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  چيترا رهبر/ پور ژاله كهنمويي ...بررسي علل بازخواني اسطوره در تئاتر  دهكيچ
ـ     �نـه ي موجود درگنج  ي از عناصر غن   يكي ك ش يب ، اسـطوره اسـت و       ي بـشر  يهـا  ني فرهنـگ و آي

ت از يـ در فرانـسه، بـه تبع  . رود  ي به شمار مـ ي داستان پردازيها وهين ش يتر  يميز از قد  ي ن يپرداز اسطوره
، از  يشي نما يات و هنرها  يهن، بخصوص در ادب   ك يها  سان سترگ باستان، استفاده از اسطوره     ي نو يتراژد

هـا   ه در آنكـ  ي اسطوره، با توجه به شمار آثار    ةمقولستم به   يرد قرن ب  يكاما رو . رباز مرسوم بوده است   يد
ه كـ رسـد، چرا  ي خاص بـه نظـر مـ   يرديك قرار گرفته، روي و بازخواني مورد بازنگريا   اسطوره يداستان

 شـود و قطعـاً      ي تلقـ  يتوانـد اتفـاق     ي، نمـ  ييتـه و نـوگرا    ي، آن هـم در عـصر مدرن       اي پديدهظهور چنين   
انـد، عبارتنـد از        مـدنظر قـرار گرفتـه      يه به صورت اجمال   ك يتن بحث موضوعا  يدر ا . ز است يبرانگ تأمل
ـ   يـ مـه اول قـرن ب     ي فرانـسه در ن    يشيات نما ي علل بازگشت اسطوره به عرصه ادب      يبررس ن يست و همچن
ه پـرداختن  ك ي شده؛ مباحثيني تازه بازآفريه با نگاهك يا  اسطورهيعني نو، ة اسطور يها  يژگي و ييشناسا
از اين رو ديـدگاه مقالـه بـه         . ستين ن ك مم يخي و تار  ي اجتماع يها  نهيزمها بدون شناخت ضمني       به آن 
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  مقدمه
 منحصر يها ردكاركها و تيات شده و از ابتدا جذاب   ي ادب ةطيست وارد ح  يريگرچه اسطوره د  
ن يـ ستم به ايرد قرن بيكسان بزرگ جهان بوده، اما روي نويسندگان و تراژد يبه فرد آن مدنظر نو    

 ةنـ ي در زم  ي ادب يها   اسطوره و خلق تجربه    يشناس  ييباي ز يها   جنبه ييمقوله، تنها به خاطر بازنما    
اول قـرن    ةمين(ن دوره   ي در ا  يخيت تار ي و موقع  ي اجتماع يفضا. فرم وقالب نوشتار نبوده است    

 نـو   يابزار)  دوم ي و دوران پس از جنگ جهان      ين دو جنگ جهان   ي ب يستم به ويژه فاصله زمان    يب
ه بتوانـد   ك يرده، ابزار ك                                      يت انسان و جهان  طلب م      يدن وضع يشكر  ي به تصو  يگرگونه را برا  يود

 با عناصر متنـوع و گـاه چنـد          ييم فضا ي ترس ن حال قادر به   يد و در ع   يار آ كات به   ي ادب ةدر حوز 
 قدم بـه    يستمي نو و قرن ب    يأتين بار در ه   يه البته ا  ك نبود جز اسطوره     يزين ابزار چ  يا. ه باشد يال

  .گذاشت يعرصه م
ات يـ ، روا يا  ات افسانه ينشي روا كه در واقع محل برخورد وهم       كستم  ي قرن ب  يها   اسطوره

ـ اند، افزون بـر ا      يخيات تار يان باستان و روا   ي مربوط به خدا   يمذهب  و  يان بـازخوان  كـ ه ام كـ ن  ي
ه مختـصات   كـ شـوند     ي مـ  يا  نهييآورند، خود آ    يهن را فراهم م   ك يري اساط يها   داستان يبازنگر
جالب توجه  . نندك  در آن پيدا مي    يا  تاب جالب توجه        م، باز ك جو حا  ياسي و س  ي، اجتماع ياخالق
ل يـ ار نبوده است؛ گرچـه اسـطوره بـه تحل         ك وآش مي مستق يه زبان اسطوره هرگز زبان    كن رو ياز ا 
م كها هرگز ح     آن ة دربار يه همواره وجود داشته و خواهند داشت، ول       كپردازد    ي م ييها  تيموقع
ن شده ييش تعي از پيها  جوابةن راستا، هدف اسطوره مدرن، ارائ    يدر هم . ندك ي صادر نم  يقطع

ن كـ  مم يهـا    پاسـخ  يها و جستجو     سوال رامونيمل پ أ تعمق وت  ي برا يا  نهيجاد زم يه ا كست، بل ين
  .      است

 را يم مختلفـ ي و مفاهي مختلف، معاني زمانيها  سرشت خود، در دوره    ياسطوره به اقتضا  
در واقـع آنچـه     . امل اسـت  كن روند تحول وت   ي آن در گرو هم    يه البته دوام و بقا    كرده  ك يتداع

ش اسـطوره در    يشش و گنجا  كشده،  شان  يها  شهي جوالن اند  ي برا يسندگان و مجال  يمنبع الهام نو  
سنده بـا  يـ ه نوكن است ين چنيا. ر بوده استيها به غ                                                               ر و انتقال آن   ك گوناگون و ب   يرش معان يپذ

ـ تابانـد و از ا  يات هزاران ساله مـ    ي تازه به روا   ي اسطوره، نور  يسيبازنو  يهـا  ق دغدغـه يـ ن طري
ه از سـر   كـ  ي و ذهنـ   ينـ يات ع يـ ز بسته به تجرب   يدهد و مخاطب ن     را بازتاب مي  اش    خاص زمانه 

هـا و تـأمالت بـسياري صـورت           در اين ارتبـاط پـژوهش     . پردازد  يها م    آن يگذرانده، به حالج  
اثر جورج اشتاينر، بـه     مرگ تراژدي   تاب  كترين منبع در دسترس به زبان فارسي،          گرفته، اما مهم  

