اسمیت، -(لوسی")1967(در سال
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هاي بعد، پایگاه ایـن جنـبش را سازي، برپایی نمایشگاه و همایش در سالفیلم
ن بـه ي نگریسـتي این جنبش بیشتر متوجه، نحوهجهت اولیهمستحکم نمایند. 

هـایی از  اروپـاى شـرقى خصوصـا زندگى و دنیایی بود که در اسـپانیا و بخش
.رومانى، چک اسلواکى و لهستان حاکم بوده است

اي ، اشـاره، توسـط هنرمنـدان جنـبش هـول و اضـطرابانتخاب نام پانیک
ود را از طریق سه عنصـر دارد؛ خدایی که خ"پان"ايتلویحی به خداي اسطوره

پسر هرمس و پاندهد. در اساطیر یونان اساسی وحشت، طنز و تقارن نشان می
داري چوپانی و گلـهناپذیر و غرایز حیوانی، . او را خداي امور توضیحپنلوپه است

اي پـر چـین و چـروك و ریـش که نیمه انسان و نیمه بز بود. چهرهدانستندمی
آورد تـا مسـافران را نگل صداهاي عجیب در مـیو در شب در جدرازي داشت

رانی پان، از او هراس داشتند. . دیگران به خاطر هوسبترساند
کـه داراي معنا و مفهوم خاصی اسـت ي پانیکدر علم روانشناسی نیز، واژه

ي پانیک مشهور است. بررسـی ایـن بیمـاري کـه اتفاقـا در بعضـی از به حمله
ي حملـه11در تئاتر مرکوريالبیرنتي  ال مانند اجراي نمایشنامهاجراهاي آراب

نماید.آن گزارش شده، ضروري می

11 - Mercury Theatre
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زا اسـت؛ امـا در در نگاه اول نوعی پاسخ به شرایط اسـترسحمالت پانیک
طور شدید است که بهي احساس ترسي پانیک یک دورهتر حملهنگاهی دقیق

ي پانیـک، سـازد. در هنگـام حملـههاي عادي فرد را مختـل میعالیتموقت ف
هـاي گردد که موجـب توقـف فعالیتمقادیر زیادي آدرنالین در خون ترشح می

گردند، گردد. بسیاري از افراد که براي اولین بار دچار این حمالت میعقالنی می
دادن عقل خـود اند یا در حال از دستي قلبی شدهکنند که دچار حملهفکر می

آورترین وقـایع گویند این حمالت دلهرهمیرند. بسیاري میهستند و یا دارند می
منتظره اتفاق افتند، اگر این حمالت بصورت مکرر و غیرها بوده است.زندگی آن

طور معمـول حمـالت شخص مبتال به بیماري پانیک شناخته خواهـد شـد. بـه
عنوان مثـال افتد. بـهابی نیز اتفاق میهاي اضطرپانیک در جریان دیگر بیماري

هـاي سربسـته، ارتفـاع، جاهـاي از مکانکسانی که دچار فوبیا یا فووبی (ترس
پرازدحام) هستند، ممکن است حمـالت پانیـک را بـا قـرار گـرفتن در شـرایط 

آور تجربه کنند.اضطراب
ترین اعضاء جنـبش مکنیم به زندگی، آراء و آثار مهدر این بخش نظري می

. و اضطرابترس
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آلخاندرو خودوروفسکی

جر یهـودي فرزند یـک مهـا، 12درو خودوروفسکیمیالدي، آلخان1929در سال 
ي مشترك با پرو و روس، در روستایی به نام توکوپیا در شمال شیلی، در منطقه

دکی او، با سختی و درگیري بـا خـانواده گذشـت. او بولیوي زاده شد. دوران کو
براي فرار از مشکالت خانوادگی، خود را غرق در خواندن و نوشـتن کـرد تـا در 
شانزده سالگی توانست نخستین شعر خود را چاپ کند. چند سال بعد، او مشغول 

هاي روانشناسی و فلسفه شد که البته هر دو را نیمه کاره رهـا تحصیل در رشته

12 - Alexandro Jodorowsky
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عنوان دلقک پیدا کـرد و بـه د و مجذوب تئاتر شد و در یک سیرك کاري بهکر
اي کـه در اواخـر کـارش در به گونهتدریج مشغول بازي و کارگردانی تئاتر شد

بـه 1953از سـال . خودروفسـکیکـردشیلی گروهی شصت نفره را هدایت می
مشـغول شـد. در 13پانتومیم زیر نظر مارسـل مارسـیوفرانسه رفت و به آموزش

را  با اقتباسـی از رمـان 14کراواتاو نخستین فیلم کوتاه خود به نام 1957سال 
2006توماس مان و به صورت صامت و در فضاي استدیویی ساخت که تا سال 

به مکزیک رفت به کـارگردانی 1960در سال فیلمی گمشده بود. خودروفسکی
ي نوشـتهمیـردشـاه میو ي ساموئل بکتنوشتهپایان بازي هایی چون نمایش

پیوســت، او در بــه جنــبش پانیــک1962پرداخــت. او در ســال اوژن یونســکو
گوید:و وحشت میرساي با خودش در مورد جنبش تمصاحبه

ي فرانسـوي کـه دنیـا را خواستیم به فلسفهها میآن وقت"
ي دنیـا گرفت بخندیم. اما حاال دیگـر همـهاینقدر جدي می

خیلی جدي شده است و باید به تمام آن بخنـدیم، در واقـع، 
"خورد.ي جهانی خندید که به هیچ دردي نمیباید به فلسفه

13 - Marcel Marceau
شود.نیز شناخته میLes têtes intervertiesسرهاي بریدهاین فیلم به نام -14
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ي کمیک اسـتریپ خـود را نخستین مجموعه1966ی در سال خودوروفسک
رغم تولیـد کـرد. او علـیهاي جنـبش پانیـکرا بر اساس ایـده5با نام آنیبال 

طوري کــه از طریــق جــادوگر هــم هســت. بــههــاي هنــري یــک روانفعالیت
نین آثار هاي متافیزیکی سعی دارد بیماران را شفا دهد. همچدرمانی با شیوهروان

اند؛ در یک نگاه ، به علت خاطرات کودکی، هرگز از جادو جدا نبودهخودروفسکی
هاي او پر فراز و نشیب و گوناگون است او قهرمان ورزش زندگی و فعالیت،کلی

د کاراته بوده، هدایت یک گروه موسیقی پاپ را بر عهـده داشـته، بیشـتر از صـ
ها  نمایشنامه و کتاب را نیز در نمایشنامه را به صحنه برده، همچنین نگارش ده

هاي او عبارتند از:پرونده کاري خود دارد. نام برخی از کتاب

فرشته،4نیستکافیگفتن،3، انگشت و ماه2تاروتآواز،1آورهاي هولقصه
، اپراي3خداحافظ پدر، 2، البینا و سگ مردها1، رقص حقیقت5گوژپشتفرشته
4پانیکاپراي

1 - Contes paniques (2006)
2 - Le Chant du tarot (2004)
3 - El dedo y la luna (2004)
4 - Dire ne suffit pas (2003)
5 - L'ange Bossu (2002)
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سـازي ، فیلمهاي خودوروفسکی در جنـبش پانیـکترین فعالیتاما یکی از مهم
را در سـال 6و لیـزوفانـد. او نخستین فیلم بلند سینمایی خود به نام 5بوده است

بـرداري، اي از آرابال کارگردانی نمـود. پـیش از فیلمبر اساس نمایشنامه1967
ي اجراي ي تئاتر کارگردانی کرده بود که ادامهاین اثر را بر صحنهودروفسکیخ

هاي هر صورت فـیلم کـه رگـهآن به علت مشکالت مادي متوقف شده بود. به
نامـهي انـدك و بـدون فیلمسورئالیست در آن به خوبی مشهود است با هزینـه

روایت زن و مرد جوانی اسـت کـه در جسـتجوي شـهر ندو و لیزفاساخته شد. 
رسند. فاندو، لیز را که دختري فلج است گاه اسرارآمیزي به نام، تار، به جنون می

برد شـهري هایش به سفري به سمت شهر تار میو گاه روي شانهدستیبا چرخ
اي آزار دهگونه اما نایافتنی. فاندو در عـین عشـق بـه لیـز او را چـون بـربهشت

1 - La danse de la réalité (2001)
2 - Albina et les hommes-chiens (2001)
3 - Adieu le père (1988)
4 - Opéra Panique (1965)

ساز ایتالیایی فدریکو فلینی بود اما به تدریج به اعتراف خودش در آثار اولیه اش متاثر از فیلمخودروفسکی-5
ن مرلین منسون و ها بعد بر کارگردانانی چوسبکی که سال؛به سبک سینمایی خاص خود رسیدخودروفسکی

دیوید لینچ تاثیر گذاشت.
6  - Fando et Lis
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پایان، او را به قتـل وار خسته از جستجویی بیدهد و در انتها در حالتی جنونمی
رساند. از مشخصات قابل توجه فـیلم خلـق تصـاویري بـه سـبک و سـیاق می

، تعریـف دنیـا بـه عنـوان برهـوتی متروکـه بـا 1توصیفات دانته در کمدي الهی
گذشته، حـال و آینـده اسـت. ساکنانی هیوالوار و همچنین سیالیت زمان میان 

اکران این فیلم یک سال بعد در مکزیـک مـوجی از تنفـر و انزجـار را در بـین 
هایی مبنی بر تماشاگران بر انگیخت. فیلم توقیف و موجب به وجود آمدن بحث

ال فـیلم  از مکزیک شد. اما چهار سال بعـد خودروفسـکیاخراج خودروفسکی
پوشـی بار از نمایش آن در مکزیک چشمرا بازي و کارگردانی کرد که این2توپو

ي موسیقی راك، موفق به نمـایش کرد اما با کمک و حمایت جان لنون، ستاره
جهانی آن شد. این فیلم شامل دو بخش جداگانه است که در هر بخش خشونت

وار از بخش اول بینشی فلینـیآمده است.سبعیت در کنار مذهب به نمایش درو
پروتاگونیسـتکند و بخش دوم تمثیلی از عهد جدید اسـت، زندگی را طرح می

هاي مختلف است که تـک تـک آنهـا بـه نحـوي بـا فیلم کاراکترها و موقعیت
ي در کنار نمـایش اسـتحاله شـدهمذهب مرتبط هستند. استفاده از تم خشونت

کنند. ها زیست میها  در آن چون کرماي که انسانچون سکانس عبور فاندو و لیز از کنار باتالق گلیهم-1
2-El Topoدر انگلیسی به ناماین فیلمThe Moleشود.شناخته می
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نیـز 2خون مقدسو 1کوه مقدسبه نام هاي بعدي خودروفسکیمذهب در فیلم
اي قابل هاي آمریکایی و با بودجه، با کمک کمپانیکوه مقدسپی گرفته شدند. 

ساخته شد. فیلم که آغازي چـون مالتأثیر رمان سوررئال رنه دوتحت،مالحظه
هاي شاه پریان دارد؛ مسیح را در کنار هفت انسان به ظاهر موفق از هفت افسانه

شـوند. روایـت دهد که براي جاودانگی به کوه مقدس راهی میسیاره نشان می
اي کالژگونـه و در هـم همین داستان ساده، نه به صورت خطی، بلکه به گونـه

ي فیلم، ابعاد ي مورد مطالعهعنوان سوژهشود تا انسان بهمیفرورفته نشان داده
عیسـی دردآور و در عین حال مضحک خویش را هویدا کند. تصویر گروتسـک

هایی شبیه خـود کـه همگـی بـه صـلیب مسیح و گم شدن او در میان مجسمه
هــایی موقعیتها دراند و یــا تصــاویر حضــور نظامیــان و فاحشــهکشــیده شــده

مکـانی؛ فـیلم را زمانی و بیشان، یا تاکید مداوم بر بیآمد ماهیت وجوديخالف
کند و اش تبدیل میشمول پیرامون انسان و جستجوي ناموفقبه یک اثر جهان

در این رهگذر مفاهیمی چون انسانیت، سیاست، مذهب و قدرت را دوباره بـراي 
برد داستان و نزدیک شـدن ر فیلم با پیشواکند. آغاز افسانهمخاطب تعریف می

1-The Holy Mountain - و در مکزیک ساخته شد. 1973که در
2-Holy Blood– در ایتالیا و مکزیک ساخته شد.1989که در سال
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گیرد و بـه دنیـاي معاصـر شـباهت پیـدا به انتها به تدریج وجهی رئالیستی می
کند حتی کارگردان از دوربین روي دست و شگردهاي سینما حقیقـت سـود می
گر و تحقیرکننده است. برد. اما نگاهش همچنان استهزامی

رود. فـیلم به هند مـی1عاجبراي ساخت فیلم خودروفسکی1980در سال 
کند که هر دو در یـک روز داستان فیلی هندي و دختري انگلیسی را روایت می

است که پالتی شبیه فیلم خون مقدساند. فیلم بعدي خودروفسکیبه دنیا آمده
، مـذهب، خـانواده و انسـان مضـطرب و خشـونترد هیچکـاك دارد،آلفروانی

2دزد رنگین کمانفیلم سازند. خودروفسکیپریشان محورهاي اصلی فیلم را می

سازد،می4و پیتر اتول3و با بازي ستارگان هالیوود عمر شریف1990در سال را 
تحمیل نظام هالیوود به خودش بوده است. او یلمی که به اعتقاد خودروفسکیف

جـا در همان سال مکزیک را به مقصد فرانسه ترك کرد و تا امروز نیز در همان

1 - TUSK
2 -The Rainbow Thief
3 - Omar Sharif
4 - Peter O'Toole
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هنگامی که به حضور بیش خودروفسکی1هايماندگار است. در یکی از مصاحبه
گوید:شود میهایش متهم میدر فیلماز حد خشونت

است، به دنیا آمـدن انفجار بزرگ کیهان هم یک خشونت"
است، حتی وقتی کسی بـه یک کودك هم مملو از خشونت

وجود دارد، تپش قلب ونتمیرد هم سطحی از خشآرامی می
ي زنـدگی آغشـته بـه خشـونتدارد اصال همههم خشونت

"است.

فیلمـی بـه با2013در سال ،هبیست و سه سالسکوتی بعد از خودروفسکی
دارد 3اينامه. این فیلم که ساختاري زندگیسینما بازگشتبه 2رقص واقعیتنام 

رقـص پردازد. فـیلم ي شیلی میدر شهر توکوپیاان کودکی خودروفسکیبه دور
کیبـی از گیـرد و ترقـرار میسـازي خودروفسـکیدر امتداد سبک فیلمواقعیت
هرچنـدکنـد. ي معناي نهایی از فیلم را دشوار میارائه،ها و سمبولیستاسطوره

ي لوییس موشتساختهJodorowskyla constellationدر فیلم مستند-1
(Louis Mouchet) 1994در سال.

2 - The Dance of Reality

اتوبیوگرافیکال.-٣
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هاي اصـلی فـیلم را تشـکیل مایـهدرون،ایدئولوژي؛ برهنگـی و مـرگ،مذهب
عریـان کـه در هاي خشـونتتوان ادعا نمود که بعضی از رگـهمی؛ امادهندمی

د داشت در ایـن فـیلم تعـدیل شـده و جـاي خـود را بـه هاي قبلی او وجوفیلم
هـاي و رنگهاي بصري ظریـف، شـاعرانگی زبـان، تکنیکشناسی قابزیبایی

در رقـص واقعیـتهر چنـد در همین راستا به نظر نگارنده .ستدرخشان داده ا
ود اما بیشتر از آنکه به جهان و شجا میي خودروفسکیي آثار گذشتهچهارچوبه
نزدیک باشد، بیشتر به دنیاي رئالیسم جادویی تعلق دارد.سیاق پانیکسبک و 

و سرگردانی او میان داستان فیلم حول شخصیت پدر خودروفسکیدر نگاه اول
م پایبندي کارگردان به تعریف یـک عددر واقع.چرخدکومونیست و مذهب می

چندین و چند داستانک داستان خطی در این فیلم موجب در کنار هم قرار دادن
دریـافتی شود که توجه به هر کدام همچون کلیدي براي فهم و ارائهفرعی می

و تالش براي همچون عشق پدر به استالیناي هاي فرعیداستاناز فیلم است.
اندازها یت او در حزب کومونیست که اعضاءاش فاحشگان و پافعال، شبیه او شدن

، کمک به آنها و مبتال شدن خود به طـاعون،یطاعونجماعت ، مواجه با هستند
و اقـدام بـه نـابودياو با دیکتاتور شیلی، فلج شدن او در هنگام مبـارزهمبارزه

نـد و فقـط زفراموشی گرفتن پدر، از سوي دیگر مادري که حرف نمیدیکتاتور، 
ظاهرا از نیـرو و دریـافتی مـاورایی از خواند، بیشتر اوقات برهنه است و آواز می



٨٧خشایار مصطفوي 

جهان برخوردار است همگی اجزا گسسته از داستان کلی فیلم هستند که بیشتر 
گذارنـد. از آنکه معنایی نهایی به اثر بدهند. شمایی از تاثیر بر روي مخاطب می

شود. اویر حاصل میتاثیري که از جنس سورائالیستی تص
را دوست بـداریم و یـا به هر تقدیر پیشتر از آنکه سینما و آثار خودروفسکی

يآن را سخیف و نازل بدانیم. به قول راجر ایبـرت منتقـد فـیلم بایـد در وهلـه
سـینما نخست متوجه باشیم که جنس آثار او با تعریف پذیرفته شـده و رسـمی

متفاوت است.
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توپوررونالد

در ،مهـاجريیهـودي-ي لهستانیدر خانواده1938در سال 1رونالد توپور
پاریس به دنیا آمد. فعالیت اصلی او تصـویرگري، کاریکـاتور، نقاشـی، طراحـی 