   .قادري استتر بهزاد كترجمه و تأليف د
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اليـاده  . ك.ر(معرفت جان وجهان، آفـاق و انفـس        . اند  دهيز نام ي ن ي معرفت ياسطوره را ابزار  
 اسـت   ي عـامل  – قـرار گرفتـه      يه مورد بازخوان  ك يا   اسطوره - نو ةه اسطور كهمانطور  ): 23-24
 توانـد عامـل   يه خود در آن متولد شده، به همان نسبت م        ك يا  يهاي اجتماع   نهي شناخت زم  يبرا

رون اتفـاق  يـ ت افـسانه وار آنچـه در جهـان ب   يه اسطوره در پس رواكشناخت درون باشد، چرا     
پـس  : نـد ك يزاد را دنبـال مـ  ي تمام، روند حوادث و تحوالت روح آدم   يافتد، به واقع با ظرافت      يم

  .سكم وبالعيرس يدرخوانش اسطوره از شناخت جهان به شناخت خود م
ته وار شرح داده شد و      كجا ن   نيه در ا  ك فراتر از آن است      يرگذار اسطوره بس  يالبته ابعاد تأث  
م ي خـواه ين گفتار سـع يدر ا. ن مدعاستيد اييسان، تأ يشنامه نو ي نما ي بعض يانتخاب آن از سو   

 اول قـرن    ةمـ ي باسـتان در تئـاتر ن      يها   اسطوره ةل ظهور دوبار  ي دال ي برخ ي اجمال يرد به بررس  ك
ه كـ ،  يا تصادف ي ي تفنن ي نو به اسطوره، نه نگاه     ياهه نگ كم تا روشن شود     يست فرانسه بپرداز  يب

 .    از زمانه بوده استياز سر ضرورت و متناسب با ن

   يبحث و بررس
تراژدي، به  ”ه  كشناسد، چرا     ي م يهن را در قالب تراژد    ك يها   اغلب اسطوره  يفرهنگ بشر 

د ي وشـا        )20دوو وينيو، (“ .گذارد  نمايش مياش به                       آرامي، هستي را در تار و پود و نسج پرغليان      
، يا  اسـطوره يه فـضا كـ ن باشـد   يـ ستم ا يـ ات قـرن ب   ي ادب ةل بازگشت اسطوره به عرص    ين دل ياول

 مربوط  يها   مخاطرات وتنش  1.شدك ير م ي به  تصو   ين دوره را به خوب    ي انسان ا  يكت تراژ يموقع
 يا  اسـطوره يها شنامهي نماك تك، در ت قبل و بعد ازآني اجتماعيها شتار و بحرانكبه جنگ و    

 يها                    هي با بن مايي اغلب داستان ها  يريات اساط يه روا ك نيمگر نه ا  . ار دارد ك آش ين دوره بازتاب  يا
ه سرنوشـت را،  كـ  ييروين: پردازند  برتر ميييروي در مقابل ن يه به بيان ضعف بشر    كاند    يكتراژ

م آن  يپنـاه و سـرگردان، همـواره تـسل          ي، بـ  يزند و انسان فان     يمبت بار، رقم    يهرچند تلخ و مص   
دگاه يـ  به ديكار نزديند، بسك ه اسطوره ترسيم مي  كم فضاي خاصي    ينيب  يه م كاست؟ همان طور    

ام رنـج انـسان در      يـ  رساندن پ  ين محمل برا  ين رو بهتر  ي از جهان زمان جنگ بوده و از هم        يلك
  .          جهان است

 روزگـار خـود     ي اجتمـاع  ةنـ ي، جـدا از زم    يا  ت اسـطوره  يـ چ روا ي ه ين بازخوا يلكبه طور   
                                                           

دوران باسـتان و    معتقـد اسـت، بـازخواني نـوع ادبـي تـراژدي              مـرگ تـراژدي،       گرچه اشتاينر در كتاب خـود،      -1
هاي مربوط به آن توسط درام نويسان معاصر، با مسيحيت و ماركسيسم و جهان بيني آنان كه مـاهيتي ضـد                     اسطوره

  ).300اشتاينر،( خواند تراژدي دارند، نمي
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ه نسخه قبـل از خـود باشـد،          يقاً شب يافزون بر آن، اگر قرار باشد هر نسخه دق        . رديگ  يصورت نم 
ن هر بـار    يبنابرا.  خواهد بود  ي متفاوت، منتف  ي اسطوره و نگرش به آن از منظر       يسياز به بازنو  ين
چ يدهـد و در هـ   ي روز جامعـه وفـق مـ   يهـا   شود، خود را بـا داده  ي از نو متولد ميا ه اسطوره ك

ات و يـ  واقعيي هزاران ساله باب نشده، مگـر بـه منظـور بـازگو         يها   بازگشت به داستان   يا  دوره
د، يپس در هر خوانش جد    . هنك يها   قصه ييمناسبات آن دوره به زبان رمز و در چارچوب روا         

نهـد، قطعـاً    يب پا بـه عرصـه وجـود مـ    ين ترتي به اهك يا رد و اسطوره يگ  ي تازه م  ياسطوره جان 
  . شمار به زمان خود وبازتاب آن استي اشارات بةرنديدربرگ

ن بـار در سـال   يپردازد، اول  ي م پيادت  ي روا يه به بازخوان  كتو،  كوك) )ِ1934ن جهنمي يماش
 بـه   ي و آلمـان نـاز     يني موسول يستيم فاش يا تحت رژ  يتاليه ا ك ي زمان يعني به صحنه رفت،     1934
 از جامعـه خواسـتار   يه بخـش قابـل تـوجه   كن بود يل آن هم ايدل. شدند  يتلر اداره م  ي ه يرهبر
تـو در   كوك.  بانفوذ و بالمنازع شده بودند     ي مقتدر و در رأس آن رهبران      يومتكار آمدن ح  ك يرو
ه اشـارات متعـدد    كـ ن روسـت  ياز همـ . ردكـ س ك منعياز جامعه را به خوب   ين ن ياش ا   شنامهينما
 ي آن، بـه خـوب     ينه اجتماع يردن زم ك، در صورت لحاظ     ي قاطع و قو   ي“تاتوريكد”امه به   شنينما

  .              خواهد بودكقابل در
 نوشـته  1935ه بـه سـال     كـ  وستيجنگ تروا به وقوع نخواهد پ      ةشناميرودو در نما  يژان ژ 
ز در عنـوان  يـ آم هيـ ناك يا ه به گونه  كد؛ آنچه   يشكر  ي ملت را به تصو    يك يدهايها و ام    شد، ترس 

ه جنـگ  كـ دانـست   يرودو ميتر از همه، خود ژ شيه همه و بكچرا . خورد يز به چشم م   يتاب ن ك
رودو قـصد داشـت     يـ ن عنوان ژ  ي با انتخاب ا   ييگو! وسته است يتر به وقوع پ     هاي پيش   تروآ سده 

ـ بـه ا  . نـد ك جهـان دور     ةرا از گـستر   ) 1940( جنـگ    يواليد ه يتهد ب گرچـه داسـتان     يـ ن ترت ي
 يهـا   ارا شـرح تـالش    ك خود بـود و آشـ      ةث زمان يگشت، اما حد    يش برم يها پ   ه به قرن  شنامينما

ه با بـاال    كچرا  .  شود يخواست هر طور شده، مانع از شروع جنگ دوم جهان           يه م ك يا  مذبوحانه
 شده بـود و هـر   يقي عميش و نگراني، اروپا دچار تشوي سةسم در دهيرفتن قدرت و نفوذ فاش  

  .ديرس يرتر به نظر مياجتناب ناپذگذشت، جنگ   يچه زمان م
ن جنگ را   يه آخر كند  ك يه فاتحانه از نبرد برگشته، اذعان م      كتور  كشنامه، ه ي نما ي در ابتدا 

ردند ك ير مكز همگان في ن1914در سال . رديگ ي در نميگر هرگز جنگ  ياند و د      پشت سر گذاشته  
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، )1935(ر آن زمـان      تماشـاگ  يپـس بـرا   . خواهـد بـود    1“آخـر ِآخرهـا   ” اول   يه جنگ جهـان   ك
تواننـد    يانـد و هنـوز هـم مـ          دهيـ ه جنگ كـ  ييها  ييتمام آن تروآ  ”: گفت  يه م كتور  كت ه يشخص

هنه سربازان  كگر    يامالً قابل لمس و تداع    ك،  )66،  1991رودويژ (“ خواهند يبجنگند، جنگ را نم   
قابـل   اول ةشنامه از همان صـحن ي نمايه در فضاك همانطور - جنگ يول.  اول بود يجنگ جهان 

  .   وستي باألخره به وقوع پ- استينيب شيپ
 متفـاوت  يبا نگـاه  ه دو سال بعد نوشته شد،     ك )Electre(ترا  كال يعني يگر و ي د ةشنامينما

، انتقام خـون پـدر      )Oreste(ج برادرش اُرست    ييترا قصد دارد با ته    كال:  جنگ  پرداخت   ةمقول به
در . ده، بازستاند ي، به قتل رس   )Egisthe(ست  ي اژ ي مادر وفاسق و   يه ناجوانمردانه به همدست   كرا  
ـ اژ. نـد ك يد مـ  يـ شور را تهد  كده و جنگ    ي حصار شهر رس   يكيان دشمن به نزد   ين م يا ه كـ ست  ي
در . شـود   ين محـسوب مـ    يت سـرزم  يـ ا وامن ك ات ةن پدر است، تنها نقط    يمران و جانش  كنون ح كا

ه موضـوع   ك پرداخت   ييها   به طرح پرسش   يكالسكشنامه  ين نما ي ا يسيرودو با بازنو  يقت ژ يحق
ر پا گذاشتن حق و عدالت، از       ي ز ي به بها  ي، حت يمتيد به هر ق   يا با يآ:  اروپا بود  يها  روز آن سال  
 كت ملـ  يـ ست جانب قدرت را، هر چند فاسد، نگاه داشـت تـا امن            يبا  يا م يرد؟ آ ك يجنگ دور 

، يط آزادگ ، تنها شر  يت و تباه  يد جنا ي پل ة از چهر  يا افشاگر ي نشود   يد و نابود  يدستخوش تهد 
 جهان ةنديها آ ه پاسخ به آنك ي اساسييها   است؟ پرسش  يت رستگار ي عدالت و در نها    يبرقرار

  .    ه زدكزد، همچنان  يرا رقم   م
 مطـرح   ين راه بـرا   ي، بهتـر  يستيـ  فاش يتـاتور يك اختناق و د   يه در فضا  كن  يگر ا ي د ةمسئل

اسطوره .  است يري اساط يها  تانت، استفاده از داس   يجاد حساس يردن مسائل روز، آن هم بدون ا      ك
ه بـر اسـاس     كـ جـا     از آن . ندك ي عبور م  ي دارد و از سد سانسور به راحت       ي استتار يدر واقع نقش  

.  با زمـان حـال نـدارد       يوندي باستان است، الاقل در ظاهر پ      يها  ف، اسطوره متعلق به زمان    يتعر
 رسـت، تـرا واُ  ك داستان ال  ست از يگري د يه بازخوان ك سارتر، ي)1943(مگس ها  ةشناميمثالً در نما  

ـ يي بـه واقـع آ  يچ، ولـ يس تحت اشغال؟ در ظاهر هيان شهر آرگوس با پاري است ميچه قرابت   ةن
نـد و   ك يخونخوار قد علم م    رئونكگون در برابر    ي آنوي، آنت  ةيا در نمايشنام  .  آن است  يتمام نما 