توپـوراز و به هنرهاي تجسمی مربوط اسـت.هاي ایتآفیش و در مجموع فعال
از هایى بـا انتشـار مجموعـه، اوچندین کتـاب و مقالـه نیـز چـاپ شـده اسـت

را داشتند، مشهور و جهانى شـد.دفترهاى سکوت که عنوان اش کاریکوتورهاي
تـرین نیز قلم زده است که معروفو نگارش نمایشنامهیدر ادبیات داستانتوپور

بـر 1976در سـال که رومان پوالنسکیشودشناخته می2مستاجررمان ش ااثر

1 - Roland Topor
2 - The Tenant (1964)
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ماننـد بیشـتر آثـار ي رمان مستاجر بهمایهدرون.3اساس آن فیلمی ساخته است
در تاریخ توپورشدگی است.خاز دست رفتن هویت انسان و وحشت از مستوپور

.درگذشت1997شانزدهم آوریل 
زد کـه با تکیه بر ضمیر ناخودآگاه خود، دست به خلق تصـاویرى مـىتوپور

کرد. تصـاویرى 	ها را تداعى مىناخواسته دنیاى ناشناخته و تمثیلى سوررئالیست
انـدیش بـود. آثـار ي ذهن و دسـت ایـن طـراح تلخو گنگ که ساختهآلود وهم

آورى بـود کـه بار و چنـدشهاى دهشتجایگاه نمایش وضعیتتوپورتصویري 
به یک شـوك تصـویرى و آثار او شد. ها مىاى حاضر به انتشار آنکمتر نشریه

ماندنـد تـا نـگ جهـانی دوم مىهـاى جافـزاي ناشـى از بازتابهاى غمکابوس
کاریکاتور. خودش معتقد بود در آثارش با هیچ کس شوخى ندارد، چون آنچه را 

کشد.که خواستار تغییرش است به تصویر مى

ـــال-3 ـــوردر س ـــد توپ ـــارش هاي بع ـــه نگ ـــرد، ک ـــرار ک ـــتري برق ـــاط بیش ـــیلم ارتب ـــرو ف ـــا قلم ب
ــــهفیلم ــــينام ــــگفتیارهس ــــیلم ، نقش(Fantastic Planet 1973)آوري ش ــــی در ف آفرین

ــــزوگ، و (Nosferatu the Vampyre1979)آشــــامنوســــفراتو خون ــــر هرت ــــر ورن اث
ــــام تیــــک همچنــــین تهیــــه کننــــدگی  ــــه ن از آن (Téléchat)چت لــــهســــریال تلویزیــــونی ب

هـــاي فرانســـه و بلژیــــک از تلویزیون1986تــــا 1982هاي چت کــــه بـــین ســـالانـــد. تلـــهجمله
ها در دنیاي امروز.اي بود بر رسانهو هجویهشد پاروديپخش می
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پنجـاه و یـک یاداشت کوچک پانیـکاي به نام در نوشته1965در سال توپور
کنـد کـه در هنر طـرح میو اضطرابخت بیشتر از جنبش ترسمورد را در شنا

چند مورد از آن عبارتند از:

آوري نمایش یک جنایت یا قساوت در اثر هنري باید همراه با شـگفت- 1
و ابداع باشد. 

هاي هاي انسـانبهتر است از ژستو اضطراببراي نشان دادن ترس- 2
عادي و روزمره دور نشد.

ــرس- 3 ــطرابدرك ت ــرسو اض ــایی ت ــم ، زیب ــه فه ــه ب آوري دارد ک
کند. شناسی مخاطب کمک میزیبایی

روند باید منحصر به فـرد باشـند و در ایـن هایی که به کار میتکنیک- 4
انسان بیچاره (نه صرفا ناامید) سود برد. ها بهتر است از تکنیک

عمق و سریعی بـا دیگـران دارد براي انسانی ضد اجتماع که روابط بی- 5
بینی شود. بهتر است مرگ سریع و ناگهانی پیش

هاي اجتماعی چون جنگ، فقـر، مـرگ و ... وجـوه زیبـایی ناهنجاري- 6
شود.میها زاده از دل آناي دارند که پانیکشناسی

اي کـه در آن زنـدگی حقیقت این است که مرگ شخص براي جامعه- 7
سودمند است.کند همیشهمی
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در دنیاي وحشت، یک انسان خوب یک انسان مرده است.- 8

زیبایی و عشق یا بر خالف آن زشـتی و نفـرت عـواملی نیسـتند کـه - 9
ها باشد بلکه اسارت در خود آزادي است.انسان واقعا اسیر آن

شود.ي پذیرش مرگ میهمان بدو تولدش آمادهانسان از-10
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اضطرابو تئاتر ترسپیرامونآراء آرابال 

از نظر من، شعر در تئـاتر بایـد در مکانیسـم کـابوس قـرار "
خواهم با مرزهاي عدم تحمل. تئـاتري گیرد، من تئاتري می
و وحشـت در هـم ز، اروتیسم، اضطرابکه در آن عشق، طن

آمیخته شوند، اشتباه این است که فکر شود ما تئـاتري تـازه 
داریم، یا تئاتر آوانگارد یا تئـاتر پـوچ. نـه، مـا در جسـتجوي 

نهایت آزاد هستیم، تئاتري کـه امیـدوارم بهتـرین تئاتري بی
) 14ي ، شماره1351(آرابال، "باشد...
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نوشـت کـه در آن بـه 4انسـان پانیـکاي با نام مقاله1963رابال در سال آ
در انسان پرداخت. آرابال با طـرح ي وحشت و خشونتچیستایی و تحلیل مقوله

ي هنـر، وحشـت و ي انسان پانیک چه در زندگی واقعـی و چـه در عرصـهایده
داند. او در هاي همیشگی او میرا همراه ناگزیر انسان و یکی از دغدغهخشونت

گـردد ي انسان با خدایان باز میهاي یونانی و رابطهاش به اسطورهابتداي مقاله
اي شود، این مراسم آیینی همان نقطهکه این رابطه منجر به مراسمی آیینی می

ي خط سیر زندگی انسان به ارائهاست که تئاتر از آن متولد شده است. آرابال با 
صورت یک خط افقی که به دو بخش اساسی خاطرات دهشتناك در گذشـته و 

کنـد. او بـه شود، زندگی انسان را بررسی میسرنوشت تصادفی آینده تقسیم می
کند و معتقد است انسان در زمان حـال دوران کودکی و خاطرات خود اشاره می

عمق، تفکر و مواجهه با دنیا با دو منظر گذشته و ي صفر است و هنگام تدر نقطه
گردد؛ گذشته عموما مملو از درد است و آینده آکنده از رویاهـا و آینده روبرو می

امور محتمل. از منظر آرابال برخورد انسان با دو موضوع همیشگی سرنوشـت و 

4-Homme Paniquel' این مقاله در کتابLes Paniquesها) در انتشارات(پانیک
union generale d'editions و در پاریس چاپ شده است.1973در سال
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ي هآورد، انسـانی کـه در نقطـبینی پانیک به وجود میخاطرات، انسانی با جهان
زده، مضطرب و ناراحت است، او معتقد است:صفر یا حال، وحشت
تحمل خاطرات، تحمل زندگی است... زندگی خاطره اسـت "

(arrabal, 1973, p47)"و انسان سرنوشت

کند:موارد زیر را طرح میآرابال براي شناخت بهتر مشخصات انسان پانیک

ها، رمـز و رازهـا، ها و سمبلتمثیلسرچشمه و منشاء انسان پانیک- 1
وري در انگیز، خـاطرات مغشـوش، غوطـه، تصـورات خیـالسکس

سرنوشت و خاطره و دست آخر آشفتگی است. 

مشخصـات خاصـی ماننـد: مسـتعد بـراي شخصیت انسان پانیـک- 2
قـار و متانـت و جویی و خطـر، دوري از ودیوانگی، امتناع از حادثـه

نیروي فعالیت زیاد دارد.

بینی، ، خـودبزرگ5عبارت است از پارانویاهاي انسان پانیکمریضی- 3
هاي جسمی و زودرنجی و حساسیت. سردي، بیماريیأس و دل

در آثار هنري بدین گونه است: دوري هاي ظهور انسان پانیکشکل- 4
یش تناقضات آشکار انسان، سود بردن از پروري، نمااز قهرمان

5 - Paranoia
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هاي کالسیکی که با گونه، اقتباس و برداشت از فرمروابط ریاضی
کنند. عصر حاضر ارتباط برقرار می

، انسان عصرش است، عصري که بـه مشخصـات تـاریخی او انسان پانیک
توانـد پانیـک میبخشد. از منظر آرابال همـین انسـاناي میابعاد و زوایاي تازه

6تئاتر مانند آیین (پانیـک)ي دیگرش قهرمان آیین معاصر باشد؛ آرابال در مقاله

کند:تئاترش را مملو از عناصر زیر معرفی می
بـا ،دهیم... ما تئاتر را در یک موقعیـت آیینـی قـرار مـی"

بازي، شعر و ابتـذال، شبترتیب دشواري که تراژدي و خیمه
ــودرام،  ــدي و مل ــوري، کم ــاق و تئ ــم، اتف ــق و اروتیس عش

حرمتـی و تقـدس، بیشناسـانه،سلیقگی و ظرافت زیباییکج
مرگ و هیجان زندگی، پستی و واالیی به صورت طبیعی در 

گیرند، مراسمی که به آن آیـین پانیـکاین مراسم جاي می

(Ibid, p98)"گوییم ... می

6 - Le Théâtre Comme cérémonie (Panique)
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نه یک آیین یونانی یا بومی، بلکه مراسم زندآیینی که آرابال از آن دم می
کنیم، مراسمی که همچنان در تئاتر به عصري است که در آن زندگی می

همچنان قهرمان آن است، بدین دهد و انسان پانیکزندگی خود ادامه می
ن و وحشت بر صحنه، در مخاطب هماایجاد ترسترتیب، قهرمان پانیک با 

گذارد.هاي قدیمی را بر جاي میتاثیر آیین
در آثار آرابال به بهترین 1980تا 1962هاي از سالو اضطرابتئاتر ترس

، به وفور در آثار ها، همین الگوي انسان پانیکشود. در این سالشکل ظاهر می
منتهی به هراس، (و یا بالعکس) در جهان ذهنى شونتخشود. آرابال یافت می
اى وسیع نهادینه شده است؛ او به خوبى آگاه است که همین آرابال در گستره

اى هوشمندانه و پنهان تئوریزه شده از طریق گردانندگان آن بگونهخشونت

پا افتاده 	اند آن را جزء مسائل صرفا پیشها تا جایی که موفق شدهاست، قدرت
اى که به صورت مداوم و بدون انقطاع اند؛ فاجعهو بدیهى روزگار جلوه داده

ش اطول تاریخ در جریان بوده و هست و به نقل از آرابال، حجم قساوت	در
گوید: قدر عظیم است که فقط فریاد قابلیت بازگویی آن را دارد. آرابال میآن شود؛ فریادهایى که سرها را از بدن جدا ، هیچ اثرى ماندگار نمىفریادبی"

موجود و نشان با بازسازي خشونتو اضطراببدین ترتیب تئاتر ترس".کندمى



٩٧خشایار مصطفوي 

ین خیزد و امیگستر بردادن ابتذال نهفته در پس آن، به چالش با قدرت خشونت
.7ي تئاتر استگونهتنها یکی از دالیل سیاسی بودن این

دار هاي دنبالهشان، بحثمایهگذاري آثار هنري بر اساس دروني اندیشه در هنر و ارزشپیرامون طرح مساله-7
ي ي سیاسی و مقلدان اندیشهیروان اندیشهپایانی صورت گرفته است. در سویی جماعتی که غالبا پو بی

شان دارد و در سوي اند و معتقداند هر اثر هنري رسالتی در راستاي آمال ایدئولوژیکاند ایستادهمارکسیست بوده
اند. اما عقالنی و کاربردي (کاربرد فکري مثال) ي هنر براي هنر را طرح کردهدیگر جریانی به مقابله،  نظریه

ي دو ایدئولوژي مهم قرن بیستمی، هنر ي ابزاري کردن از آن به واسطهیا به عبارت دیگر استفادهکردن هنر و 
را به قهقرا برد: 

رسند و شناس هگل به هم میمزاج و وظیفهمارکسیست و فاشیسم فرزندان آتشین"
ناگزیر مصالحه خواهند کرد. بین هنر روسیه مارکسیستی و هنر آلمان فاشیستی، 

نی تفاوت وجود ندارد، چه به لحاظ قصد و نیت، یا کنترل و چه به لحاظ سرسوز
محصول نهایی. درست است یکی مجبور است دستاوردهاي سوسیالیزم را بستاید و 

گرایی را تجلیل کند. ولی روش ضروري براي هر دو یکی هاي ملیدیگري باید آرمان
فاقد تخیل و دست شسته از ظرافت بهره از ابداع و ابتکار،گرایی جدلی، بیاست. واقع

)93، ،ص(رید"کاري و تاکید بر شفافیت.و ریزه

ي هاي اخیر به علت گسترش حوزهها محل نزاع بوده است. اما در سالتقابل این دو اندیشه در ایران نیز سال
ي چپ سنتی، همچنین افول اندیشهي سانسور در ایران، و عملکرد قدرت در فضاي هنر و اعمال پدیده

پایه به فرم، که توسل افراطی و بیي دوم یعنی هنر براي هنر، فرصت فراگیر شدن یافته است به طورينظریه
ي این امر در هنر تئاتر ایران نیز به خوبی قابل گاه هنر را به یک ژست و فیگور تهی تبدیل کرده است. نمونه

ایم که هنرمند را تبدیل به کارمند هاي حکومتی، مذهبی و ایدئولوژیکی مواجهپیگیري است. ما یا با نمایش
برداري و سرقت شده و کنند و یا با خیل اجراهاي فورمالیستی، گرتهي تبلیغات (و یا مبلغ مذهبی) میاداره

صورت است که گردد. بدینیشان اعمال نمیشان سانسوري بر کارهاي اختگیهنرمندان معناگریز که به واسطه
شوند ارتباط شناخته و معرفی می"هنرمندان رسمی و پذیرفته شده"این دو دسته از هنرمندان که با عنوان 

اند و اند یا مهاجرت کردهاند و آنان که نگاه ویژه و یا حرفی براي گفتن داشتهمخاطب ایرانی با تئاتر را گسسته
هاي اخیر، یکی از دهد که ایران سالها در شرایطی رخ میني ایاند. و همهصدا شدهنشین و بییا خانه
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کند، اما صدایی براي ترین شرایط فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادي را تجربه میترین و منحطبحرانی
هنر براي هنر و یا ریاکاري "ي بازتاب آن وجود ندارد. در شماتت این دست هنرمندان جوج اورول در مقاله

کند که: ره میاشا"فکري؟

گذارند در دنیاي زندگی به بعد پا به عرصه می1930ي نویسندگانی که از دهه"
هایی که بدان معتقدند نیز پیوسته تهدید کنند که نه تنها زندگی، بلکه ارزشمی
آورد با دید شود به مرضی که دارد شما را از پا در میشود. در این اوضاع مگر میمی

)16، ص1383(اورول، "اه کرد؟شناختی نگزیبایی

اي زیست که به هر شکل درصدد حذف هنر و هنرمند است آنگاه در زدهي خفقانشود در جامعهآري مگر می
مفهوم اي خنثی و بیبه پدیده"نه، من سیاسی نیستم"ي هنري را با شعار اینکه برابر انحطاط و نابودي؛ پدیده

رسد که برخی از هنرمندان ایرانی حضور اندیشه در هنر  و واکنش به یتبدیل کرد؟ به هر روي به نظر م
را با حضور یک ایدئولوژي سیاسی در هنر )معناگراهنرصورتبهچهوفرمالیستهنرشکلبهچه(اش عصر

از ي فکر را اند و با علم به اینکه هنر محفل اهداف حزبی و ایدئولوژیک نیست به کل مقولهرا، اشتباه گرفته
معنایی است.  ي بیتوان از هنرشان دریافت کرد مقولهکه تنها معنایی که میطورياند بهاشان حذف نمودهآثار
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فصل سوم:

هاي فرمی و محتوایی آثار آرابالبررسی ویژگی

هامایهدرون
هنجاربیسکس

اش وهاي آثار آرابال نگاه ویژه به تن آدمی، امیالمایهیکی از درون
ازآرابالآثاردرسکساست. در نگاه نخست،ي سکسهمچنین پدیده

ازهایینمودوشودمیخارج"همسريتک"یعنیرسمیتعریفچهارچوب
بروز،شدهنفی"منحرف"تعریفباغالباشانجنسیگرایشاتکههاییانسان

و یا 8هاي جنسیفانتزيیی،گراهمجنسون هایی چمقولهبدین معنا که.کندمی

هایی تئاتریکال و نمایشی هستند.هاي جنسی در عمل کنشبسیاري از فانتزي-8
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بر صحنه حضور تخیالت هولناك اروتیک (که سادومازوخیستی هستند)،
به عنوان نگاه به تن و سکسيکارانهواقع بروز غیرمحافظهبهیابند. می

اي ریاکار و کجی به جامعهو مگو نوعی دهن9اي پنهان نگاه داشته شدهسوژه
به عنوان پیشرو ن در برابر آن است و این همان کارکردي است که دوسادطغیا

به آن برسد.شتدر آثارش سعی دا

، در آثار آرابال فاقد آن 10در صحنهاما تن برهنه و یا نمایش سکس
ي ر اجازهاي است که پیش از خویش در هنمشخصات واالیی یا زیباشناختی

حضور داشته است. به طور مثال کافیست نظري بیاندازیم به آثار بصري دوران 
از تن انسان، در این آثار به خصوص تجسمی، هنرمند تمام تالش رنسانس

بروز گفتمان مبحثه قرن هفدهم به در جامعي سرکوب سکس، با طرح نظریهدر این رابطه،میشل فوکو-9
هاي به بعد، سکسواللیته به شکل. از منظر فوکو از قرن هفدهم پردازدمی)در غربسکسوآلیته با جامعه (

راسکسجنسیروابطجوامعاینکهنیستایناستمدرنجوامعمختصآنچه"گوناگون در مقابل سرکوب درصدد گفتمان با جامعه بوده است. 
ازبرداريبهرهباجوامعاینکهاستاینبلکهاند،کردهماندنسایهدربهمحکوم

همیشگیگفتنسخنبهموظفراخودشانراز،یکهمچونسکسجنسیروابط
)44، ص1388(فوکو، ".اندکردهآنيهدربار

اي شود، بلکه اشیاء و دکور صحنهتنها شامل بدن بازیگران نمی،هبر صحنشایان ذکر است نمایش سکس-10
کنند.بازي میي سکسبر قضیهداللتدر هم نقش مهمی را 
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شناختی را با القاي حس معصومیت و واالیی خویش را نموده که عناصر زیبایی
را در برابر نگاري دوران رنسانسحال اگر برهنهبه مخاطب ارائه دهد. 