ـ از ا. شـود  ي م– فرانسه در زمان اشغال ي مقاومت مل-ب قهرمان مقاومت    ين ترت يبه ا  ن منظـر  ي
ات زمـان بـه     يشود؛ هنرمند باتوجه به مقتـض       يش محرز م  يش از پ  ي اسطوره ب  ينيضرورت بازآفر 

                                                           

ها اين جنگ، آخرين  داد كه در آرزوي آن  اصطالحي كه در آن زمان بين عامة مردم متداول شده بود و نشان مي              -1
  .شده است  كره زمين قلمداد ميجنگ
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 ي جـد يبيه دسـتخوش آسـ  كـ  است و بـدون آن كم و ك يامش را بيه پكگردد                        ي ميا                          وهيدنبال ش 
ن يلي اسطوره، بهتر  ك، ساختار وفضاي    يليثان زبان تم  ين م يشود، به گوش مخاطب برساند، در ا      

  .نهند ي او ميش رويقالب و چارچوب را پ
افتد،  يشنامه اتفاق م  ي، در نما  يش از همه انواع ادب    يها، ب   ه چرا ظهور مجدد اسطوره    ك نياما ا 

ن بـستر  يتـر  ه ژانر تئاتر، همواره مناسـب كن است   يت ا يواقع. ملأ است در خور ت    يا  خود مسئله 
ش احساس شده، چـرا  يش از پيستم ضرورت آن بي در قرن بين به اسطوره بوده ول پرداخت يبرا
 از سـويي    يا   صـحنه  ي سـو و اجـرا     ك از ي  يكي درامات يرات آن، با توجه به خلق فضاها      يه تأث ك

 آن زمـان    ةه جامعـ  كـ زي است   ين همان چ  يرد و ا  يگ  يتر صورت م    عيتر و سر    قيار عم يديگر، بس 
 از جـو    يون ناشـ  ك  وسـ   ي از وازدگ  يري جلوگ ي برا ي مؤثر وآن  يا  هضرب: از دارد يفرانسه به آن ن   

 و روند حوادث    يخطوط اصل :  است يز قابل بررس  يگر ن ي د يها   از جنبه  يرگذارين تأث يا. خفقان
رد، يـ م  يگـون مـ   يه آنت كـ داننـد     يش مشخص و معلوم است؛ همه م      ي از پ  يري اساط يها  درداستان

ونـدد،  يپ يجنگ تروا بـه وقـوع مـ   . ندك ي ازدواج م رساند و با مادرش     يپ پدرش را به قتل م     ياد
س، يشنامه نو ي نما ين رو برا  ياز ا ... شند و   ك يدگر، مادرشان را م   يك ي با همدست  اتركارست و ال  

 يلـ ك يدر عوض آنچه سمت وسو. رود ين مي از بييگشا   وگره ينك طرح داستان، گره اف    ةدغدغ
بخـشد و بـه دنبـال آن،          يه اسـطوره مـ     بـ  يه و ك است   يدي جد يند، معنا ك ين م ييش را تع  ينما
ـ  اند يياروي رو يشود برا   ي م ييشنامه فضا ينما ه ذهـن را بـه      كـ  يشماريـ هـا، آرا و مـسائل ب        شهي

  .دارد ياو وامكند وكپرسش و 
، عـدالت،   ي نوع دوسـت   يعني،  ي بشر ي و جهانشمول زندگ   ياديرامون موضوعات بن  يتأمل پ 

 ي متـضاد  يهـا    و مقولـه   يگانگياز خود ب  ،  ي، صلح دوست  يت قدرت، جنگ طلب   ي، مشروع يآزاد
 يهـا   شنامهيـ  در تـار و پـود نما       ي، همگـ  ين خواه كيار، عشق و    ير و شر، جبرو اخت    يهمچون خ 

ل ي و دل  ي ماهو ي اسطوره معنا  يها بازخوان   ه فارغ از آن   ك يده شده بطور  يست تن ي قرن ب  يرياساط
ردن ذهن مخاطـب  كريرگ به منظور ديالبته طرح مباحث نظر   . دهد  ي خود را از دست م     يوجود
دا يـ ز نمود پيماً در متن ن   يه گاه مستق  كشنامه،  ي نما ي نه تنها در فحوا    يل و ي تحل ةختن قو يو برانگ 

 بـه   ي طوالن ي بحث و جدل   يتور ط كوه سي، اول وستيجنگ تروآ به وقوع نخواهد پ     در  : ندك يم
 بـه سـر     يوهم آزاد ه در تـ   كـ  يار و آزاد  يـ ها اساساً نـه در اخت       ه انسان كپردازند    ين موضوع م  يا
ترا كال ).160-153همان، (زنند يها را رقم م  ه سرنوشت آن  كاند    ن حوادث يت ا يبرند و در نها     يم

 ملت سـخن    يك ي و معنو  ي ماد يازهاي، عدالت و ن   يت دار كش از هنر ممل   ي نما ي جا يدر جا 
 ةست دربــاريــ، خطابــه اهــا مگــس ةشناميــ اول در نماة دوم از پــردةصــحن. آورد يان مــيــبــه م
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ه از انـسان    كـ  يگونه حـق انتخـاب و فعلـ         ه چه كدهد    ينشان م  سم سارتر؛ اُرست  ياليستانسياگز
ر و شـر، بـسته بـه        يم خ يگونه مفاه   دهد و چه    ي م “ارياخت” � به مقوله  يدي جد يزند، معنا   يسرم
ـ      يشيـ  وبازاند ير، بـازنگر  يي، قابل تغ  ي و اجتماع  يياي، جغراف ياسيط س يشرا ف يـ  تعر ةانـد و ارائ
ش  ي خـو يارانه بـه زنـدگ  ي تعهد هـش ةيه فرد در ساكر است يپذ انك امي تنها زمان يت ازهس يقطع

   ).93-98سارتر، (معنا بخشد 
اسـطوره وفلـسفه را از      .  مدنظر بوده اسـت    ي اسطوره هم به نحو    يپس در واقع بعد فلسف    

ه، معنـا    درزبان فالسـف   “اسطوره”ه اصطالحد   كم  يدان  ياند، نيز م    عهد باستان مرتبط به هم دانسته     
 دور نـسل بـه      يها  ه از گذشته  كشود    ي اطالق نم  يني آي ي دارد و صرفاً به داستان     يا  ژهيگاه و يوجا

 از  يقتـ يان حق ين به ب  ي نماد يا  وهيه به ش  ك است   يتي، روا ي فلسف ةده؛ اسطور ينسل تا به امروز رس    
دو چنـدان از  ستم ي قرن بيا  اسطورهيها  شنامهيف، نما ين تعر يبر طبق ا  . پردازد  ي م يق هست يحقا

 در قالـب    ي انتزاعـ  يهـا   شهيـ هـا اند    شنامهين نما يه در ا  ك برخوردارند، چرا    ي فلسف يها  شاخص
 يها، گذشته از نقـش خـود بـه عنـوان موجـود      دام از آن  ك هر   يعنيابند،  ي يها تبلور م    تيشخص

ن عنوان پا بـه صـحنه       ي بوده و تحت ا    ي خاص نسبت به هست    يتيدگاه و ذهن  يگر د   يمنفرد، تداع 
            .        ندك ينش را آغاز مكگذارد و  يم

 يپرداز هي مدرن،  نظريه هدف از اسطوره پرداز    كد  ين شبهه به وجود آ    يد ا ين حال نبا  يبا ا 
ار ي در تئاتر اسطوره بس    ي و عاطف  يكيم، بار درامات  يدان  يه م كهمانطور.  است يي  روا  يدر ساختار 

 يكالسك ةن مقول يگزي مدرن هم آنچه جا    يا  ر اسطوره در تئات . ش است ير انواع نما  يتر از سا    يقو
اگـر در تئـاتر باسـتان    .  اسـطوره اسـت  يكن بار تراژي شده ، در واقع همانيه و عقوبت خدا  يتنب

رده، كـ  يجاد مـ ي ايك تراژي با آن، فضاير انسان فانيش ناگز كشمكان و   يت خدا يخواست و مش  
 بـه مـرور زمـان       يان بوده، ول  ين خدا يجود ا ل اعتقاد تماشاگر ومخاطب آن زمان به و       يتنها به دل  

ابد، در خود ِتمام و     ي يدر خود ِاسطوره مجال بروز م     ر  يتقد ةن اعتقادات، مقول  يوبا رنگ باختن ا   
ت يرودو، شخـص يـ  ژيتـرا كال �شنامهيـ ان نمايبه عنوان مثال، در پا   . ر اسطوره يرناپذييمال و تغ  ك

شته شـــدن كـــان يـــد، جر را بـــر عهـــده داري نقـــش شـــاهد و راويه بـــه نـــوعكـــگـــدا 
ت يـ ه بـه زمـان گذشـته روا       كـ نده  يا آ يست را نه به زمان حال       يو اژ ) Clytemnestre(تمنستريلك
ـ بـه ا . وسـته اسـت  ين اتفاق هنوز به وقوع نپيه اك يدر حال) 177ـ175،  1937رودويژ(ند  ك                                          يم ن ي

ر و  ييـ ن صورت مقـدر شـده و هرگونـه تغ         يز روز ازل، به هم    ار از آغاز، ا   ك انجام   ييب، گو يترت
 مدرن، سرنوشت محتوم نه از جانب       يپرداز  گر، در اسطوره  ي د يانيبه ب .  است يل عمالً منتف  يتبد
  .خورد ي م رقميا                                                                               ت اسطورهي خود رواةه به واسطكان، يخدا
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 آن در قـرن  يريارگكـ  ل بـه يـ  از داليكـي تواند به عنوان  يه م ك اسطوره   يها  گر مؤلفه ياز د 
اش،  ن صد سالهيه اسطوره به خاطر ديرينگي چندكن است   ي هم ا  يكيرد،  يستم مد نظر قرار گ    يب

 الزم را بـه آن  ةت و وجهـ ي، حقانيژگين وي شده و همير فرهنگ و باور بشري ناپذييجزء جدا 
 و يـي گرا  س اسطوره پرداز، فارغ از هـر نـوع وسـواس واقـع            يشنامه نو ين رو نما  ياز ا . بخشد  يم

ل نبود  يه در آن به دل    ك يجهان. ندك يم م يشنامه را ترس  ي نما يا  ، جهان اسطوره  يريدغدغه باور پذ  
 خود مجـال  ي در حد اعاليل و شاعرانگي، دو عنصر تخيستي رئاليها ج نوشته ي را يها  د وبند يق

  .ابندي يمبروز 
ر و ييـ  آن هـم قابـل تغ  ي اصليها تيگرچه داستان اسطوره از قبل مشخص است و شخص 

 ياريدر بـس  . ديـ نما  ي مـ  ي نامتنـاه  يا  ل در تئـاتر اسـطوره     يت بسط تخ  يستند، اما  قابل   يض ن يتعو
ز يـ  ن يگـر ي د يها  تي دست به خلق شخص    ي اصل يها  تينار شخص كس در   يشنامه نو يموارد، نما 

امـده  يان نيـ هـا بـه م    از آني هرگز سخنيل او بوده و در داستان اصل    ي تخ ةديي زا ه تماماً كزند    يم
ز در يها را ن   نشكها و     دگاهيها، د   تيه موقع كست، بل يها ن   تين مسئله تنها مختص شخص    يا. است
شه و نگـاه خـاص خـود،        يـ ه بسته به اند   كامالً مختار است    كس  يشنامه نو ي نما يعني. رديگ  يبر م 
ب اسـت  ين ترتيبه ا.  را متصور شودير معمولي غي منحصر به فرد و حت  يكيت دراما يها  تيموقع