نمایی و میل جنسی در آثار آرابال بگذاریم متوجه یک تفاوت عمده در عریان
اش شویم. آرابال نگاهی زیباشناسانه به انسان برهنه و امیال شهوانینگاه می

ر زیباشناختی، معیوب و از منظ11هاي جنسی بر صحنهدر این راستا سوژهندارد
با کهها در صحنه تحریک جنسی شخصیتو شوندیا دفرمه شناخته می

شود.میمردود اعالم، همراه استو یا خودآزاريدگرآزاري

است و مدام یآفرینهنجارمنطق ،نظام سلطهمنطق هر به نقل از فوکو، 
سلطه،نظامدر.کندتعریف میي معینقانون و استاندارد،خویشتسلط براي
برانگیز نیست بلکه ، پذیرفتنی و لذتزیبابدنینه تنها و ناقصاستانداردغیربدن

شود و به بیمارستان، آسایشگاه و یا زندان منتقل شود تا به و طردباید پنهان
و ناقصهاي آرابال بدناما.اش از آن مراقبت شودخاطر غیرمعمول بودن

رایجدر برابر مفهوم سکسآورد تا را بر صحنه می12شانجنسی ویژهاحساسات 
، دیگر مفاهیم جانبی در این راستاگر آن طغیان کند.سلطهشناسیو زیبایی

ها فربه.و یا بدنو افلیجینها، معلولین جسمیهمچون حضور کوتوله-11
اند.خوها را گرایشات بیمارگون جنسی میکه نظام سلطه آن-12
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عشقی الهی و یادیگر گیرد بدین صورت کههم مورد تردید قرار میسکس
هر چه هست میلی وحشی به ارضاء بلکهمیان نیستدر سکسحتی زمینی در 

. در و ترسو انزال است. میلی اروتیک اما آغشته به اضطراب، ارگاسمشدن
به و نگاه نازیباامرحقیقت در نزد آرابال، پرداخت به تنانگی انسان به صورت 

اي با تعریف رسمی ران، مقابلهاعمال جنسی او در سطح حیوانی برهنه و شهوت
.کندمیبسمنتانسانبهراواالییوارزشاست که مانیستوا

آرابال با بر صحنه غالبا در آثار بازنمایی سکسآنگونه که ذکر شد 
هر چند تماشاي عجین است. و خشونتهاي عصبی، تنشآزاري، دگرخودآزاري

هایی بر صحنه ممکن است باعث لذت بصري برخی از مخاطبین چنین صحنه
تئاتر شود اما این لذت با لذت پورنوگرافیک که غالبا با عناصر زیباشناختی تن به 

سکسپردازد متفاوت است. به بیان دیگر لذت تماشاي یک جنسی میتحر
روح گر هول و هراس و اضطرابی است که در تولید،ي تئاترپانیک بر صحنه

، مخاطبی که به همراه جمعی دیگر (تماشاگران و یابدمخاطب بازتاب می
است. کنندگان) شاهد فروریزي منطق شرم اجتماعی بر صحنه اجرا
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اي این است که آرابال در زمانهدور داشتنظر از باید ني دیگري که نکته
به عنوان یک جنبش 13نویسد که انقالب جنسیهایی میچنین صحنهاین

اجتماعی در غرب در حال وقوع است و رفتارهاي جنسی پیش از خویش در 
که تا پیش از آن طرح ي سکسکشد و به تدریج مقولهجامعه را به چالش می

هاي گوناگون شد وارد عرصهصریح آن در فرهنگ و اجتماع تابو شناخته می
شود.می

باعث هشتاد میالدي هاي شصت تابین دههاي بود که پدیدهSexual revolution)(انقالب جنسی -13
جنسی و نقش اجتماعی آن شد و باعث بحث در تصویب هايشگرایآزادي يهاي فراوان در زمینهبحث

هاي ج قرصگرایان و همچنین پذیرش روابط آزاد جنسی و رواقوانینی چون سقط جنین، ازدواج همجنس
ضدبارداري شد.
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جهان مدرنسازيویرانو آنارشیسم

ي ش، تحت تاثیر فلسفههاي آثارمایهرسد آرابال در انتخاب درونبه نظر می
هاي بروز آن یعنی خانواده، است. نگاه مشکوك به قدرت و محفلآنارشیسم

نهادن به اصل آزادي انسان و اینکه هیچ چیز حکومت، زندان و همچنین ارزش
،هبامذماهیتبهتواند آن را مغشوش کند. نگاهی خداناباورانه و تردید نمی

همچنین ونقد مدرنیته،14هنراهمیت عدول از مفهوم معقول و قابل ارائه در

شود، و هر هنري که فاقد ها مطرح میها و فاشیستي مفهوم معقول در هنر توسط مارکسیستارائه-14
شود. گرایانه نباشد مطرود و ارتجاعی خوانده میهاي طبقاتی و یا ملیمناسب در راستاي خواستمعنایی 
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اي دارند که از هاي فکريهمگی خواستگاهاش به مبحث صلح جهانی، پایبندي
شوند.منبعث میي آنارشیسماندیشه

گر براي مفهوم هنر در هنر آرابال، به نوعی فرایندي تخریببروز آنارشیسم
فرم و محتويمسلط و رسمی در دو جهتگري هنرتخریباین است.ب غال

اي که مقرارات ي صحنهآرابال با ارائهنخستکهتصوربدینگیرد.صورت می
هم بهکشد تصور تئاتر رسمی را را به چالش میعمومی زیباشناسی درام

ناصر نمایش ریزد و این کار را توسط استفاده از آلتارناتیوهاي معنایی براي عمی
کارکردرو اشاره خواهد شد مثال دهد. همانطور که در مباحث پیشانجام می

شناسیم موسیقی و صدا به کل با آنچه که به عنوان عنصر دراماتیک تئاتر می
بیشتر تئاتر ياسازي فرم تئاتر رسمی، محتو. اما در کنار ویرانمتفاوت است

بدین ندگی مادي و معنوي انسان است. آرابال حامل نقد اقتدارگرایی قدرت در ز
ي تئاتر ي فکري و عینی داراي اتوریته، بر صحنهصورت است که هر پدیده

شود و یا اش تحقیر است ویران میترینهاي گوناگون که مهمآرابال به شیوه
ي ها طرح مسالهگیرد. براي مثال یکی از این محتويمورد تردید قرار می
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پدر معنوي 15میخائیل باکونیناست. ي خداآتئیست در مقابل اتوریته
هاي یکی از پیشروترین نظریهو دولتخدااش به نام ها در کتابآنارشیست

به . نگاه باکونینکندي آنارشیست طرح میآتئیست جدید را تحت لواي نظریه
ي را زاییدهاش مفهوم خدامذهب تند و گزنده است و در جاي جاي کتاب

داند. عث تحمیق مردم میماندگی بشر و باناآگاهی و عقب

پیامبران و قدیسانشان به ،ي ادیان با خدایان، االهگانهمه"
اند که به حد ي فانتزي و تخیل مردمانی آفریده شدهواسطه

اند. از این روست که هایشان نرسیدهي تواناییبلوغ توسعه
ایقاز حقشانانگاريبا ایمان و نادیدهکهشانبهشت مذهبی

از تصور خویش از حد مده، چیزي جز سرابی الهی شدهآپدید
، اوج و نیست. پس در تاریخ ادیان؛ به ناگزیر تولدکمال

اش (در طول تاریخ) شدگیسقوط یک دین به فرایند تکمیل
وابسته است که با پیشرفت خرد و خودآگاهی انسان انکار 

(Bakunin, 1970, p23)"خواهد شد.

15 - Mikhail Alexandrovich Bakunin (1814 – 1876)
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دو عامل کلیسا و دولت در یک نظام 16در طول تاریخاز منظر باکونین
ي تباه کردن و منحرف کردن اندیشهيزمینه، با اتحادي دوجانبهو بستانیبده

اثر ، 17درخت گرنیکادر فیلماند.پدید آوردهراآناناستثمار مردم و در نتیجه
مذهب کاتولیکيشاخهگردد و بدیل میبه مضمون اثر ت،آرابال هم همین فکر

ي پرداختن به مسألههمچنین شود.اش به قدرت هجو میو وابستگیمسیحیت
ي در نمایشنامهي خداساختهو کشمکش انسان با مفهوم خویشمتافیزیک

. سازدي اصلی اثر را میمایهدرون18معمار و پادشاه آشور

دست اروپا ي قدرت بالمنازع خویش ابزار اندیشه را در ، دین مسیح ده قرن به واسطهبه نظر باکونین-١٦
ي دستی طبقهداده. اما در قرن هجده و نوزده با همي رشد فکر را بیرون از کلیسا نمیداشته، چون اساسا اجازه

یابند که باعث مذهب و حکومت با هم پیوندي می) در مورد بورژوازي فرانسه است.نمثال باکونیبورژوازي (
دانست که این بورژوازي را جایگزین اشرافیتی میباکونینپایداري اندیشه دینی در برابر خردورزي شده است.

بود. که پا حکومت اجین
رامیرا خواهان در شهر ویالهاي داخلی اسپانیا و مقاومت جمهوريفیلم مذکور که روایتی تاریخی از جنگ-17

گذارد. آرابال در این اثربه یاري نظامیان و کشیشان را به نمایش میاست، سیر به قدرت رسیدن ژنرال فرانکو
ها ي این سکانسدین مسیحیت و ماهیت کشیشان پرداخته است. نمونهاستهزاء فرامینه در چندین سکانس ب

ي ي مسیح و جایگزینی آن با بیل، فلوت نوازي کشیش و دستیارش در بهبههشلیک انقالبیون به مجسمه
اثر که هاي انقالبی است. از سوي دیگر این هاي کلیسا توسط کوتولهحرمت به مجسمهجنایت و همچنین هتک

. بپردازدسازي قدرت میو ویراني انقالبایدهازبه ستایشبه صورت صریح ساخته شده است 1975در سال 
اي متروك که تنها ساکن آن یک انسان بدوي و وحشی است فـرد دیگـري کـه خـود را پادشـاه در جزیره-18

شـود. پادشـاه، فیلسـوفی از مده، ظاهر مـیي هوایی است که با چتر فرود آي یک سانحهنامد و تنها بازماندهمی
آموزد و او را معمـار آسمان افتاده است که پس از دو سال آموزش به انسان وحشی، به او حرف زدن و تمدن می
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بینی آنارشیست و نقد مذهب، قانون، قدرت  انتقادي در جهانيوجود اندیشه
ي هایی است که جامعه، به نحوي زیر سوال بردن ارزشدنیاي حاضرو سیاست

گوناگونی دارد اما در یک و نمودهايمدرن بر آن بنا شده است. مدرنیته ابعاد
اطالق تعریف ابتدایی به جهان نو و متفاوت نسبت به دنیاي کهنه و سنتی

گرایی گرایی، خردگرایی، مادياي چون علمهاي فلسفیشود. جهانی با ارزشمی
ي مدرن مورد نقد گردد و در اجتماع و سیاست جامعهگرایی تببین میو پیشرفت

ها، شب و روز و حیوانات است. پادشـاه کـه متخصـص تربیـت خواند، معمار داراي قدرت فرمان دادن به کوهمی
هـاي دو در نقـشآموزد. آنهاي متفاوت میه معمار از طریق بازي کردن در نقشاست تجربیات زندگی خود را ب

متفاوت مانند ارباب و برده، مرد و زن، قاضی و مجرم، مادر و بچه، خودآزار و دگرآزار، فیل و زائر، بیمار و دکتـر، 
االت  وشوند. معمار که سـمخالف ظاهر میهاییسربازهایی در جبههو حتی در نقش گیرنده، دهنده و اعترافتوبه
سازد تا با آن بتواند جهان را ببینـد امـا پادشـاه سـعی زورقی می،جزیرهتركدارد براي از جهانپاسخ زیاديبی

هـا بیشـتر ها هـر لحظـه در آنتاثیر بازي.بازي، جلوي او را بگیردبا توسل به اي به خصوص دارد به هر وسیله
کنـدبرپا میشوند تا اینکه معمار دادگاهی بر علیه پادشاه با اتهام قتل مادرش تر میها جدينقشوکندنفوذ می

مـادر را واطرافیان خود و مادرش مانند: برادر، همسر، همکالسـیشود و پادشاه نقشمیمحکمهو خود، قاضی 
جنسی) و هـم از کند که هم عاشق مادرش بوده (با تمایالتکند، سرانجام پادشاه در بازي، اعتراف میبازي می

ش را بـه سـگ ااو تنفر داشته است و او پس از سوءقصد به مادرش سرانجام او را با چکش کشته است و جسـد
پزشکی ریخته است. پادشاه پس از ي ههاي دانشکداش داده تا بخورد و بقایاي مادرش را در سطل آشغالگرگی

شود که ایـن فقـط یـک بـازي معمار به او یادآور می.گیرداعتراف، با احساس گناه  تصمیم به مجازات خود می
.اي که مـادرش را کشـته، بکشـد و بخـوردخواهد او را به همان شیوهولی با این وجود پادشاه از معمار می،بوده

شـکافد و او را مـیيکنـد حتـی جمجمـهپوشد و با خونسردي چنـین مـیهاي مادر را میمعمار لباسدرنهایت 
هنگـامی ودر این میان صدا و اندام او در حال تبدیل شدن به هیبت پادشاه اسـت.نوشدا میش راي مغزعصاره

شـود خودش یعنی معمار مواجه میي رود تا استخوانی را بردارد با ورود فردي به شکل گذشتهکه به زیر میز می
سـانحه يکه او تنهـا بازمانـدهگوید و اینمعمار جدید از سقوط هواپیما می.او خودش تبدیل به پادشاه شده است

کند. پادشاه هراسان فرار می،است
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گذارد. همین نگاه نقاد به مدرنیته در برخی از آثار آنارشیست تاثیرات ملموس می
پردازمکه در این بخش به آن میآننیعیي یابد و نمونهآرابال نمود می

شایان ذکر است آرابال، در است. 19بازنگري به قرن بیستمينمایشنامه
ي مدرنیته توسط که مقولهکشد را به چالش میدنیاي مدرناصول 20ايدوره

مدرنیسم به چالش کشیده شده و مورد هنرمندان و منتقدان با رویکرد به پست
شود. تردید واقع می

سفر رویاگون ماري ساتاناس، بازنگري به قرن بیستمي آرابال در نمایشنامه
. ماري در دهدرا نشان میهاي تاریخی قرن بیستم دختري جوان، در بزنگاه

خود را از "مدرنعوارض تمدن"کند که براي دوري از اي زندگی میخانواده
عوارض ،به تمدن غربيادانهنقااند. آرابال در هفت تابلو نگاهدور کردهجامعه

و به راستی ما در .اندازدمیي آنهاي کلیدي سازندهو شخصیتاشتاریخی
ي علمی انیشتن شویم؟ نظریهبازنگري به قرن بیستم با چه چیزهایی مواجه می

هاي اي، بازياتم، جنایت و قاتلین زنجیرهو نابود شدن هیروشیما توسط بمب

در مجلدي دیگر به نام ،این نمایشنامه توسط نگارنده به پارسی ترجمه شده است و همزمان با این کتاب-19
شود. منتشر می"بازنگري به قرن بیستم"

ي هفتاد و هشتاد میالدي.دهه-20
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هاي جهانی، هیتلر و فاشیست، شیادان دینی و جنگتخدیري المپیک،
دهد که بشر به اي رخ میها در زمانهي اینهاي پوشالی سیاسی. و همهقهرمان

اي که براي خویش روي زمین ساخته توانایی سفر به ماه دست یافته اما زندگی
باهمراهنمایش و نقدبار است. آرابال در این نمایشنامه باآور و اسفنفرت

نظرمخاطب را به تجدیدغرب،سیاسیواجتماعیفرهنگی،تابوهايریشخند
در این راستا باید بدانیمکند.نظام مدرنیته دعوت میدستاوردهايپیرامون
فکري مدرنیته در جدال با منطق فکري گذشته، که آن را پیشامدرن منطق 

ده است؟نامیم، چیست و آرابال چگونه آن را مورد هجوم قرار دامی

رود و گسـترش گرایی (پوزیویتیسم) میي اول به سراغ علممدرنیته در وهله
اي جز پیشرفت تکنولوژیـک و کند که نتیجهعنوان یک ارزش طرح میآن را به

آسایش بشر ندارد؛ اما به ناگاه همین پیشرفت، بر ضد خود و انسان مدرن به کار 
ي نسـبیت انیشـتین، دسـتاوري ریـهي اتم و نظتجزیه،رود. در همین راستامی

ي این پیشرفت علمی  چیـزي جـز بزرگ ولی ویرانگر بشر است و گویی هزینه
در انجامد، جمعی نخواهد بود. خردگرایی صرف نیز گاه به فاجعه میمرگی دسته