تـو،  كوك ين جهنميماشمثالً در . ابدي ي ميي معنايشتر غنا وگستردگيشنامه هر چه بيه جهان نما ك
ه در  كـ شـود     ي ظـاهر مـ    ك خوفنـا  يل جـانور  ك جوان و گاه به ش     يل دختر كابوالهول گاه به ش   

، )les Euménides (      دهاياومنرودو، ي ژيتراكالدر .  داردييش بسزاشتر فضا نقيردن بكز ياسرارآم
ه دراول  كـ  شـوند، چنـان     يننـد و بـزرگ مـ      ك ياند، دائم رشد مـ      يخواه  نكيزد بانوان   ياه همان   ك

اند ودر آخر آن هم سـن و هـم       ش ده دوازده ساله   ي نما ةاني اند، در م   كيوچك يها  شنامه بچه ينما
 تـر يبا ژوپ ستي اُرست و اژيها تي سارتر، شخصيها مگس ةشناميدر نما. شوند  يم تراك ال ةانداز

 يهـا  شنامهيـ ل خالقه در نمايه نشانگر حضور تخكن دست ي از ا  ييها  مثال... شوند و     يعوض م 
 در يلـ يه وجـه تخ كـ ست يته ضروركن ني توجه به ا   يول. شوند  يافت م ياند، به وفور      يا  اسطوره

ل در اسـطوره    يـ تخ.  تفـاوت دارد   ي جـن و پـر     يهـا   ر داستان اسطوره، اساساً با سحر و جادو د      
هـا بـه مخاطـب        ه انتقال آن  كاي    ها، به شيوه    ات و انديشه  ي ذهن ي ملموس ساز  ي است برا  يابزار
 يا  هيـ ناكتوانـد     يشوند، م   يتر م   دها لحظه به لحظه بزرگ    يه اومن ك نيمثالً ا . تر صورت گيرد    آسان

ه از  كـ  نيـ شود، بـدون ا     ي م يك خود نزد  ينده به انتها  ي فزا يه با سرعت  كباشد از چرخ سرنوشت     
  .  باشديزي و عقوبت آن گريخواه نكي

دا يـ  پيـي  واقع گرايه با مبان ك يادي ز ةل فاصل يب تئاتر ملهم از اسطوره، به دل      ين ترت يبه هم 
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م در اواخر قرن نوزدهم     يدان  يه م كهمانطور  . گذارد  يد م ي شاعرانه را به معرض د     يند، جهان ك يم
 ةهـا بـه واسـط       ده آن يـ بـه عق  . بهـره جـستند   ) Symbole( در شعر خود از نماد       ياريان بس شاعر
دا و ملمـوس    يـ ه جهان پ  ك يقتيحق. افتيدا راه   يقت ناپ يتوان به درون حق     يها م   ها و نشانه    سمبل

ها   سيشنامه نو يست، نما ي قرن نوزده و شروع قرن ب      يي انتها يها  در سال .  از آن است   يتنها بازتاب 
 داشتند و بازگشت اسطوره به تئاتر در واقع ادامه و           يستي سمبول يها  شنامهي در خلق نما   يز سع ين

بـازد    يه در تئاتر اسطوره، جهان واقع، دائم رنگ م        كچرا  . شود  يان محسوب م  ين جر يامتداد هم 
زاد اسـت؛ آنجـا   يـ  جهان درون آدميعني آن، ي ورايند، جهانك يدا ميت پيس، آنچه اهمكو به ع  

ا يـ و آ.  و مـرگ خانـه دارد  ي مربوط به عـشق و هـست     يها  شهيها و اند    دها، ترس ي ام ه آرزوها، ك
ن ين چنـ ي درون؟ اينونات و رازهاكدن احساسات، ميشكر ي است جز به تصو  يزي چ يشاعرانگ
 “ده صبح يدن سپ يدم” شهر آرگوس به     ي آتش سوز  تراكال ةشنامي نما يانيه مثالً در پرده پا    كاست  
  .د باشدي و امين حال نماد دگرگونيتواند در ع يه مك) 179همان، (شود يه ميتشب

 زبـان  ة اسـطوره، مـسئل  ي در بـازخوان يي مشهود والبته ملزوم نوگرا    يها  گر از جنبه  ي د يكي
 يا  اسـطوره يهـا   شنامهيـ ست از اساس بـا زبـان نما       ي قرن ب  يا   اسطوره يها  شنامهيزبان نما . است

 سروده  يا تراژد يره باستان در قالب حماسه و       م، اسطو يدان  يه م كهمانطور.  تفاوت دارد  يكالسك
، تئاتر را نـوعي     كالسيكاصوالً زيبايي شناسي    . ور نظم ي فاخر و آراسته به ز     ي به زبان  يعنيشده،  

 از اسـالف    يرويـ سان، بـه پ   يـ  نو يز تـراژد  يـ در فرانسه ن  ) 20نوگرت،.(  مي داند  كشعر دراماتي 
اما اسطوره پردازان نو نـه تنهـا     . نوشتند  ي م  خود را به صورت منظوم     يها  شنامهي شان، نما  يوناني

 آسـان پـسند و      يا  وهيه، به عنوان ش   ي اسطوره را در چار چوب وزن وقاف       يسياز همان ابتدا بازنو   
.  نداشـتند يـي ز پروايـ  نيز وامـروز ي طنزآميار بردن زبانكه از بكش پاافتاده مردود شمردند، بل   يپ

شنامه يـ  درسـنت نما   ي زبـان، تحـول    يار نحـو   در سـاخت   ي نوآور ي وحت يالمك يها  يآنان با باز  
 ي قابـل تأمـل و بررسـ     ي شناس ييبايناً از لحاظ بحث فرم و ز      يقيه  كد آوردند   ي باستان پد  يسينو

ه زيبايي شناسي مدرن، به ويژه پس از نيچه، بر رد اصول هنر جااُفتـاده، متعـالي و                  كچرا  . است
ه از هر حقيقتي برتر و بـاالتر     كدهد    ار مي يد دارد و اصل را بر آفرينش و ابداع هنري قر          كواال تأ 
شخند يـ  ر يديـ ه با تقل  كها چه آن زمان       ن بدعت ي، ا يلكد  ي د يك در   يول) 14-15همان،  .(است