کشتی عظیم تایتانیک مستحکم است پس هیچ چیز در دریا جلودارش نیست، با 
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عنوان خطـر ها را نـه بـه، یخدر نمایشتایتانیکهمین منطق است که کاپیتان 
آفریند. پندارد و در پایان غرور عقل، فاجعه میبلکه یک شوخی می

همچنین در دوران مدرنیته، خردگرایی قائل به مقصـود اسـت و هـر کـاري 
کند و درست از همین رهگذر است که براي رسیدن به آن را توجیه و تفسیر می

م آلمانی، کومونیست روسی و یا لیبرالیسم آمریکایی، بر هیوالهایی چون فاشیس
هایی ها در شخصـیتو بر صحنه نمودهاي آنافکنندسرنوشت انسان سایه می

گـرش آرابـال در نهمچنـین .شـوندظـاهر میهنـري تـرومن چون هیتلـر یـا 
هاي بـه پامـدکنـد بلکـه تنها به نمادهاي منفی مدرنیته بسنده نمیاشانتقادي

هایی چون گاندي و یا چه گوآرا هم به بت آن همچون کنش شخصیتمثظاهر
شوند.آور بر صحنه نمایش داده میصورتی موجوداتی کمیک و خنده

قرائت پذیري باعثگرایی نیز هست که مدرنیته منادي مادياز سوي دیگر 
. اگـر نجـات شـده اسـتبه ابزاري براي در بند کـردن انسـان مذهبو تبدیل 

کنند براي ایـن اسـت کـه از اصـول هم کمک نمیتی تایتانیک بهیافتگان کش
شـود، اند. آنچه که از روستاي فاتیما در نمایشنامه تصویر میانسانی خالی گشته

اي دار بـه دیــن اسـت کــه آن را بـه وســیلهگرا و جهــتي نگــاه مـادينتیجـه
ایـن يکند. به همهالوصول براي مقاصد سیاسی و یا اقتصادي تبدیل میسهل
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توان مفاد دیگري نیز اضافه نمود که همگی نمایانگر منظر بدبینانـه و موارد می
ي معاصر و دستاوردهاي آن است.خودآگاه آرابال نسبت به مدرنیته

در نمایشنامهي ماري ساتاناسآید، خانوادهاما سوالی دیگري هم پیش می
مدرنیته و ابزارش ي خودشان از تمدن،عنوان گروهی خودمختار که بگفتهبه

اند و نظام ارزشی خود ي بزرگتر را رها کردهاند و قید و بندهاي جامعهدور شده
ي بزرگتر و به ظاهر متمدن هیچ وجه افتراقی اند، ظاهرا با جامعهرا بنا گذاشته

ي منطق و وحشیانهتکه کردن بیندارند. اولین برخورد ما با خانواده، عمل تکه
ها عبور کرده است. ش آن بوده که از کنار آناست که تنها جرماي ابدن راننده

، ذاتی کند؛ آیا خشونتدر همین نقطه است که آرابال سوال دیگري را طرح می
و در فطرت انسان است و ربطی به مدرنیته ندارد؟ در پایان نمایشنامه هنگامی

دهند ها به او نوید میشود، آنر میها دستگیکه که ماري ساتاناس توسط پلیس
گري دور باشد، در عین حال ما در که او را به تمدنی خواهند برد که از وحشی

م، پس اینجا ما با ایگري همان تمدن را شاهد بودهیي زمان نمایش، وحشهمه
و از در ذات انسان است ها مواجهیم. از سویی خشونتیک تضاد در نظریه

کنش این دو است که آرابال ي اجتماع و مدرنیته است. از برهمسوي دیگر زاده
عنوان امري بالقوه در انسان به بهداند، خشونتي هر دو میرا زادهخشونت
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ویش ساز آن، در قرن بیستم به اوج تحمل ناپذیر خعنوان زمینههمراه مدرنیته به
رسیده است.

در دیگر آثار آرابال ي انسان در عصر حاضر ملموس و خودساختهنقد دنیایی 
جو، ستیز و سلطهتوتالیترهاي با زیر سوال بردن نظاماو.هم قابل پیگیري است

گیرانه داري جهانی و مذهب سختگري، سرمایه، نظامی21با ستم ایدئولوژیک
.22کشدمیرا به چالش؛ دنیاي مدرنکاتولیک

از سوي دیگر آرابال با کنکاش در مسائل روانی انسان عصر حاضر، 
خویشتنی که .کندمواجه می(انسان مدرن)مخاطب را با خویشتن واقعی خویش

ي حقارت، میل به قتل و جنایت، ي عظمت، عقدهعقدهلی چون ئرگیر مساد
معنایی بیموجبي کهموارد.تبهکاري، شرم و احساس پشیمانی است،جنون

مضحک و موقعیت رو به زوال انسان در دنیاي معاصر شده است؛ دنیایی که از 
تهی شده و جنگ و نفرت به صورت صلحمفاهیم انسانی چون عشق، دوستی و 

درآمده است. به همین ترتیب آرابال با نمایش در آنجبري براي زندگی
وسیس) سازگاري همزیستی ناگزیر دو موجود نامتجانس با یکدیگر (سیمبی

آلمان.درنظام فاشیستی هیتلرواسپانیادرکوفرانرژیم توتالیتربخصوص-٢١
.شوندمشاهده میهاي هزار سالهجنگوي عطرهاي عربستانهمهها در دو اثرمایهاین دورن-22



١١٥خشایار مصطفوي 

بردش را زیر سوال میاآور و رو به انحطاط پیرامونانسان با محیط آلوده، رنج
، 23برج بابل، پیک نیک در میدان جنگ، دوجالدهایی چونکه در نمایش

ي این موارد، آرابال همچنان  . در کنار همهیابندبازتاب میدوچرخه مرد محکوم
ات و قساوت داراي معصومیتی کودکانه انسان را به هنگام ارتکاب به جنای

گر وقفه مرتکب جنایات وحشیانه و ویرانگناه و نادان که بیداند؛ کودکی بیمی
از همین روي است که او با کنار هم قرار دادن مفاهیم متضادي مانند ..شودمی
در رحمی، عشق و هوس، خیر و شر سرانجام پیروزي نهاییگناهی و بیبی

داند.شر میها و نیروهاي بديراجهان مدرن
شود که آرابال نسبت چطور می،دهد. اینکهاما یک سوال مهم اینجا رخ می

کند؟  اي با عینک بدبینی و استهزاء نگاه میاي و اجتماعیي انسانیبه هر پدیده

گوید، بشر برجی ساخت که تا افالك هاي عبرانی است که می، یادآور یکی از تمثیلبابلي برجنمایشنامه-23
را نمادي از اسپانیاي پس از فرانکوبرج بابلنی را برانگیخت ویران گردید. آرابال، سر کشید اما چون خشم آسما

خورده و در حال فروپاشی موریانهبرج بابل، برجیگیرد. تمدن بشري مینمادي از تر و شاید در نگاهی گسترده
و رو افتدمیمدار فاسدقدرتاي ماند، اما باز به دست عدهر میشود و پایدااي بازسازي میهاست که با تالش عد

را درگیر کند و سوالی که در ذهن تماشاگر نسبت به پایداري این برج، در پایان تردید میگذارد.به انحطاط می
از ؟پاشدمیاز هم فرواشلیاقتی و فساد صاحبانماند و یا به علت بیاین است که آیا این برج پایدار میکندمی

ها آمده است هنگامی که در افسانه.ها از طریق زبان استطرف دیگر برج بابل نماد عدم تفاهم انسان
فهمند همه در کنار هم در برج بابل زندگی ند و زبان هم را میدزهاي اولیه همه با یک زبان حرف میانسان

و ، مرزها بر افراشته شدندکس به زبانی سخن گفتهر ،شدندکردند، ولی از وقتی از برج خارج و پراکندهمی
بینیم به وجود آمد.آنچه امروز می
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به عنوان یک هنرمند معاصر،آرابالنگاهبه عبارت دیگر این شکل از برخورد و 
توانیم از بازتعریف مفهوم هنرمند حاصل از چیست؟ جواب را میرن جهان مدهب

دنیاي معاصر باعث مرگ مفهوم هنرمند و ،در عصر حاضر بیابیم. از دیدگاهی
داري)اش شده است. در جهان دو قطبی (کومونیستی و سرمایهنابودي ماهیت

ي یک و حزبی اندیشههاي ایدئولوژرو ایدههنرمند یا باید دنباله،ي آرابالزمانه
داري به ابزاري براي پر کردن اوقات چپ شود و یا در جهان تولید محور سرمایه

اما این فقط یک تبدیل شود.دارسرمایهي فراغت و سرگرمی مردمان جامعه
ي هنر است که در جهان مدرن و خود پدیده،روي سکه است روي دیگر

کاالها و ،مدرنیته بر تولید چیزها.تاش را از دست داده اسمصرفی روح
گرایی به تولید انبوه به علت مصرفیی کهاشیامحصوالت متمرکز است. 

هاي قطعی و ثابت را در نشانه"1شانتقلید و طبیعی ساختن"و اصل رسندمی
کنند که داراي اصالت هستند و می2این چیزها وانمودآنها از بین برد. در حقیقت

داللت دارند. به همین دلیل است که در یک جهان شی شده و بر جنس واقعی 

اي به طبیعی بودن آن است. در این راستا اعتبار هر چیز مصنوعی-1
اش پیرامون که در مباحثاستفیلسوف معاصر فرانسوياز واژگان ژان بودریارSimulationوانمود و یا -2

دان اشاره کرده است. ها بي مصرفی و رسانهپیرامون جامعه
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و متکثر از اشیایی که مدعی اصالت هستند (اما در واقع به علت تولید انبوه تنها 
سازد هایش را اصالت میوانمودي از اصالت هستند) هنر نیز که یکی از ارزش

کاال دهد و به یکمعناي خویش را از دست می،وانمودهاجهانيدر میانه
اش فاقد قطعیت ايچون نظام نشانهگرددچون هر کاالي دیگري تبدیل می

در این نظام کامل وانمودها که در مدرنیته زاده شد، دیگر ".تمام و کمال است
نوستالوژي مورد طبیعی نقش مهمی نداشت. برعکس طبیعت 

توان بر آن تسلط یافت. بازتولید اصل میاي شد که ابژه
ارز با قوانین بازار شکل و مسلط شد و هماجتماعی مهم 

حاکم شده بود یعنی "قانون تجاري ارزش"گرفت. اکنون 

)470، ص1391(احمدي، "برابري صوري نقش گرفته بود.
ي صنعتی (چه در هنر براي مردم جامعهامروزهدر همین راستا است که

ون باقی اي خنثی است، و تبدیل به محصولی چمقولهشرق و یا غرب) 
در دنیاي معاصر روح مستقل و از سوي دیگر محصوالت یک جامعه شده است.

معتقد است: هربرت ریداست.هنرمند از او ربوده شده خالق 
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فهمیدند و نادیده شد، شاید او را نمیسرگردان می

تند، اما در این صورت او فقط احساس بداقبالی گذاشمی
کرد. اما هنرمند مدرن بخت و اقبالی ندارد که از دست می

دهد چون او هیچ سهمی از ذخایر مشترك اجتماعی ندارد. او 
اي است که دیگر به کار ابزار زنگارگرفته.یک مطرود است

)299،ص1385، (رید"آید.ي مدرن نمیجامعه
واکنش هنرمند، به جهانی است ،ي آنارشیست در هنراندیشهبروزبه واقع 

اش قائل نشده که هیچ نقش خالقی براي او و یا فضایی سالم براي کار هنري
است. 

ي آنارشیست در آثار آرابال را به اندیشهپیداییتوان مورد نهایی که می
ي یک تم نمایشی جهانی به مصابهلحصالتزام به ي مساله،ي آن شناختواسطه

ي اندیشه،بنا به تصور اکثریتاست. قبل از شروع بحث باید یادآور شد که
قرن نوزدهم) ها (در فرانسههاي سندیکالیستگذاريبمب"آنارشیست به نادرست با تروریست اجین شده است: 

باعث شد که در اذهان عمومی، تروریسم و آنارشیست با 
یوند یابند. اعمال آنان معموال در حکم انتقام بود تا یکدیگر پ
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ها به از طرف حکومت مورد آزار و اذیت قرار نگیرند. آن
ي کاگر و یا تبلیغات اعتقادي دهی اجتماعی طبقهسازمان

. در برابر جامعه بودیها به نحوي شورشنداشتند و عمل آن
ده، و حي آنان امري بود علیبه هر حال اعمال شورشگرانه

کردند بسیار کم هایی که در آن شرکت میتعداد آنارشیست

"اند.هاي زمان ما آنارشیست نبودهبود. اغلب تروریست
)19، ص1367(لنینگ، 

ها با توسل به تروریست درصدد بر خالف اعتقاد عمومی به اینکه آنارشیست
تاورد ایدآل مدار هستند، صلح جهانی یکی از آمال و دسقدرتنابودي یک نظام

آید. هربرت ریدآنارشیست است، که با آگاهی عمومی به دست میي اندیشه
ي بارزي از اند، نمونهطلب دانستهها را جنگمعتقد است اینکه آنارشیست

اي است که با آن سر ناسازگاري دارد. تحریف این اندیشه در برابر پدیده حکومت یعنی زور، زور یعنی سرکوب و صلح یعنی آنارشی،"
سرکوب منجر به واکنش و یا منتهی به مرض روانی قدرت 

ها را به ي خود فرد را به نابودي و ملتشود، که به نوبهمی
کشاند. مادامی که دولت وجود دارد، جنگ وجود جنگ می
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تواند آن ي آنارشیستی میخواهد داشت. فقط یک جامعه
که ظهور شناختی را عرضه کند ی و روانشرایط اقتصاد اخالق

،1385،(رید"کند.میپذیررا امکانطلبصلحذهنیت
)167ص

به قدرت و نگاه این از ي بارزينمونه1در میدان جنگپیک نیک نمایش 
پیامد آن یعنی جنگ است. در اینجا بد نیست براي درك بهتر تم این 

شود.ات ببینیم چه روایتی بر صحنه نمایش داده مینمایشنامه، با جزئی
ي در روز یکشنبه آقا و خانم تپان، پدر و مادر زاپـو، سـربازي کـه در جبهـه

روند و او جنگ است، با موتورسیکلت به خط مقدم جبهه و به دیدار پسرشان می
زاري در اطراف ي مختصري در میدان جنگ، یعنی در چمنرا به صرف صبحانه

کنند. مادر با دلواپسی نگران بهداشت پسرش در جبهه است ا دعوت میسنگره
به هدف زده است یا خیـر؟ در در طول جنگ تا به حال پرسد آیا و پدر از او می

اش عینـا این فاصله یک سرباز دشمن به نام زپو، که به اسـتثناي رنـگ لبـاس
گیرنـد و بـا کسـب ها فورا او را به اسـارت میشود. آنشبیه زاپو است، وارد می

بندند ولی پس از چندي او را آزاد و به ها و پاهایش را میاجازه از خود او، دست

1 - Pique- Nique En Campagne
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دانـی ابتـدا کنند. زپو بـه علـت افـراط در آدابشرکت در پیک نیک دعوت می
کند. خانم و آقاي تپان به همراه فرزندشان پذیرد، ولی بعد از مدتی قبول مینمی

فهمند کـه در نوشند، دو سرباز میخورند و میرند، میگیزاپو، با اسیر عکس می
ها قبـل از چکانـدن رفتار نظامی و خصوصی مشترکات زیادي دارند یکی از آن

سالم بر تو "خواند و دیگري دعاي می"اشاي ربانی"ماشه، براي دشمن دعاي 
هاي بافد و دیگري گلرا. هر دو نامزد دارند، یکی بافتنی می"اي مریم مقدس

دهـد، سـپس دو ي هـوایی رخ میکند. در این فاصله حملهاي درست میپارچه
ها به دنبال جسد و یا زخمی هسـتند کـه از نشوند آامدادگر با برانکارد وارد می

ها به هر نحوي خواهند به آني تپان و زپو میاند، خانوادهبدشانسی چیزي نیافته
اش هـا نگـهکشته شد براي آندهند اگر کسی زخمی یا کمک کنند و قول می

معنـی گیرند به ابتکار خود به این جنـگ بیدارند. سرانجام دو سرباز تصمیم می
باز باشد خاتمه دهند. خانم زنند سرنخ آن به دست شخصی دسیسهکه حدس می

بیننـد و بـراي تجلیـل از ایـن تصـمیم، و آقاي تپان ایـن فکـر را عاقالنـه می
ي صـلح و رقـص، ناگهـان گذارند اما در هنگامـهاي بروي گرامافون میصفحه

فرستد.رگبار مسلسلی، هر چهار نفر را به کام مرگ می
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ي خلق آثار نمایشی بوده است، تم جنگ در هنر تئاتر بارها و بارها دستمایه
اسـت. شـده هاي متفاوتی نیز آفریدهمایهدرونبه ازاي هر اثر اما نزد هنرمندان 

جنـگ و دفـاع از مـیهن یـا دره با باورهاي ناسیونالیستیاند کهنرمندانی بوده
اند یا مرثیه اند. کسانی در هنرشان براي قربانیان افسوس خوردهعقیده را ستوده

هایی کـه جنـگ در اختیـار آدمیـان نهـاده و یا کسـانی بـه فرصـتاندسر داده
اقـت اما آرابال با نمایش یک روایت سرخوشـانه کـه بـا عنصـر حماند.پرداخته

را مورد هدف اش گر و عواقبي قدرت سلطهآید مسالههایش پدید میشخصیت
به عبارت دیگـر باز که پدیدآور جنگ است.دهد. قدرتی ناپیدا و دسیسهقرار می
بازي بـه نـام قـدرت شبجنگ یک بازي کودکانه از سوي خیمهآرابالاز منظر 

سـوالی گیرد.به بازي میهایش رااست. که با القاي باورهاي نادرست، عروسک
جنگیم؟ دو سـرباز کند ساده است. چرا میکه نمایش در ذهن مخاطب طرح می

توانند در زمان و مکان دیگر رفیق هـم باشـند همـین سـوال را مطـرح که می
جنگند اما عاقبـت چیسـت؟ در رسند. دیگر نمیکنند و به جوابی منطقی نمیمی

اش یعنی زور و سـرکوب، صـلح در هیتحقیقت این قدرت است که به خاطر ما
اي است که آرابال به آن آن به یک رویا تبدیل شده است. و قدرت همان نقطه

است.بینی آنارشیسمي جهاننگاهی انتقادي دارد. نگاهی که زاییده و پرورده
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تاب شقاوت بازوخشونت،ترس

اش با مفهوم انسان معاصر در به نمایش شقاوت بر صحنه و ارتباطباور آرتو
در این . شودپی گرفته میاضطرابو خشونت،ترسآثار آرابال نیز با پیدایی
به نیک در میدان جنگ پیکو 2دو جالدنمایشاي دو بخش با بررسی نمونه

نخست به طرح نمایشنامه دو جالد پردازیم.آن بر صحنه میپدیداري تحلیل 
دقت کنیم:

2 - Deux Bourreaux
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رونـد. فرانسواز، مادر خانواده به همراه دو پسرش به محل کار دو جـالد می
هـا به آنش رااکند و آدرسها معرفی میمادر، پدر را به گناه نامشخصی به آن

گاه آورند و او را به شـکنجهدهد. جالدها پس از مدتی پدر را دست بسته میمی
آید. بونوآ طرف برند؛ میان دو پسر بر سر حمایت از پدر اختالف به وجود میمی

ش بـراي اکند کاري از دستداري میمادر است و موریس با اینکه از پدر جانب
هاي پدر در اتـاق در، در حالی که صداي زجهآید. ماجلوگیري از شکنجه بر نمی

کنـد و خـود را روزي خـود اشـاره میرسد، به زحمات شبانهمجاور به گوش می
جلب کند. یشخوسمت کوشد نظر موریس را به نماید. او میقربانی معرفی می

هاي پـدر نمـک و سـرکه کند و روي زخمگران کمک میمادر حتی به شکنجه
ــمی ــرانجام پ ــزد. س ــکنجه میری ــار در از ش ــرمنده از رفت ــوریس ش ــرد و م می

بخشد خواهد او را عفو کند. مادر او را میش نسبت به مادر از او میاآمیزخشونت
گیرد.و او را در آغوش می

برد. برخورد را به بنیان خانواده میي خشونتآرابال در این نمایشنامه صحنه
اي که جایگاه و مفهوم معمول خـود را از دسـت وادگیهاي خانمخاطب با نقش

اند، در مخاطـب ایجـاد شـوك و اند و بدل به موجوداتی مسـخ شـده شـدهداده
ي کلی نمایشنامه یعنی محفلی بزرگتـر کند. این شگفتی به استعارهشگفتی می

کند حوادث عجیب و گاه است که مخاطب حس میانجامد. آنبه نام جامعه می
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ي جامعه است؛ رسیدن به این نمایش، همان اتفاقات معمولی و روزمرهنامتعارف
او معنـاي جدیـدي کند و به ترسي بعدي را به مخاطب وارد میعقیده، ضربه

دهد.می
ریزي، قتـل، ش، نمـایش خـوناآرابال در این نمایش، بر خالف دیگـر آثـار

که در خارج محیط دیـد تماشـاگران شکنجه و مرگ را نه دقیقا بروي صحنه، بل
تخیـل ، شکل توصیفشکل زجه و فریاد و زبان بهدهد و با ابزار صدا بهقرار می

ي کند؛ با این شگرد، تکیهبیند تحریک میتماشاگر را نسبت به حوادثی که نمی
، هنگامی کـه ست تا خشونتاو به تبع آن اضطراباصلی بیشتر بر ایجاد ترس

کنـد و بـه هـاي ژان صـحبت میفرانسواز از ریختن نمـک و سـرکه روي زخم
کشد، تماشاگر همان رنج و مشقت ژان در اتـاق دیگـر را هاي او ناخن میزخم

تماشـاگري کـه آرام و بـا در و خشـونتتولید ترسکند. بازتصویر و تجربه می
تئاتر نشسته در وجود او تولید نوعی احساس وحشت خیال راحت بروي صندلی

واسـطه از زنـدگی حقیقـی وام کند. این مواجه با خشونتی کـه بیدردسر میبی
آگین ي نـوعی لـذت شـرمگرفته شده، براي بعضی از مخاطبین همـراه تجربـه

خیزد.  ان بر میاست، لذتی که از عناصر شرور فطرت انس
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نخست باید توجـه کنـیم کـه نیک در میدان جنگپیکاما پیرامون نمایش
1962در سـالاش با عنوان  پانیـکآرابال این نمایشنامه را قبل از اعالم بیانه

اگـر مفـاهیم و عناصـر ارائـه شـده در ي سـاختارگرایان به شـیوه. نوشته است
ها بیشتر آشنا هاي خود تبدیل کنیم با موجودیت واقعی آننمایشنامه را به متضاد

گونه تفسیر کرد:توان اینشویم این موارد را میمی
انســانی اســت. ي مقابــل خشــونتها، نقطــهخــوش برخــوردي شخصــیت

جاي اسـلحه در گري است و گرامـافون بـهاحساساتی بودن روي دیگر پرخاش
معکوس شدن عناصر در راستاي نگاهی طنزآلود به خشونتمیدان جنگ، نمود

شـقاوتي واقعی با حقیقت زندگی، که به زعم آرتواست. آرابال از این مواجهه
در انگاري، ما را به خنـده وکند او در طول نمایش با معکوساست، اجتناب نمی

دارد:وا میعین حال ترس
از جهانی موهوم، سرنوشتی ناشناخته و تقـدیر شـوم ترس"

(آرابـال، "که بر زندگانی انسان عصر ما سایه افکنده اسـت.
)56،ص 1376

در پایان، براي مخاطب با کشته شـدن هـر چهـار شخصـیت بـه این ترس
ي گرامـافون همچنـان، یـک قطعـه را همچـون رسد. صـفحهاوج میينقطه

کنـد، امـدادگران بـه دنبـال جسـد وارد صـحنه اي خط افتاده تکـرار میصفحه
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گذرد و شوند. نمایش برانکاردهاي خالی که با سرعت از مقابل تماشاگران میمی
ه انگیـزد کـي موسیقی، این سوال را در مخاطب بـر میتکرار مداوم یک قطعه

، که هم مضحک اسـت و قربانی بعدي کیست؟  انتخاب این تصاویر گروتسک
گر وضعیت انسانی است که نه توان جنگیدن دارد و نه توان آور، نمایشهم هول

اي از دو مارتین اسلین، منتقد تئاتر، معتقد است، آثار آرابـال آمیختـهنجنگیدن.
پیـک نیـک در و دو جالدگونه که در است. همانگناهیرحمی و بیمفهوم بی

و گنـاهی، خشـونترحمـی و بیبینیم در کشـمکش میـان بی، میمیدان جنگ
ناپذیر دنیاي امروز تبدیل شده، برنده و پیروز است. رحمی که به جزء تفکیکبی

ن در دنیاي امروز، گناهااي پیشتاز از سرنوشت محتوم بیعنوان نویسندهآرابال به
ي ش را بـا شـکل و سـلطهامند اسـت. او مخاطـببه دست جنایتکاران، گالیه

دارد کـه دلـواپس کنـد و آنـان را وا مـیهاي تئاتر آشنا میرحمی در صحنهبی
در زندگی باشند.حضور خشونت
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ساختار در آثار آرابال

،کنداز مدل کالسیک و معمول تئاتر پیروي نمیغالبا ساختار در آثار آرابال 
ي محتوا در ظرفی دگرگونه است. همین استراتژي در انتخاب بلکه در صدد ارائه

گردد.ساختار موجب پدید آمدن دنیایی شگرف و غریب می
هاي مختلف نمایشی اقتباس کرده است. آرابال، ساختار آثار خود را از گونه

ایش حرکتی چون باله، رقص و شگردهاي نمایش هاي نمبه طور مثال گونه
ي بازیگر سعی در کالم (پانتومیم، میم) که با استفاده از حرکات بدن و چهرهبی

انگیز مانند سیرك، هاي طربالقاي معنا دارند و یا سود بردن از ساختار نمایش
پسند (که ساراي نمایش عامههاي موقعیت و شیوههاي عمومی، کمديکارناوال
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بهبازنگريي ي بازیگري آن بوده است). این موارد در نمایشنامهبرنارد ستاره
گونه بنا شده مشهود است.که اصوال بر مبناي ساختاري سیركقرن بیستم 

گونه که نیازمند موسیقی آرابال از اپراها، شکل کالم خطابی، رسمی و سرود
ند. همچنین استفاده از کشود برداشت میخوانده می3است و اصطالحا لیبرتو

پذیر بودن پایان و بینیساختار نمایش آیینی که شامل بازي در بازي، پیش
به .و آیین است، در آثار آرابال مشهود استروابط قراردادي بر مبناي اسطوره

نقاب ها، استفاده از وجود بازي،معمار و پادشاه آشوري عنوان مثال در نمایشنامه
هاي خاص و حتی بازي بازیگران در نقش حیوانات که مخاطب را به یاد و لباس

پدیداري از سوي دیگر ، بازتاب همبن نکته است.اندازداعمالی آیینی می
مندي انسان دارد. بطور مثال ي تاریخهاي دورهنمادهاي مذهبی، نگاهی به آیین

هاي مسیحیت مال و نشانهنمایش اع4هاگورستان اتومبیليدر نمایشنامه

3 - Libretto

هـاي اتومبیـلی که حتی فلـزدر فضاي متروک.گذردهاي اسقاط  میمکان نمایشنامه، در گورستان اتومبیل-4
کنـد اي را تصویر میهاي قراضه کثیف و آلودهتوضیح صحنه، اتومبیلآرابال در .زده در حال تجزیه هستندزنگ

اند. داسـتان نمایشـنامه پیرامـون وضـع و حـال ایمـانو (سـن و نـام او که در  گوشه و کنار محوطه انباشته شده
اش اسـت. دیگـر اعضـاء گر مسیح است) ترومپت نواز سی و سه ساله و سرآهنگ گروه موسیقی سه نفـرهتداعی
بـا نـواختن هاسـتفادر (نوازنده ساکسفون، سی سـاله، الل) سـالو دو دوست او، توپه (نوازنده کالرنت) گروه،

ایمـانو کـه .گذرانندها جمع می شوند، روزگار میمطرودینی که در گورستان ماشینيشبانههايآهنگ در جمع
ي انبـوه اتومبیـل هـار میان الشهگیرد، اعضاي گروه دشخصیتی معصوم و پاك دارد تحت تعقیب پلیس قرار می
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ي مسیح است. همچنین آرابال ساختار مکتب گر نگاهی دوباره به اسطورهتداعی
رمان نو و نویسندگان ادبیات عصر کالسیک اسپانیا را مورد توجه قرار داده 

اي که با آرابال انجام داده است در مورد است. احمد کامیابی مسک در مصاحبه
پرسد:    گونه میآرابال اینها از ساختار نمایشنامه

هاي شما همواره یک دایره یا کامیابی مسک: در نمایشنامه"
دور بسته وجود دارد، آیا شما تحت تأثیر مکتب رمان نو 

اید که در آنها حرکت و تحول داستان حرکت و تحولی بوده
پایان داستان به ابتداي آن ختم وار است و همیشهدایره
شود؟می

له چنین است من تحت تأثیر ادبیات کالسیک عصر آرابال: ب
ام. تحت تأثیر نویسندگان این عصر مثل، طالیی اسپانیا بوده

هـاي نـامعقولی روند تا بتوانند بنوازند، آنهـا در گشـت و گـذار خـود بـه انسـانآرامی میيبه جستجوي گوشه
خورند مثل میلوس خدمتکار مغرور و خشکی که در خدمت یک صداي مردانه اسـت و یـا دیـال زن جـوان برمی

یـک زن ،از طرف دیگر صداي مردانه از خـدمتکارش.آواز میخواندزیبایی که ایمانو عاشق اوست و در رثاي او
ت دو ورزشـکار در أشود اما ماموران پلیس در هیـمی خواهد در اینجا تضاد میان هوس و عشق نمایش داده می

را دهنـد و او ایمـانوشناسند به یکی از هواداران او رشوه میکنند و چون ایمانو را نمیها نفوذ میخانمانجمع بی
شباهت به صلیب نیست دو پلیس پس از ضرب و شتم و کشتن ایمانو وي را بر دسته دوچرخه که بی.دهدلو می

کنند. آویخته و از صحنه خارج می
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هاي دورانی ام که نمایشنامهکالدرون و دوالدارك بوده
اند. مثل بعضی از نویسندگان پیرو مکتب رمان نو که نوشته

هاي دورانی من آنها را خیلی دوست دارم. آنها داستان
"اند همانطور که در زندگی همه چیز دورانی است.شتهنو

)37، ص 1381(نمایش،
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نقش زبان

اي اسپانیایی است که به کشور فرانسه مهاجرت کرده است. آرابال نویسنده
نویسد سپس به کمک همسرش هایش را ابتدا به زبان اسپانیایی میاو نمایشنامه

انشگاه است آنها را به زبان فرانسوي ترجمه که استاد زبان اسپانیایی در د
کند. باید توجه داشته باشیم که بیشتر نویسندگان آثار پیشتاز همچون می

(رومانی)، ناتالی ساروت (روسی) و آرتور (ایرلندي)، اوژن یونسکوساموئل بکت
اند و زبان در آثار هاي دیگر به فرانسه مهاجرت کرده(قفقازي) از کشورفوآدام

آنها به صورت ساده و خالی از هر گونه اغواگري و پیچیدگی است. این 
اند. هرچند در آثار نویسی اجتناب کردهنویسی و فاخرنویسندگان معموال از کهن
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هستیم اما باید توجه داشته باشیم که هاهاي زبانی با واژهآرابال ما شاهد بازي
فاده از لغات عامیانه پروایی و استگویی، بیي زبان آرابال ركعناصر سازنده

است.
عادي و معمولی، استفاده از کلمات نامتعارف، ناسزاها و گاهی به کار گفتار

در مخاطب ایجاد تعجب و ،بردن کلمات مبتذل که در عرف جامعه جایی ندارند
خداحافظ ي کنند. آرابال در ساخت زبانی نمایشنامه(هر چند گذرا) میتاثر

رود که به کرات در ، به سراغ زبانی میهاي هزار سالهخوشگل یا جنگ
ها در حال تکرار است. در این اثر، زبان نمایش از کارکردهاي مطبوعات و رسانه

بردن داستان ها، بازشناسی آنها و پیشاصلی خود یعنی ارتباط میان شخصیت
گردد که بیشتر از هر چیز کند و در مقابل به شناساگري تبدیل میعدول می

ماهیت اصلی که ي معاصر دارد مصرف دورهسعی در نمایش زبان شعاري و بی
خود یعنی انتقال معنا را از دست داده است. زبان آرابال در مجموع ترکیبی از 

موارد زیر است:
پیرایه. گاهی مشحون از اصطالحات عامیانه و گو و بیزبانی ساده، رك

مبتذل و گاه رسمی و پر طمطراق و یا مملو از تصاویر فراواقعی. گاهی یک 
اي خشن و کلمه یا جمله، شاعرانه و رمانتیک است ولی پس از آن کلمه یا جمله
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آید. کنار هم قرارگرفتن کلمات با بارهاي معنایی متناقض، سبب وقیح در پی می
به 5یکاگرني گردد؛ نمونه این امر در نمایشنامهآشنازدایی از کالم مینوعی

خوبی به نمایش در آمده است:
کجایی؟،فانشو: عزیز من، جوجه کوچولوي من"

صداي لیرا: (دردمندانه): عزیزم.
فانشو: جیشتو تموم کردي؟

تونم بیام بیرون. گیر کردم همه چی صداي لیرا: دیگه نمی
)  101، ص1376(آرابال،"..ریخته روم .
معنایی تصادفی رسد که البته بیمعنا به نظر میزبان در آثار آرابال گاه بی

تر و یا در نیست بلکه از روي عمد نویسنده و به منظور رسیدن به معنایی عمیق

ها آنجـا را آلمان1937گرنیکا، یکی از شهرهاي اسپانیا و روزگاري مقر مجلس ایالت باسک بود که در سال -5
گرنیکا، موضوع چند اثر هنـري و از جملـه نقاشـی معـروف پـابلو پیکاسـو، نقـاش بمباران کردند. تخریب شهر

در اسپانیایی، شعر معروف پل الوآر و همچنین  فیلمی از آندره مالرو وزیر فرهنگ ژنرال دوگل در فرانسه اسـت.
در کنـدتجـاوز نمـیپیرمرد و پیرزنی با ذهنیات کودکانه و عشقی که از کلمات و لیرا، فانشوگرنیکاينمایشنامه

شرایط اضطراري ایناند. لیرا در میان آوار گیر کرده است، با وجودگیر شدهزمینیشخويهاي خانهمیان خرابه
ي آنهـا بـوده اسـت، ند کـه عـادت هـر روزهاجویی از همدیگر مشـغول، ابراز عشق و عیبهآنها هنوز به مشاجر

تفـاوت از کنـار آوارهـا بـی،کننـدکالسکه بچه اسـلحه حمـل مـیترسند و درها میسربازها و مردمی که از آن
شـوند.یابد و سرانجام پیرمـرد و پیـرزن در زیـر آوارهـا دفـن مـیهمه چیز تا بمباران بعدي ادامه می.گذرندمی