 يي تقدس زدايكالسكانه از زبان ي عاميا با لحنيرند، يگ  ي را به سخره م    يم تراژد يز، زبان فخ  يآم
شند، همـواره،   كـ  ين فرانسه را به چالش م      زبا يه واژگان و قواعد دستور    ك ينند و چه زمان   ك يم

ان يب،  گسست، طغ   يه تخر ك يا  زمانه:  روزگار خودند  يتر هم اشاره شد، تجل      ه پيش كهمانطور  
  . بارز آن استيها  از مؤلفهيو وازدگ
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نـيم  كالبته فرامـوش ن   . شود  يهات و تصاوير هم م    ي شامل حال استعارات، تشب    يين نوگرا يا
اتر، بازتاب حضور پيدا و پنهان اجتماع در نمايش، همان تـصاوير،            شناسي تئ   ه در بحث جامعه   ك

 ير نامتعارف و دور از ذهنـ      ي نوگاه به تعاب   يها   در اسطوره   )23دوو وينيو،   . (نمادها ونشانه هايند  
شنامه دارنـد ودر    يـ  نما ير جـد  يـ ز و غ  يشخندآمي ر ةيت سو ي در تقو  ي سع ييه گو كم  يخور  يبرم
ها را به جوجه  ، آدمتراكالت گدا در يمثالً شخص. شوند يتلخ بدل ما طنز يز به زهرخند    يت ن ينها
: هاسـت   مـا انـسان  ي واقعةگر چهر ي مرده، تداع  يغيأت جوجه ت  ياز نظر اوه  . ندك يه م ي تشب يغيت
 “خـونش خـون خودتـان اسـت       . ش شماسـت  يش ر يها  غيروحش چشمان شما و ت      يچشمان ب ”
ه او را از جفـتش  ك را يدست”ه كند ك يه مي تشبيسگنه و نفرتش را به     كيز  يترا ن كال). 37همان،  (

رمترقبه و گاه بـه نظـر فاقـد    ير، غيم تصاوينيب يه مكهمانطور ). 74همان، (“سديل يند، م ك يجدا م 
 بار  ير معمول، به نوع   يز و غ  يهات تند و ت   يها، استعارات و تشب     شنامهيثر نما كدر ا . اند  يربط منطق 

ه چـشم را  كـ د ي نور خورشيها از شعاع تري، ژوپها مگسمثالً در . نندك يتر م يالم را غن  ك ييمعنا
 ت ابوالهـول يوشخـص ) 87سـارتر، (نـد  ك ياد مي “ دو دم گداخته يرهايشمش” ةزنند، با استعار    يم

ب ي عجا يايهات نامأنوس، خواننده را به دن     ي رشته تشب  يك يتو، ط كوك  ماشين جهنمي  ةشنامينما
تـر از مـاده    نيها، سـنگ  يه چكتر از درش صاعقه، شق و رقتر از  فيظر”: ندك ي ميكال نزد يو خ 

ـ  از ا  ييهـا   مثال) 83تو،كوك (“...ندك ي م يه به اعداد زبان دراز    ك يگاو، سر به راه تر از محصل       ن ي
ه كنند  يآفر  ي م يبخشند و زبان   يت خاص خود را به متن م      يند، اما ادب  ينما  يب م يدست گرچه غر  

تـر و بـه    ايـ گرفتـه، پو    ي مورد استفاده قرار م    يكالسك يردازپ  از آنچه به طور معمول در اسطوره      
  . تر باشد تر و جذاب د جالبيل شاين دليهم

ه ك يدگاهيد. نندك ي تازه نسبت به زبان ارائه م      يدگاهيب، اسطوره پردازان نو د    ين ترت يبه ا 
نند، ك يمجاد  ي را ا  ييبايتنها توهم ز  ...ه و   يلمات، سجع و قاف   كقل  ي، ص كش سب يبر اساس آن پاال   

 ياند، با زبـان     واال و منزه برخوردار بوده     يه طبق سنت از زبان    كها را     ها اسطوره   آن. نه خود آن را   
رامـون ارزش و    يگر گونـه پ   ي د يشند تا مخاطب را به تعمق     ك ير م يانه به تصو  كري ز يسر، ول كسب

  .                                     اعتبار متن وادارند
 يلكستم، برگرفته از سه خاستگاه      ي اسطوره در تئاتر قرن ب     يل بازخوان يپس در مجموع دال   

هـا    آن�سهيـ ح عظمت حوادث زمانه را در گرو مقا يه تشر ك ي و اجتماع  يخيخاستگاه تار : ست
ه برخـورد و    كـ  ي فلـسف  -يداند، خاسـتگاه ذهنـ      يها م   ها و اسطوره    با عظمت حوادث در افسانه    

 ي شناسييبايند و سرانجام خاستگاه ز    ك ين م كوب اسطوره مم  ها را در چارچ     شهيتقابل آرا و اند   
  .  بوده استي در نثر و زبان تئاتريي نوگرايه در پك



 53  ...بررسي علل بازخواني اسطوره در تئاتر 

   يريگ جهينت
 اسـطوره   ةيـ ت اول يـ  شـگرف، در چـارچوب روا      يهـا   يآور   اسطوره همراه با نو    ينيبازآفر

 يهـا   غـول توانـد     ي مـ  يسكـ  هم چه    يبه راست : طلبد  ي در خور م   يباستان، شهامت و دقت نظر    
 ي بـشر  ياميـ شد، اگر حس ضرورت و اضطرارِ رسـاندن پ        كونان را به چالش ب    ي يشيات نما يادب