گوري انسان در فضاي جنگ دوم جهانی است. بهآور زندهگر تصویر سیاه و در عین حال خندهنمایش نمایان
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ي توان در نمایشنامهشود. این مورد را میکار برده میراستاي اهداف نمایشی به
شاهده کرد:م6مناجات

لیبیه: اونوقت از صبح تا شب چی کار کنیم؟"
فیدیو: کارهاي خوب.
لیلبه: از صبح تا شب؟

:می خواهند تصمیم بگیرند که خوب باشندآنها .هستنداند و مشغول توبه نشستهی ن و مردي کنار تابوتز-٦
تونیم بریم قبرستون؟دیگه هم براي گردش نمی: لیلبه"

تونیم.چرا نتونیم؟ می:فیدیو
(ذوق معصومانه)ها رو در بیاریم تونیم چشم مردهلیلبه: اون وقت باز هم می

ه این یکی دیگه نه.فیدیو: نه ن
شه کشت؟لیلبه: آدم چی؟ می

فیدیو: نه 
ذاریم زنده بمونن؟لیلبه: منظورت اینه که می
فیدیو: خب معلومه دیگه 

) 1376،88(آرابال،"شون بسازن.ها پس باید با زندگیلیلبه: بیچاره
دد که این دو در کنـار تـابوت گرطور که بحث درباره طبیعت خوبی و بدي جریان دارد، به تدریج فاش میهمین

بـا یکـدیگر بحـث 	مسـیح	خـوبیيلوحانـه در بـارهاند. آنها سـادهاند که خودشان او را کشتهفرزند خود نشسته کنـد بینـی مـیرسند که باید کوششی در جهت خوب بودن بکنند، اگر چه لیلبه پیشبدین نتیجه می	کنند ومی	
شد.خواهند از خوبی هم خسته آنها که 
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ي از صبح تا شب رو.فیدیو: خب نه همه
لیلبه: پس باقی شو چی کار کنیم؟

)96(همان،ص "تونیم بریم باغ وحش ...فیدیو: می

که به نوعی دوسادرسد کارکرد هنجارگریز زبان در آثار به نظر میهمچنین
به شود. در آثار آرابال هم دنبال میاستگري در برابر تابوهاي اجتماعی طغیان

واقع سود بردن از کلمات مگو که در عرف اجتماعی زشت و قبیح شمرده 
شوند در یک محیط اجتماعی مانند تماشاگان تئاتر، پیامدهایی براي مخاطب می

اش را دارد که در راستاي اهداف قراري و نابود کردن آرامش معمولبیهمچون 
گیرد. تئوري پانیک در صحنه صورت می

هاي در کنار این موارد استفاده از زبان غیرآوایی و رمزگانی در اجراي نمایش
به زبان آرابال نیز مشاهده شده است که ریشه در تئاتر آیینی و نگاه آرتو

اي حرکات و اش را نظام نشانهاي و تعریف آن دارد. زبانی که اساسصحنه
سازد.آواهایی نامفهوم میزبان اشیاء، نور و اشارات بدنی بازیگر و یا 
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ي زمانمسأله

ي اول زمان گونهگردد.ي عمده تقسیم میزمان در آثار آرابال به چند دسته
.شوداي مشاهده میپردههایی با ساختار تکنمایشنامهواقعی است که بیشتر در 

شود. گویی طول مدت در این نوع، زمان نمایشی به زمان واقعی نزدیک می
ي اجراي اثر از نظر زمانی برشی از زندگی است، براي مثال در نمایشنامه

کند تا نمایش را از ابتدا تا پایان ، مدت زمانی که مخاطب صرف میدوجالد
دهند. آرابال با ، برابر مدت زمانی است که اتفاقات در زمان حقیقی رخ میببیند

ي زمانی آور، در یک بازهنمایش اتفاقات هولناك، مضحک و در عین حال درد
توان در این روزگار، کوتاه قصد دارد سرعت وقوع حوادث را بیان کند. یعنی می

ام و دفن کرد و سپس در زمانی بس کوتاه یک انسان را محکوم، شکنجه، اعد
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ي به راحتی از اتهام قتل مبرا شد. با این تفسیر، مرگ در آثار آرابال رابطه
هاي آثار آرابال که غالبا در مستقیمی با زمان نمایش دارد. سرنوشت شخصیت

وقفه رقم مند بسیار زود و بیاومیک دنیاي وحشی به مرگ و نیستی محک
فرصت دفاع پناه و بیش بیانوعذاتی همنتخورد. گویی انسان در برابر خشومی

) و یا در گرنیکاشود (است و یا به سرعت و سادگی در زیر آوارها دفن می
ي رقص و جشن و آواز، با شلیک کوتاه مسلسلی در عرض چند ثانیه به میانه

).پیک نیک در میدان جنگافتد (خاك می
توان زمانی داراي نوسان دانست. در این بال را مینوع دوم زمان در آثار آرا

نمونه، زمان به صورت مداوم میان گذشته، حال و آینده در نوسان است و 
در یک لحظه در ،هاشود، شخصیتمخاطب در مواجه با آن دچار سردرگمی می

ي این اند، آرابال با ارائهي دیگر پیر شدهبرند و در لحظهکودکی خود به سر می
ي یک شخصیت نمایشی ع زمان در نمایشنامه، قدرت تصویر پیشینه و آیندهنو

آورد و همچنین زمان را براي شخصیت نمایشی به خاطره و یا را بدست می
کند. زمان حال متاثر از گذشته و آینده آور تبدیل میرویایی دردناك و هول

ي یشنامهدهد. در نماشود و تقدیر اهمیت خویش را از دست میمتوقف می
ل اساسی، زمان است. پادشاه سعی در اتالف ئ، یکی از مسامعمار و پادشاه آشور

هاي زمانی گذشته و آینده دارد. از و پر کردن زمان با فرو رفتن در موقعیت
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تري ي گستردهتواند بازهمنطق و ناپیوسته است میطرف دیگر این زمان که بی
ه زمانی نامتناهی و ازلی ابدي بشر از عمر یک انسان را نیز شامل شود و ب

معمار و پادشاه آشوري تبدیل گردد. شاهد این مثال را باز هم در نمایشنامه
ي صفر آغاز و آفرینش ي پایان، بازگشت به همان نقطهتوان یافت که نقطهمی

انسان است. 
توان گردش در زمان تاریخی خواند. ي سوم زمان در آثار آرابال را میگونه

هاي تاریخی از لحاظ کنار هم قرار دادن شخصیتر این گونه، آرابال با درد
کند. مخاطب همانگونه که زمانی، مخاطب را به گردشی در تاریخ دعوت می
جمهور ، رئیسترومنبیند. با یک جنایتکار قرن هجدهمی را در نمایشنامه می

بهبازنگريي نامهگردد. این گونه، در نمایشقرن بیستمی آمریکا هم مواجه می
ي این شکل آید. در حقیقت آرابال با ارائهمیبه خوبی به نمایش درقرن بیستم

از زمان، سعی در نشان دادن درك تاریخی خود دارد. در این نمایشنامه، او هیتلر 
دهد و معتقد است اي زنان) قرار میهاي زنجیرهرا در کنار الندرو (قاتل قتل

ها در تاریخ بشري یک مفهوم بیشتر ندارد و آدمجنایت و قساوت در طول
اند جنایات بزرگ و کوچکی مرتکب هاي مختلف با ابزار متفاوت توانستهزمان

اند.شوند که همگی با هم در اشتراك
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موسیقی و سر و صدا

سیقی در تئاتر اروپا به عنوان یک عنصر نمایشی، با توجه به نقش مو
ردهاي گوناگونی داشته است. اما در کل سنت کارک،خصوصیات سبکی تئاتر

بهره برده بودناي در غرب از قواعد موسیقیایی و هارمونیکموسیقی صحنه
گذاري دراماتیک براي ایجاد حالت و اي فاخر که در نقش خدمتاست. موسیقی

اش به نوعی درگیر کردن شود و هدفحس در تماشاگر و بازیگر به کار برده می
بیند یعنی حس اش با آنچه که در صحنه میمخاطب و هماهنگیحسی شنوایی 

هاي رسمی تئاتر موسیقی اش است، در همین راستا در بسیاري از صحنهدیداري
کشد. این موسیقی بار نظم بخشیدن و هماهنگ کردن حرکات را بردوش می

ها را به خو و یا روحیات شخصیتعموما هم راستا با روایت درام است و خلق
اما در آثار آرابال، موسیقی به عنوان یکی از عناصر کند.هنگ تبدیل میآ

کند بلکه نمایش، نه تنها از خصایص فاخر، هارمونیک و موسیقیایی پیروي نمی
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و عدم رعایت قواعد ، موسیقی فالشخراشبا ترکیب با صداهایی غالبا گوش
ریزي شرایط مهباعث پدید آمدن نوعی اغتشاش و دردر موسیقی،نویسینت

تر از آنکه بخواهد ارتباط حسی با بازیگران شود. تماشاگري که پیشتماشاگر می
برقرار کند حس و حال ناآرامی و آزردگی به او دست داده است. 

دارد. به در راستاي تولید و یا تقویت معنا گام بر میگاه صدا در آثار آرابال 
دو ي ژان، پدر خانواده در نمایشنامهو الینقطعآلودهاي خشمفریادطور مثال

صداها در کند. ي میی و قطعی درد در انسان را یادآور، حضور همیشگجالد
هاي ناشناخته، ي نمایشنامه هستند، محیطحقیقت تصویرگر دنیاي ندیده

شوند و حال و هواي غریب که همگی با صداها ها و اشیایی که دیده نمیانسان
بلکه در شوند، صداهایی نامتعارف که نه همیشهبراي مخاطب تصویر می

توان به چند رسند. این اصوات را میهاي خاص زندگی به گوش میموقعیت
گروه تقسیم نمود:

ها یا ابزار جنگی، که شامل صداي آالت و دستگاهصداهاي ماشین
شوند.ي توپ، مسلسل و انفجار بمب میها، شلیک گلولهکارخانه

هاي بیمار، هاي کودکانه، نجواهاي انسانکه شامل گریهانسانی اصوات
ي مردم هاي سیاسی گنگ و مبهم، همهمههاي مستانه قدرتمندان، فریادقهقه
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تحریک شدگی و حاصل از انسانی هاي ناشی از درد و اصوات سرگردان، فریاد
لذات جنسی است. 

یا ري،حیوانات شکا،یا حشراتمانند صداي پرندگانصداهاي حیوانی
اند. که با هم ترکیب شدهعجیبنیاصوات حیوا

ها که صداهاي اصوات نامشخص سازهاي ضربی، زهی یا استفاده از زنگ
آورند.نامشخصی را در راستاي ایجاد فضا به به وجود می

اي از اصوات هستند و به وردها و ذکرهاي مذهبی، که غالبا مجوعهصداي
شوند. وند و یا بلند خوانده میشزبان نامفهومی یا زمزمه می

ریختن یک ساختمان، صداي حاصل از هاي برخورد اشیا، صداي فروصدا
برخورد شالق به بدن، مشتی آهنی به صورت و یا صداي پوتین سربازها.

نماید، ش موسیقی را نیز اضافه میاي این موارد در نمایشآرابال به همه
هاي خصوص در نمایشبه.7شوده میتوسط بازیگران نواختگاهیموسیقی که 

آورند که گویی این حس را در مخاطب پدید میو نوازدگانآهنگساز،پانیک
در بعضی در بیمارستانی روانی در حال برگزاري است.،کنسرتی توسط دیوانگان

توسط ،براي ساخت موسیقی در صحنههاییتوصیههایش، نامهي نمایشآرابال در چند دستور صحنه-7
موسیقییادآوراشاي که ماهیتموسیقی.رائه داده استاهمراه با هم آوایی،با چند ابزار سادهبازیگران و 

نمایش آیینی است.
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کند. اما این اما شکل و شمایل هارمونیک خود را حفظ میاز آثار آرابال موسیقی
هاي شرقی ا براي مخاطب حالتی غریب و ناآشنا مانند موسیقیموسیقی کامل ی

سرود (هاي فلکلور، سیاسیو فراگیر مانند موسیقیآشنااي دارد و یا موسیقی
غالبا موسیقی کامل هاي نظامی است.و یا مارش)هاي انقالبی چپسیاه، آهنگ

اهیت شود که ماي استفاده میهاي نمایشیي آرابال در بزنگاهبر صحنه
و به جاي غرق کردن ساز موسیقی با مخاطب را دچار اشکال کند، ارتباط

. مثال تصور کنید آوردهاي صحنه مفهوم سوم را پدید میتماشاگر در کنش
شخصتی بر صحنه با ولع در حال دریدن یک جسد است و در همین حین یک 

با اي شنیداريرسد، پدیدهناك و شاد فلکلور به گوش میموسیقی طرب
براي مخاطب تئاتر تماشاي عمل گیرد،ي دیداري در تناقض قرار میپدیده

هاي جنایی با تعلیق و تواند آن را در درامکشتن که به صورت امري معمول می
رقم شود که علیکننده تبدیل میوار و گیجهراس دنبال کند به عملی دیوانه

کند و این حس، همان مفهوم تئاتر پانیک هم می، تولید اضطرابایجاد ترس
شود.است که بر صحنه تولید می
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بازتاب شخصیت کودك

گیري مذهبی، انضباط خشک نظامی و آرابال کودکی خود را در میان سخت
هاي هایش به شکلهاي احساسی گذراند که بعدها در نمایشنامهمحدودیت

ایم که د. در حقیقت در بیشتر آثار آرابال ما با کودکی مواجهمختلف نمود پیدا کر
گویی نمادي از خود نویسنده است. کودکی که در جنگل دهشتناکی گم شده و 

گردد.ي سیاهی میبه تدریج آلوده
هایی یکی از شگردهاي آرابال براي نمایش این مفهوم، اتکا به شخصیت

ي انگارانهي سادها همچنان از دریچهاند ولی دنیا راست که اگر چه رشد کرده
اي گناهی و معصومیت که در آثار آرابال پدیدهبینند. مفهوم بیکودکی می

آید. از سوي ها به نمایش در میتکرارشونده است توسط این نوع از شخصیت
توان نام آن را اي دارند که میهاي شریر هم، ابعاد کودکانهدیگر حتی شخصیت
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اشاره "بعل بابل"خواند. آرابال آنگونه که در رمان کوتاهش "کودکانهشقاوت"
کند، در کودکی درگیر مفهوم گناه تلقینی از سوي جامعه بوده است. می

اي که سعی داشته با القاي مفاهیم خود، کودکی گناهکار بیافریند. همین جامعه
گردد:ه خوبی تصویر میبهاي هزار سالهجنگي تصویر در نمایشنامه
کودکی که حرکات مردان نظامی را تقلید ،در جلوي صحنه"

هاي کوتاهی هاي پنج زن بازجو که دامنکند با فرمانمی
کند. اند، حرکت میاند و روي سرشان صندلی گذاشتهپوشیده

ها را اجرا کند. زنان از روي تواند فرماناو به سختی می
گویند که او باید تکرار کودك میهایشان جمالتی به کتاب
کند:

ها را روي میز تکیه داد. نباید به دستشویی زنان: نباید آرنج
هایی که داناست، بیناست و شنواست. همه اوندست زد. خدا

خواهند کار کنند امکانات براي تحصیل دارند. می
بازي، جنایتی نابخشودنی است. عدالت براي همههمجنس

یکسان است. مالکیت مقدس است.
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گوید خداکند براي مثال میهنگامی که کودك اشتباه می
بیناست، داناست، شنواست، و همه چیز را با هم قاطی 

دهند تا حرف کند، زنان کلید بزرگی در دهان او قرار میمی

، p12&13):fèv1972"کنند... او را تصحیح 

(Arrabal

مخاطب با دو کودك سرباز پیک نیک در میدان جنگ،ي نامهدر نمایش
اند و حق فکر کردن ندارند مواجه است، سربازان خود را در اختیار ارتش گذاشته

ها و توانند ژنرالتفکر و تحت تاثیر والدین، که در اینجا میو مانند کودکانی بی
این دو سرباز شوند. در حقیقتافسران ارتش باشند، شستشوي مغزي داده می

هاي حاکم قدرتطلبینمادي از کودکان دنیاي امروز هستند که قربانی جاه
اند.شده

که معمار به پادشاه ، زمانیمعمار و پادشاه آشوري در انتهاي نمایشنامه
اندازد گونه و معصوم خود نظري میي کودكمتمدن تبدیل شده است به گذشته

گوید:و با حسرت می
)94، ص 1356(آرابال، "ین کودکی هنر است......ا"
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ياش پیرامون کودك دنیاي امروز را در نمایشنامهي ذهنیتآرابال عصاره
آورد؛ از نظر او کودك دنیاي امروز، کودکی به خوبی به نمایش در میمناجات 

است در تابوت.
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و اضطرابهاي القاء ترسشکل

در تئاتر پانیک

و 8را از دو مکتب باروكو اضطرابي انتقال ترسآرابال مواد اولیه
مونچائو:-کند. به اعتقاد ریموندکسب می9سورئالیسم

اي به هم در آثار آرابال، باروك و سورئالیسم به گونه"
اصالت تئاتر آرابال را وند که دست در دست هم شنزدیک می

,Mundschau, 1972)"سازندمی p120)

کند و در اکثر ي هجدهم میالدي ظهور میا اواخر سدهباروك سبکی است که از  اواخر قرن شانزدهم ت"- 8
آثار آن انسان، محوریت دارد. باروك به نهادهاي غیر دینی و دنیوي توجه دارد و در صدد حفظ تعادل و وحدت 

کاري، گرایی، بیان ریزهآفرینی از میان عناصر گوناگون و متعدد است. تقدم احساس به جاي عقل، تجمل
ها و هاي این سبک است که در ابتداي قرن بیستم دادائیستافراطی، از دیگر مؤلفهتزیینشکوهمندي، تصنع و

-Yeganeh, 2002: p451)"کنند.سوررئالیست عوامل زیادي را از آن اخذ می 459)

ي آندره آمیز، دور از تصور و همچنین غیرواقعی است. سورئالیسم به وسیلهسورئال در لغت به معناي وهم-9
گونه در ناخودآگاه روحی و روانی و متکی بر حقیقتی گذاري شد و سیري مکاشفهپایه1924رتون در سال ب

-Ibid: p479شود. (باشد که به مدد اشکال موهوم تداعی میتر از واقعیت میعالی 481(
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هاي تراژدي و کمیک، روستایی و شبانی ادبیات باروك در شعر، نمایشنامه
گردد. ابهام، تظاهر و تفاخر، تناسخ و تغییر چهره، مسخ شدن، جسمیت ظاهر می

ختن مرگ و زندگی) از بخشیدن به اشیاء، توجه به مرگ (با در هم آمی
هایی اصلی ادبیات باروك است. در این ادبیات همه چیز حتی خود زندگی، مولفه

هاي ظاهرسازي و لباس مبدل است، ادبیات باروك ماالمال از جادوگران و الهه
مسخ شده است.

هاي انتقال وحشت در تئاتر آرابال نیز سود بردن از عناصر باروك یکی از راه
هاي دوگانه و نقاب براي بازیگران، القاي استفاده از چهره.استو اضطراب

فضاي سحرآمیز و رمزگونه با تکیه بر قدرت نیروهاي خارج از کنترل انسان و 
)، ناکجاآبادها البیرنتهاي معلق مانند هزارتوها (قرار دادن تماشاگر در محیط

ها دستبند آنها به گلوها (ا و تاریکخانههچاله)، سیاههاگورستان اتومبیل(
)، آمیختن مرگ برج بابلهاي در حال اضمحالل و فروپاشی () و محیط1زنندمی

و توجه به مرگ و زندگی با تضادهایی چون عشق و نفرت و محبت و شقاوت

اي خود را در مواجه با ها و امیدهها، خوابهاي اسپانیا خاطرهدر این نمایشنامه، چند زندانی در دوران جنگ-1
اقتباسلورکاازشعريازرانمایشایننامآرابال.آورندمیو در سیاه چال زندان به نمایش در کنونیبا واقعیت 

.گرددمیمبدلمرگبهزنداندرکهاستامیديپیرامونکهکرده
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اي ) همه و همه به القمعمار و پادشاه آشورتناسخ، تغییر چهره و استحاله (
ي  مونچائو در مورد رابطه- کنند. ریموندي تئاتر کمک میوحشت بر صحنه

گوید:مکتب باروك و تئاتر آرابال می
زا و مانند تئاتر باروك، آرابال، آیین، مراسم وحشت"

ها را به هم پیوند ها و استحالهبازيفاجعه و شعر،،گروتسک
کند، اش را مطرح میر پرسشدهد و از این رهگذمی

پرسشی از غریبگی و بیگانگی خودش، پرسشی در قالب 
، پرسشی از انسانی که اغتشاش، وحشت، ضعف و ترس

,Ibid("آیدش بر نمیاکاري از دست P118(
برد. توجه به ها نیز سود میهاي آثار سورئالیستآرابال از مضامین و فرم

تماشاگر و هدف قرار دادن آن با استفاده از نمایش خواب و ضمیر ناخودآگاه 
آور هاي حیرتظهور و حضور موجودات عجیب و غریب و نمایش صحنهرویا، 

گردند و القاي فضاي هاي عاطفی و حسی در تماشاگر میکه باعث شوك
بهبازنگريزنند (آلود و مالیخولیایی که مرز میان رویا و واقعیت را بر هم میتب

ها، تاریکی و قرار دادن اجسام و بازیگران و )، تکیه بر نمایش سایهقرن بیستم
)، خروج از ي عطرهاي عربستانهمههاي ناواضح و مبهم (ها در موقعیتمکان

گویی (با نمایش تصاویري که ارتباط منطقی با هم مبانی عقلی و طبیعی داستان
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ي مسائل ادقانه و صریح دربارهبیان صندارند)، به کار بردن زبان ناآگاهانه، 
ي نابهنجار از موسیقی مانند صداي سازهایی که به صورت شخصی، استفاده

) همگی یادآور هاي هزار سالهجنگشوند (فالش و غیرقابل تحمل نواخته می
ها هستند.شگردهاي سورئالیست

و اضطرابهاي سبک باروك و سورئالیسم، ترسآرابال با استفاده از تکنیک
و ، آنارشیسمسکسکند. همچنین وجود سه عنصر اش منتقل میرا به مخاطب

به او کمک ندا، وام گرفته شدهتوو آر، ژاريساددوکه به ترتیب از شقاوت
ي ابزارهاي دیداري، شنیداري و ي تئاترش را با استفاده از همهکند تا صحنهمی

) و زنندها دستبند میو آنها به گلاي (لمس فیزیکی تماشاگر در نمایش المسه
) به تئاتري تبدیل تالبیرنزاي خوشبو در نمایش هاي دودحتی بویایی (بمب

کند که قابلیت تاثیر درازمدت و ماندگار بر مخاطب را دارد.
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بر مخاطبتاثیر تئاتر پانیک

ي هنري به عنوان یک گونهپیش از پرداخت به این مساله که تئاتر پانیک
بر انسان در دنیاي رستئاتر چه تاثیر بر مخاطب دارد باید ببینیم اساسا کارکرد ت

رسد ما در دنیاي خطرات به نظر میدر نگاه نخست معاصر چه بوده است؟ 
ي ماجرا نیست گویی این خطرات مدام در اما این همه؛کنیمبالقوه زیست می

دار مدام به ما هاي جهتتبلیغات رسانهدر حقیقتحال بالفعل شدن هستند.
در این الگو.آسایش یا شرایط نرمال دوام پذیر نیست،قاکه بدهندهشدار می

فرهنگی ناپذیر تبدیل به یک فرهنگ شده است. از تهدیدات پایانگویی ترس
العاده رقم ما را در شرایط فوقي زندگیتابد و همهوضعیت عادي را بر نمیکه 
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در زندگی و در دچار شدن ما به بیماي ترساما استقرار فرهنگ ترسزند. می
تنها به بهاي محدودیت و سلب آزادي ممکن است. ،مزمن

کند. شناسی ما را تضعیف میامنیت هستی،پراکندن ترس"
اش داریم تا بتوانیم زندگی اي که الزمیعنی آن امنیت پایه

ي کنیم. در فرهنگ ریسک، روزمره را به خوبی و خوشی سپر
ایم ي ما قربانیانی بیش نیستیم. ما بدبخت و بیچاره شدههمه

بریم. ایم که فقط رنج میهایی شدهبه این معنی که آدم
آید. اند ببینند چه بالیی سرشان میآدمهاي منفعلی که منتظر

، 1392(اسوندسن، "آزادي را از ما ربوده است.ترس
)229ص

ي آن محدود کردن آزادي، محفلی به وجود آوردن شرایط ویژه و به واسطه
است براي قدرت که بتواند نظام کنترلی خویش را مستقر کند. با این حساب 

. 1القاي پارانویا به صورت سیستماتیک یکی از ابزارهاي قدرت براي کنترل است

گیرد.زمام جامعه را بدست میگیرد را بدست میمعقتد است کسی که زمام ترسیماکیاول-١
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باعث احساس خطر، هاي وحشتناك بیرونی هر جامعهدر همین راستا پدیده
نظري اعضاء و در نتیجه برقراري یک نظم در جامعه حذف صداي مخالفان، هم

شود.می

از جمله دستاویزهاي خیلی مهم مقامات عمومی، ترس"
هاي فشار است. در روزگاري که احزاب سیاسی و گروه

هاي کهنه دیگر آن قدرت انگیزشی را ندارند، ایدئولوژي
ترین عامل در گفتمان سیاسی شده بدل به نیرومندترس

کند هاي سیاسی هموار میراه را براي ارسال پیاماست. ترس
توان با توسل به آن مخالفان را با یادآوري مدام خطر به و می

)29(همان، ص "قدرت رسیدن آنها از میدان به در کرد.

بر صحنه نیز آید که آیا نمایش ترسسوال پیش میبا این حساب این

هنرمندي به مانند برد یاخیر؟سود می"ابزار کنترل بودن"ي از همین قاعده
معتقد است، برخورد تئاتر کالسیک با مخاطب برخوردي آگوستو بوآل

. براي مثال تماشاگر در مواجه با بوده استپندآمیز و در عین حال ترساننده
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اش براي شود که دانستن و جستجويبا قهرمانی مواجه می2نمایش هملت
به بیان ساده هملت شخصیتی است که به آفرین است. حقیقت تراژدي

کند، او به اش بر خالف جریان آب شنا میي روح سرکش و داناییواسطه
کند و تردید او ده تردید وارد میش داده شاآنچه به عنوان حقیقت به خورد

شود. بازآفرینی سرنوشت اش میبار خودش و خاندانغمنوشتباعث سر
گردد هملت در محیط تئاتر رئالیست باعث القاي این حس در مخاطب می

که اگر در زندگی شخصی خویش چون هملت عمل کند و نسبت به قواعد 
شود. از تراژیک دچار میاش تردید کند او نیز به سرنوشتی مرسوم محیط

و که تحت تاثیر برشتاین تئاتر تخدیري است. بوآلمنظر بوآل
نمایی تئاتر و وادار گذاري او براي از بین بردن توهم واقعهاي فاصلهتکنیک

از غ فرم و سیاقی رفت که تئاتر راه سراکردن مخاطب به اندیشه بود ب
این دور شدن هنرمند تئاتر از بازنمایی .3کردنما خارج میي واقعصحنه

پیگیري است. در واقعیت در کار آرابال هم به صورت نمایشی بودن قابل

.اثر ویلیام شکسپیر-٢
است.منظور تئاتر شورایی بوآل-٣
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موي در مقابل تالش براي ساخت موبه"نمایشی بودن"حقیقت بروز عناصر 
مخاطب در جهان نمایشی و نه در دنیاي واقعی، و تاکید بر زیست زندگی، 

برد. را از بین میبراي مخاطب ترساننده بودن نمایش تخدیري و حالت 

ي مخاطب و همچنین با دوري از واقعیت زندگی هر روزهتئاتر پانیکاما
توجه تئاتر به نام جلبابتداییصحنه از یک اصل آفرینش امر عجیب بر 

نویسد:میدر این زمینهبرد. مارکو دومارنیس ود میمخاطب س

که الزم است،براي جلب و جهت دهی به توجه تماشاگر"
زده کردن اجرا پیش از هر چیز موفق به غافلگیري و یا حیرت

مخاطب گردد. یعنی الزم است که اجرا راهبردهاي 
اي را به کار ببندد تا توقعات کنندهیا مختلهدهندتغییر
هم توقعات کوتاه مدت و هم توقعات بلند مدت –اگر تماش

هاي درك و ها و عادتهم بزند و خصوصا روشبررا –
دریافت سریع او را مختل کند. اجرا باید این کار را با میان 
آوردن خصوصیات نوظهوري، غیرمحتمل بودن و غرابت در 

هایی که تماشاگر بر حسب عادت، نسبت به خود زمینه
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، 1384،دومارنیس("انجام دهد.،کندنان میاحساس اطمی
)80ص

نما به صورتی بر خالف تئاتر واقعدر تئاتر پانیکجلب توجه مخاطباما 
ا خلق جهانی بیگانه از واقعیت و در عین حال اجین و شبیه به آن برادیکال

گیرد.صورت می

وي تصویر یک جنایت در قالب تئاتر و اجراي آن برر"
صحنه براي ذهن انسان از خود جنایت و انجام آن بسیار 

)125، ص 1384، (آرتو"تر استهراسناك
هایی نیست که به دنبال و وحشت به صورت مقولهنگاه آرابال به ترس

ان هستند. ها خود بخشی از ابزارهاي درمان روح انسها باشد بلکه آندرمان آن
ي درد از طریق درد، باعث آزاد شدن نیروهاي پیامد آن، مانند خشونتمعالجه

بدین ترتیب تئاتر آرابال متوجه بیدار کردن ضمیر ناخودآگاه تماشاگر شود. می
است که در اثر فشار عوارض تمدن مورد هجوم واقع شده و جرأت و مجال بروز 

و قرار ي نمایشیو ایجاد هراس در صحنهبا نمایش خشونتپیدا نکرده است. 
، ضمیر ناخودآگاه دادن مخاطب زیر فشار حسی و عاطفی ناشی از اضطراب

هاست.ي آن آزاد شدن روان انسان از پریشانیشود؛ نتیجهتحریک و بیدار می
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نیز با کارکردهاي متفاوت دیده 4و مورنوهمین مسأله در آراء ارسطو
و ترحمی که در تماشاگر ایجاد معتقد بود تراژدي به خاطر ترسارسطوشود، می
و یق ترسبه عبارت دیگر، تأثیري که از طر.شودکند باعث تطهیر روح میمی

هاي احساسی او را تطهیر و او را در شود، هیجانترحم بر مخاطب گذاشته می
نیز با طرح ، مورنوداردهاي واقعی زندگی، مقاوم نگه میبرابر هراس و اضطراب

هاي ه از ظرفیتدر پی درمان بیماران روانی با استفاد5درمانیي تئاترمقوله
آگاهی شخص نسبت به هاي آن، تولید روانشناختی تئاتر است و یکی از راه

تواند با شناخت وسیله بیمار میخویشتن خویش و رویارویی با آن است. بدین
ي رغم تخلیهاش بر آن غلبه کند. در نهایت تئاتر آرابال هم علیکافی از مشکل

اي از خود، اجتماع و ر مخاطب آیینهنیروهاي شر و ایجاد تطهیر، در براب
توان به یک دریافت کلی از انسان ي آن میدهد که به واسطهعصراش قرار می

هاي اخالقی رسید؛ دریافتی که فراتر از معناها و گزارهمعاصر یعنی انسان پانیک

4-Jacob. Levy Moreno) .1947 -1892از در وین با استفاده1921در سال )  ژاکوب لوي مورنو
سازي، تئاتر درمانی هاي بداههمضامین رمزي و اساطیري که نمود سرگذشت و سرنوشت آدمی است و تکنیک

.ي یک روش روان درمانی طرح نمودرا به مثابه
5  - psychodrama
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کند. با این فرضاي جز شناخت در مخاطب ایجاد نمیمعمول است و نتیجه
شود که درصدد تغییر و تحول در شکل و اي میاین تئاتر تبدیل به گونه

محتواي زندگی انسان و جهان است.
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، انتشارات سوره، هنر براي هنر یا ریاکاري فکري، 1383اورول جورج، خرداد و تیر 

19- 16صص 

ي ژاله کهنمویی پور، ، ترجمهزدایی از دیونیزوسا تقدسیتئاتر و شقاوت، 1384برونل پیر، 
تهران، انتشارات قطره. 

ي نسرین خطاط و ، ترجمهتاریخ ادبیات فرانسه (جلد پنجم)، 1378برونل پیر ... (و دیگران)، 
مهوش قویمی، تهران، انتشارات  سمت.

ان، انتشارات قطره.ي حمیدرضا شعیري، تهر، ترجمهسماع زندگان، 1383پاستوري ژان پیر، 
جهاد دانشگاهی. انتشارات، تهران،بشرتئاتر و اضطراب، 1366توشار پیرامه، 

ي مژگان غفاري شیروان، فصلنامه ، ترجمهدرمارتوژي تماشاگر، 84دومارینس مارکو، تابستان 
83-68، صص 39تئاتر، شماره 

ي مصطفی ، ترجمهبی از استانیسالوسکی تا پیتر بروكتئاتر تجر، 1369اونز جیمز، -روز 
اسالمیه، تهران، انتشارات سروش.

تهران، نشر اختران.، ترجمه حسن چاوشیان، سیاست شاعرانهآنارشیسم، 1385هربرت، رید
معین.، تهران، انتشاراتها و بودهایاد، 1382، زهري ایرج



١٦٣خشایار مصطفوي 

شناسی روانی (جلد شناسی نابهنجاري، آسیبروان، 1380سلیگمن مارتین / روزِنْمان دیوید،
ي یحیی سید محمدي، تهران، انتشارات ساواالن. ، ترجمهاول)

آثار مکتوب ملل جهان از آغاز تا -فرهنگ آثار، 1382سید حسینی رضا (سرپرست گروه)، 
، تهران، انتشارات سروش. امروز

، تهران، انتشارات نمایش. ي تئاترشاعر دیده ور صحنهن آرتونآنتو، 1368ري جالل، ستا
ي فاطمه ولیانی، تهران، انتشارات هرمس. ترجمه،تاریخ جنون، 1387میشل، فوکو

،وش و افشین جهاندیده، تهراننیکو سرخيه، ترجماراده به دانستن،1388،فوکو میشل
.نینشر 

، تهران. 56، مجله نمایش، شماره گفتگو با فرناندو آرابال، 1381مسک احمد، مهر کامیابی
ي داوود ، ترجمهخدایان)هاي یونان باستان(تناولتفسیري بر تراژدي، 1377کات یان، 

دانشور، منصور ابراهیمی، تهران، انتشارات سمت.