 برخوردار باشد و به چـه       ييد از چه محتوا   يام با ين پ يان نباشد؟ و اصوالً ا    يبه انسان معاصر در م    
 گر بر اساس چـه يه باشد؟ به عبارت د  ي اسطوره قابل توج   يسيه لزوم باز نو   ك عنوان شود    يلكش
ن يـ  گفـتن دارد؟ پاسـخ بـه ا   ي تازه بـرا يه اسطوره پرداز نو حرفكرد كتوان ادعا  ي مييها  كمال

 ي نو بـرا   ةه اسطور كچرا  . اثر است ) Modernité(ت  يرامون مدرن يسواالت در واقع آغاز بحث پ     
 يه نوآور كن روست   يد و از هم   يآزما  ي را م  يدي جد يها  وهي ارتباط با مخاطب خود، ش     يبرقرار
ـ ا. شـود  يافت مـ ي، به وفور در آن يل و ساختار وچه در محتو ك مدرن چه در ش    يها و جنبه  ن ي

ـ      ) Anachronisme (ي زمـان  ي مثـل نـاهمخوان    ييها  ها از شگرد    يآور  نو  و  يو تـداخل انـواع ادب
 يگـذار  و فاصـله ) Théâtre dans le théâtre(ش يش در نمـا ي مختلف گرفته تـا نمـا  يها كسب
)Distanciation(  ،رده و گفتمـان    كـ ش  ي شدن نمـا   يي و چند صدا   يياي به غنا و پو    يناي شا كمك

 سـاخته و پرداختـه      ياليـ  خ يهـا جهـان     وهين ش يدر اصل با ا   . بخشند  ي م ي را رنگ امروز   يتئاتر
س ينـو   شنامهيرا به زعم نما   يز.  درتئاتر غرب دارد   يري با سنت باورپذ   ياريه تفاوت بس  كشود    يم

ـ الوصـول روزمـره دارد؛ ا   مقـدار وسـهل   يبـ ت يـ  برتر از واقعيگاهيقت جايمدرن، حق   يكـي ن ي
  .  نابيكيست و آن  يجعل

 چون هراس، تـرحم     ييها  ه مقوله كن امر واقف است     يس بر ا  ينو  شنامهيگر، نما ياز طرف د  
فـا  ي ا ي نـو نقـش    ةدهنـد، در اسـطور      يل مـ  كي باستان را تـش    يان تراژد كه ار كو رقت احساسات    

ت بـاز   يا آن شخـص   يـ ن  يـ ن نوع اثر، خود را در ا      يب ا ست مخاط يگر قرار ن  يه د كچرا  . نندك ينم
 يي روان پــاال� بـه مرحلـه  يذات پنــدار  از هـم يجانــات و تـأثرات ناشـ  يابـد و بـر اسـاس ه   ي
)Catharsis (مخاطب اسطوره نو، منطق اثـر      . ابديونان باستان بوده، دست     ي تئاتر   ييه هدف غا  ك

ل يـ ر و تحلكـ رده و به تفك را فعال يت هوشمند و يه ذهن ك يزيند، چ ك يت آن دنبال م   يلكرا در   
 بـه لـرزه   ي قالبيها شهيت و انديت، جزمي هر نوع قطع يها  هين روش پا  يدر واقع با ا   . دارد  يوا م 
 و  ي، خودمـان  يـك ر تراژ يـ  غ ي از فـضا   ي ناشـ  -ه حس لـذت تماشـاگر       كن  يد، بدون ا  يآ  يدر م 
  . دستخوش نقصان گردد–شنامه يز نمايطنزآم

نـد و بـا     ك يه خطـر مـ    ك است جسور    يست، تئاتر يپرداز قرن ب    ورهب تئاتر اسط  ين ترت يبه ا 
ن حـس   يـ ز بـا ا   يـ  دارد و مخاطـب را ن      يدگاه و رسالت تئاتر   يردن د ك در نو  ي سع ينكهنجار ش 
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امـل  ك و تيسيـ ر دگردي در مـس ي نـوگرا و خـود و  يا اش، زمانـه   ه زمانه كند  ك ي مواجه م  يدرون
اد يـ  از ةت، وجه ي و احترام به فرد    يروند، حقوق شه  يخواهيد آزاد ي جد ي طرح مبان  ييگو. است

  . گرداند يگر به آن باز مي را بار د-ستي به ويژه تئاتر رخوت زده دهه ب-رفته تئاتر
ز يـ ش نهاد ن  يپرداز قرن بيستم، بر آنچه پس از آن پا به صحنه نما             ر تئاتر اسطوره  ي تأث ةمسئل

با . ت اين نوع تئاتر   ي و مدرن  يشگامي است بر پ   يه گواه ك برخورداراست، چرا    ياريت بس ياز اهم 
ه به لحاظ   ك متولد شد    يا“تئاترنو”وكونسيت، ژُنه و    ك چون آداموف، ب   يسانيشنامه نو يظهور نما 

 يهـا  يـك نك تيريارگك و بيت از طرف ي و بحث بحران هو    ي و اجتماع  ياسي س يها  هيطرح بن ما  
 بـه   يكالسـ كاز تئاتر   در واقع گذر    . راث دار تئاتر اسطوره  بود     يگر، م ي از طرف د   يخاص تئاتر 

 ينـه سـاز  ي دوران پس از جنـگ، بـدون زم      يتاً پوچ يان و نها  ي عر ي و تباه  يتئاتر سرشار از تلخ   
ن، چه از   يبنابرا.  را به عهده گرفت    يان نقش پل ارتباط   ين م يشد و تئاتر اسطوره در ا       ين نم كمم
ست يـ قـرن ب ل و ساختار، تئاتر اسطوره كث مضمون و نوع نگرش به جهان وچه از لحاظ ش        يح

ز محـسوب   يـ  نـو ن   يسينو  شنامهيشگام عرصه نما  يه وامدار تئاتر باستان است، پ     كبه همان اندازه    
 آنچـه امـروز تئـاتر مـدرن         يريـ گ  لكننـده در شـ    كن  يـي  تع يا   مرحله يخيشود و از منظر تار      يم
  . رود يم، به شمار ميخوان يم
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