ي ي زهرا وثوقی، فصلنامه، ترجمهدر باب سرگذشت اضطراب، 1385، تابستان یرپیماري 
.33- 25تهران، صص ،14و 13سمرقند شماره 

، هاي هنري قرن بیستممفاهیم رویکردها در آخرین جنبش، 1380لوسی  اسمیت ادوارد، 
آذر، تهران، نشر نظري علیرضا سمیعترجمه

، 52شماره مهدي حسینی، کیهان فرهنگی، سال پنجم،آنارشیسم، 1367تیر ،ورآرتلنینگ
22- 19صص 

، تهران، انتشارات تجربه گرا و عبث نما- تئاتر پیشتاز، 1365ناظرزاده کرمانی فرهاد، 
جهاددانشگاهی. 
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، تهران، انتشارات سمت. یشناسدرآمدي بر نمایشنامه، 1383ناظر زاده کرمانی فرهاد، 

ي سهیال فتاح، تهران، انتشارات سمت. ترجمه،تئاتر و مسائل اساسی آن، 1377ویینی میشل،
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شمار زندگی فرناندو آرابالگاه

ی که پدرش یجا6تولد فرناندو آرابال در یازدهم ماه اوت در ملیال- 1932
کرد.براي اسپانیا خدمت می،عنوان افسر ارتشبه

پدر فرناندو آرابال به دلیل مخالفت و عدم شرکت در کودتاي نظامی و - 1936
ي زندان روانه،خواهان، دستگیر و با محکومیت به مرگحمایت از جمهوري

شود. فرناندو به همراه مادر، خواهر و برادرش، شهر ملیال را ترك می7بورگوس

6-Melilla ،شهري در شمال مراکش که به اسپانیا تعلق دارد.
7 - Burgos
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و از آن جا به شهر ش رفتهانزد پدربزرگ8دریگوکرده و به شهر سیوداد رو
کنند.مکان میمادرید نقل 

گریزد، اما گویا پدرش در این سال به شکلی اسرارآمیز از زندان می- 1942
ي ملی ماند. آرابال در این سال جایزهگاه رد و نشانی از او باقی نمیدیگر هیچ

کند. آموز تیزهوش را دریافت میدانش
فرناندو نوشتن قطعات کوچک نمایشی و سرودن اشعاري به تقلید از - 1945

کند.شاعران رمانتیک را آغاز می
شود. رفته و در یک کارگاه تولید کاغذ استخدام می9او به شهر تولوسا- 1947
رساند. آنگاه به به پایان می10ي خود را در واالنستحصیالت متوسطه- 1951

پردازد. در همین ایام ي حقوق به تحصیل میرشتهدر گردد ومادرید باز می

8 - Ciudad Rodrigo
9 - Tolosa
10 - Valence
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عالج ، زخم 12، گاري علوفه11سقفهاي هاي خود به نامنخستین نمایشنامه
نویسد.را می14جنگنیک در میدان ، و پیک13ناپذیر
ي شود. نمایشنامهاولین عالئم بیماري سل با تب فراوان در او دیده می- 1953

نویسد.را می15چرخهسه 
گیرد. اما چیزي یک بورس تحصیلی سه ماهه در پاریس به او تعلق می- 1955

اش در بیمارستان گذرد که به دلیل حاد شدن بیماريش در پاریس نمیااز اقامت
گیرد در فرانسه زندگی کند.شود و از آن پس تصمیم میبستري می

11 - Le toit
12 - Le Char de foin
13 - La blessure incurable
14 - Pique-nique en campagne

15 -Le Tricycleلوییس آرگوتا ،(Luis Argueta) از این نمایشنامه اقتباس سینمایی کرده
است.
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هاي د. نمایشنامهکناستاد ادبیات اسپانیایی ازدواج می16موروبا لوس -1958
شود: به همت همسرش ترجمه و منتشر میوآرابال به زبان فرانسوي

.20هااتومبیلو گورستان 19، فاندو و لیز18دو جالد، 17مناجات
به 21در میدان جنگنیک پیکي در پاریس براي اولین بار نمایشنامه- 1959

شود و به ایاالت فورد نیویورك میدي بورس بنیا. آرابال برندهرودصحنه می
در همین سال 22بابلبعلاو به نامکند. نخستین رمانسفر میي آمریکامتحده

د.شومنتشر می

16- Luce Moreau
17 - Oraison
18- Les deux bourreaux

19 -Fando et Lis،از این نمایشنامه اقتباس سینمایی کرده است.آلخاندرو خودروفسکی
20  - Le Cimetière des voitures

21-nique en campagne-Pique لوییس سنشال ،(Louis Sénéchal) از این نمایشنامه اقتباس
.سینمایی کرده است

22- Baal Babylone
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و25گرنیکا، 24البیرنت، 23محکومي مرد دوچرخهيهاانتشار نمایشنامه- 1961
.26ساردینماهی تدفین چاپ رمان

را 27و اضطرابجنبش ترس،و خودوروفسکیآرابال به اتفاق توپور- 1962
گذارد.بنیان می

را ارائه انسان پانیکي مشهورش به نام مقاله،در سیدنی استرالیا- 1963
.28شیفتگی سنگدهد. انتشار مجموعه شعر می

23 - La Bicyclette du condamné
24 - Le labyrinthe

25 -Guernica پیتر لیلنتال ،(Peter Lilienthal).از این نمایشنامه اقتباس سینمایی کرده است

است.
26 - L'enterrement de la sardine
27 - Mouvement Panique
28 - La pierre de la folie
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،30سیاهجانی یک براي ، مراسمی 29گبزریین هاي آانتشار نمایشنامه- 1965
.32صد زنگولهیکانتشار مجموعه شعر،31ابربُز و یک ماده یک براي تشریفاتی 

و 34مرغتخم یک درون ، کنسرت 33گذاريهاي تاجنمایشنامهانتشار - 1966
. فرناندو در این سال براي دیدن 35کنفوسیونهايو جشنآیین رمان

شود.به ژاپن دعوت می،36داشتحق هیتلر اشیستی با نام ي ضد فنمایشنامه
گردد، اما بالفاصله دولت ژنرال فرانکو او را به به اسپانیا باز میآرابال- 1967

وطنعلت نوشتن آثار کفرآمیز و ناسزاگویی به رژیم و به جرم خیانت به 
شود تا یکند. حمایت و همبستگی جهانی با آرابال سبب مدستگیر و زندانی می

بکت، او به زودي آزاد شود. در رأس این حرکت اعتراضی کسانی نظیر ساموئل 

29 -Le grand cérémonial) پیر آلن ژولوه ،Alain Jolivet-Pierre از این نمایشنامه اقتباس (
سینمایی کرده است.

30  - Cérémonie pour un noir assassiné

31  - Cérémonie pour une chèvre et un nuage

32  - Cent sonnets

33  - Le couronnement

34  - Concert dans un oeuf

35  - Fêtes et rites de la confusion

36  - Hitler avait raison
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هاي فرانسواز موریاك، اوژن یونسکو، و آرتور میلر قرار داشتند. انتشار نمایشنامه
اتحاد با ،39چهار عدد مکعب،38ناممکنهاي عشق،37رمعمار و امپراتور آشو

، باغ 43تیز حسادتاستریب،42دیوانه شده؟خدا،41مصّورجوانی ،40شکوه
ي به آرابال جایزه،در این سال.45داستایوفسکینام به پشتی الك،44شهوات

شود.ي طنز سیاه اعطاء میبزرگ تئاتر فرانسه و نیز جایزه
.47انتخاب تئاترکتابو 46توحش جنسیي نگارش نمایشنامه- 1968

37  - L'Architecte et l'Empereur d'Assyrie

38  - Les amours impossibles

39  - Les quatre cubes

40  - La communion solennelle

41- La jeunesse illustrée

42  - Dieu est-il devenu fou ?

43- Streap-tease de la jalousie

44  - Le Jardin des délices

45  - Une tortue nommée Dostoiëwsky

46 - Bestialité érotique
47 - Théâtre choisi
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سرخ دم سپیده،48زنندها دستبند میگلبه ها آنهاي انتشار نمایشنامه- 1969
، 52دخترکان،51پالژهاي ریزهسنگزیر ،50عربستانعطرهايي همه،49و سیاه

ي آثار آرابال در اسپانیا پلیس فرانکویی نشر و اجراي همه.53باراباسي منظومه
کند.را ممنوع اعالم می

مدیر تئاتر ناسیونال لندن بازیگر، کارگردان و54لورنس الیویه- 1971
دهد که بر ي تئاتر قرار میرا در برنامهمعمار و امپراتور آشوري نمایشنامه

55زنده باد مرگافزاید. آرابال در این سال فیلم داستانی شهرت جهانی آرابال می

سازد.میبعل بابلش ارا بر اساس رمان

48 - Et ils passèrent des menottes aux fleurs
49 - L'aurore rouge et noire
50 - Tous les parfums d'Arabie
51 - Sous les pavés la plage
52 - Les fillettes
53 - Le lai de Barrabas
54 - Laurence Olivier
55 - Viva la muerte
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و 57قرن بیستمبهزنگريبا،56و نجاستآسمان هاي انتشار نمایشنامه- 1972
سفر آرابال به ایران . 59و اپراي پانیک58فرانکوژنرال هایی به نامهکتاب 

168) براي شرکت درجشن هنر شیراز و تماشاي نمایش 1351(شهریور 
ها خانهقهوهآرابال در ایران از. 60ویلسنبه کارگردانی باب کاهکوه ي ساعته

ایرانسنتیاو بعدها از موسیقی.شودکند و با موسیقی ایرانی آشنا میدیدن می
کند. در آثارش استفاده می

با بازیگري 61تاختخواهم دیوانه اسب مثل فیلم مشهور خود به نام - 1973
. 64پانیکسازد، انتشار کتاب را می63و کالرك شانون62امانوئل ریوا

56 - Le Ciel et la Merde
57 - La Grand Revue Du XX° Siècle
58 - Lettre au général Franco
59- opéra "Panique
60 - Bob Wilson
61 - J'irai comme un cheval fou
62 - Emmanuelle Riva
63 - Clark Shannon
64 - Le Panique
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فیلمنگارش و کارگردانی،65امروزيجوان بربرهاي ي چاپ نمایشنامه- 1975
همچنین این سال مصادف با درگذشت ژنرال فرانکو و پایان . 66درخت گرنیکا

.تاریسم در اسپانیا استي رژیم فاشیستی و آغاز حکومت قانون و پارلماندوره
، 68، سانتیاگو کاریو67ئل آلبرتیهاي رافاي تبعیدي به نامآرابال و پنج نویسنده

گردند.میبه وطن باز71، و لیستر70، ال کامپزینو69الپاسیوناریا
روي،72هزار ساله (خداحافظ خوشکل)جنگهاي نگارش نمایشنامه- 1976

دریافت جایزه ابی براي تئاتر (نیویورك).،73آواز قطار اشباحیا ریسمان 

65 - Jeunes barbares d'aujourd'hui
66- L'Arbre de Guernica

67 - Rafael Alberti
68 - Santiago Carrillo
69 - La Rasionaria
70- El Campesino
71 - Lister
72 - Ans La Guerre De Mille
73 - Sur le fil ou la ballade du train fantôme
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،75ونوسبر فراز کوه پرتقال ، یک 74بابلبرج هاي انتشار نمایشنامه- 1978
.77خون و طالساخت فیلم کوتاه و 76شاهانهمارشِ 
.78عقایدتفتیش ينمایشنامه- 1979
.80دوم)(بخشنجاست آسمان و و 79سدومپادشاه هاي انتشار نمایشنامه- 1980

74 - La tour de Babel
75 - Une orange sur le mont de Vénus
76 - La marche royale
77 - Sang et or
78 - Inquisición
79- Le roi de Sodome
80 - Le ciel et la merde II
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به ي انهشاهگشاي دلافتخار در نقوش، قلمروي هاي انتشار نمایشنامه-1982
،81شکسپیرو ویلیاممارکس ام، سرانجام عجیب و غریب مسیح، کارل رفتهتاراج 

کمونیست مبارزین به نامه و دو کتاب مادیان،،82ببینبرخیز و خواب خواب از 
اعتراض و سازماندهی جهانی براي آزادي .84فیدل کاستروبه نامه و83اسپانیا

که به فرمان کاسترو 85، به ویژه آرماندو واالدارسنویسندگان دربند کوبایی
.86امپراطور پروزندانی شده بود، ساخت فیلم 

شود، اعطاء می"87شوالیه هنر و ادبیات"در فرانسه به آرابال نشان - 1983
براي تلویزیون.ها گورستان اتومبیلساخت فیلم 

81 - L'extravagante réussite de Jésus-Christ, Karl Marx et William
Shakespeare
82 - Lève-toi et rêve
83 - Lettre aux militants communistes espagnols
84 - Lettre à Fidel Castro
85 - Armando Valladares
86 - L'Empereur du Perou
87 - Chevalier des Arts et des Lettres, (France).
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ک شاه دختر اش یآن شاهزادهدر که شهريهاينگارش نمایشنامه- 1984
.89لذات تنو  88بود

.91هاي گندمزحمت گلو90هاي آپوکالیپسانمایشنامه- 1985
ي سفر به هائیتی براي آشنایی با شیوه،92ي سرخباکرهانتشار رمان –1986

کار نقاشان بومی، جان کارلوس، پادشاه وقت اسپانیا، مدال طالیی هنرهاي زیبا 
ل در اسپانیا چندین سخنرانی در مورد ادبیات کند. آرابارا به آرابال اهدا می

کند. برگزار می
براي اي دوشیزهو94، عبور از سلطه93ي  مادون قرمزهاانتشار نمایشنامه- 1988
.95گوریلیک 

88 - La ville dont le prince était une princesse
89 - Les délices de la chair
90 - Apokalyptica
91- La charge des centaures
92 - La vierge rouge
93 - La madonne rouge
94 - La traversée de l'Empire
95 - Une pucelle pour un gorille
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.96چاقانقالبی یک و غریب عجیبجنگ ينمایشنامه- 1989
اخت فیلم س،98و اپراي باستیل97خورشید نیز شب استينمایشنامه- 1990
.99شطرنج و اسطورهکوتاه
و محکوم کردن خشونت،100نیویورك نیویوركساخت فیلم کوتاه- 1991
در پنج 101ال گرکوها توسط یوگسالوي سابق. انتشار کتاب کشی کرواتنسل

زمان.زبان به صورت هم
برگزاري نمایشگاهی از آثار . 102یونخدانگهدار بابلساخت  فیلم بلند - 1992

فرانسیسکو هاي هنري مختلف در مرکز هنر پاریس. چاپ کتاب آرابال در رشته
. 103سالوادور دالی–گویا 

96- L'extravagante croisade d'un révolutionnaire obese
97 - La nuit est aussi un soleil
98 - L'opéra de la Bastille
99- Échecs et Mythe
100 - New York. New York!
101 - El Greco
102- Adieu Babylone
103 - Francisco Goya - Salvador Dalí
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آزادي رنگ زن یا شعرهاي سینمایی خدانگهدار انتشار مجموعه شعر - 1993
.104بابیلون
سالخ چاپ رمان106لولی،105ي دلقکریز خندهي نگارش نمایشنامه- 1994

.107باغ زمستانی
.108دریافت باالترین نشان هنر و ادبیات فرانسه- 1995
.110هاخارمیان سوسنی گل چون و109تئاتر کاملانتشار کتاب - 1997
دختر انتشار دو رمان 111بورخس زندگی در شعرژرژ لوییس ساخت فیلم - 1998

.113ابند باز خدو 112کینگ کونگ

104 - Liberté couleur de femme ou Adieu Babylone, Poèmes
cinématographiques
105 - Le fou rire des liliputiens
106 - Lully
107 - La tueuse du jardin d'hiver
108 - Officier des Arts et des Lettres, (France).
109 - Théâtre complet
110 - Comme un lis entre les épines
111 - Jorge Luis Borges (Una vida de poesía)
112 - La fille de King-Kong
113 - Le funambule de Dieu
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.115چینیي یک شکنجهمثلو114عاشقانهي نامههايتابانتشار ک–1999
میرد.مارد آرابال در این سال می، 116ي ملی ادبیات اسپانیاجایزهدریافت - 2000
.117ي ملی تئاتر اسپانیاجایزهدریافت - 2001
.119شامپاین براي همه، انتشار رمان 118دریافت مدال طالیی آوینیون- 2002
ي و جایزه120پورتریکو)(دي ویتوریاي فرانسیسکويجایزه- 2004

.122نامه به استالینکتاب ، انتشار 121ویتگنشتاین
."123نشان لژیون دونور"دریافت - 2005

114 - Lettre d'amour
115 - Comme un supplice chinois
116- Premio Nacional de las Letras (Espagne).
117- Premio Nacional de Teatro 2001 (Espagne)
118 - Avignon
119 - Champagne pour tous
120- Francisco de Vitoria  (Puerto Rico)
121 - Wittgenstein (Universidad de Murcia)
122- Lettre à Staline
123 - La Légion D'Honneur
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با فرناندو آرابال 125هاجشن غولدر فیلم مستند 124فرناندو بلنز–2008
نگارش رمان کند.و سیاست مصاحبه میپیرامون انسان مدرن، تئاتر، اسطوره

به زبان اسپانیایی.126هامثل بهشت احمق
،128با موسیقی لئوناردو باالدا127اپراي فاوستنگارش و اجراي، فوریه- 2009

در تئاتر بارسوالنا اسپانیا.

برنارد و129آلکسیس دو پوتستاد-هاي پیرکارگردانان فرانسوي به نام–2010
را پیرامون اندیشه و زندگی 131ودنهنر آرابال بفیلم مستندي به نام130لئونارد

سازند.آرابال می

124 - Fernando Belens
125 - Feast of Titans
126 - Como un paraíso de locos
127- Faustbal
128 - Leonardo Balada
129 - Pierre-Alexis De Potestad
130 - Bernard Léonard
131 - L'art d'être Arrabal
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و چندین فیلم کوتاهآرابال تا کنون عالوه بر کارگردانی هفت فیلم سینمایی بلند 
هاي خـود و هاي گونـاگون از نقاشـیي تلویزیونی، برگزاري نمایشـگاهو برنامه

رمـان، نمایشنامه، چهـارده صدتحقیق و فعالیت پیرامون بازي شطرنج، بیش از 
هاي شاعرانه به چاپ رسـانده پردازيهفت دفتر شعر و شانزده مجموعه از خیال

است.
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