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  الدين حسين پيرنجم ...نگاهي به : بست گرايي در بن آرمان دهكيچ
ت يـ ز اهميـ و ن)  مـنحط يا  و جامعـه   يخـواه  ان آرمـان  يتقابل م  (ي مضمون اصل  ي بررس ن گفتار به  يا
ـ .  پـردازد  ي م يسيس معاصر انگل  ينو  شنامهيد هر، نما  يوياثر د ) 1978 (يفراوان ةشنامينما  يتـ يروا ،يفراوان

 و  يخـواه   ن اثـر نمـودار شـور تحـول        ي ا يت محور يش شخص كروح سر . يخي تار ي در بافت  ياست فرد 
د هر، دستخوش   يويجمله د   ز، از يسان جوان آن زمان ن    ينو  شنامهيه انبوه نما  ك است   1960 ة ده ييگرا  آرمان

 دوم ي پس از جنـگ جهـان  يايتانيخواه در مواجهه با انحطاط روزافزون بر      ن آرمان ي ا يامكتلخ. آن بودند 
 ييگرا بذر آرمانه كزدوده و سترون   اخالقيا  وبنده بر جامعه  ك است   ينقد) »يفراوان«در دوران رونق و     (

ن يشنامه را در مجموعه آثار هـر و همچنـ         ين نما يگاه ا يوشد جا ك ينگارنده م . دن ندارد ييدر آن بخت رو   
ـ ه اثـر مـورد بحـث را با        كشود   يد م كين مقاله تأ  يدر ا . ندك ي بررس يسي معاصر انگل  يسينو  درام  ةد نقطـ  ي

ر تطّـور   يه سـ  ك شمرد   يا  سندهي نو يارهاكدر  ) كيث سب ي و هم از ح    يپرداز  ث مضمون يهم از ح   (يعطف  
ز يـ  و ن  )ياركـ  سم و محافظه  يبراليل به ل  يسم و م  ياليكفاصله گرفتن از راد   ( آثارش   يردهايكن و رو  يمضام
 يكـي  است از    يا  هينمودگار و نما  ) يسي انگل يسينو  درام» زكمر«به  » هيحاش«گذار از   (اش    يا   حرفه يزندگ

  .نونك دوم تاي بعد از جنگ جهانيسي انگليسينو ن الگوها و روندها در درامياز مهمتر

   معاصريسي درام انگل- انحطاط-ييگرا  آرمان-يفراوان -د هريويد: يديلك يها واژه

                                                           
  E-mail: pirnajmuddin@fgn.ui.ac.ir، 0311-6687391: ، دورنگار0311-7932137تلفن ∗
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  مقدمه
او از . نماسـت يارگردان تئـاتر و س كـ س و ينو شنامهينما) -David Hare1946 (د هر يويد
 ي طوالن ي راه يه پس از ط   كود  ر يس به شمار م   يسان انگل ينو  شنامهين نما يارتركن و پر  يتر  مطرح

 عـام  يدرمعنا(ن يتر موفق«او را  . ل شده است  يتبد) 25بوارو،  (» ايتاني بر يس مل ينو  شنامهينما«به  
 يگـاه يبـا جا  » يديـ لك يا  چهـره « و   يسيـ  انگل يگرا   چپ يسينو   درام ةندينما» )لمهكو متعارف   

  ). 47اسپنسر، (دانند  يز ميآم تناقض
 از  يكـي ،  1968ج در   يمبـر ك ارشد از دانـشگاه      يارشناسك كدرهر بالفاصله پس از اخذ م     

 او مصادف با    يت هنر يه آغاز فعال  كن  يا. ردكس  ي آن دوره را تأس    يگرا  تجربه يشي نما يها  گروه
 دربـاره   ياريات بس ك ن يايا در آن زمان شد گو     يك اروپا و آمر   يياوج اعتراضات جنبش دانشجو   

 ياركـ  ن اواخر، البتـه، بـه محافظـه    ي ا يرد ول ك آغاز   ي افراط ييگرا  هر با چپ  . سنده است ين نو يا
ـ   ك يارگردانك خود را    يشي گروه نما  يها  شي نما يهر برخ . ده است ييگرا ن اثـر خـود،     يرد و اول

. ن گـروه نوشـت  ي اي، را برا)How Bruphy Made Good) (1969 (يردن بروفك يچگونه ترق
و ) The Great Exhibition) (1972(شگاه بزرگ ي نما،)Slag) (1970(اته كل چون ييها شينما

هـر را   . ردكت  يس تثب ي معاصر انگل  يسينو  شنامهيگاه هر را در نما    يجا) knuckle) (1974 (مفصل
 انگلستان، و   ةباً تمام جوانب و مسائل جامع     يدانند؛ تقر  يار م ك في طرّاز و ظر   يناقد و هجوپرداز  

ز يـ ر او ن  يـ رد در آثـار اخ    يكن رو يا. ابندي يت م يف او موضوع  ي غرب، در نقد و طنز ظر      يتا حد 
  .بارز است
ـ هـر ا  . رود ي در آثار هر به شـمار مـ        ي عطف ة نقط Plenty(1) (1978 (يفراوان ةشنامينما ن ي

 اش نوشت، پس از آن به خارج رفـت          يت هنر ي نخست فعال  ةان ده يشنامه را درست در پا    ينما
ث مـضمون و هـم از       يـ ن هـم از ح    توا ين اثر را م   يا.  صحنه نبرد  ي رو يو تا چهار سال بعد اثر     

 يها شي نمايديلكن يمضام.  هر به شمار آورديپرداز شي نماةده و زبدكي چيث شگردپرداز يح
ـ ا(دهـد      يشـان نـشان مـ      لكن شـ  يتـر  دهيشتر او را در بال    يپ ن دربردارنـده   يو همچنـ  ) 206نس،  ي

 آن در   يه اجـرا  كـ بـود   ار هـر    كن اثر تنها    يا.  هر است  ي آثار بعد  يها  يمشغول  ها و دل    هيدرونما
ش ين نمـا  ي ا ي از رو  2).2003ا،  يكتانيرةالمعارف بر يدا( روبرو شد    يريا با استقبال چشمگ   يكآمر

                                                           
هاي هر، مشخص شده با ذكر شماره صحنه و صفحه در متن، بـه                 تمام ارجاعات به اين نمايش و ديگر نمايش        -1

 فارسي اين ةترجم   .David Hare: Plays I (London and Boston: Faber and Faber, 1996): منبع ذيل است
   .گارنده در دست چاپ استنمايش به قلم ن

  . شايد دليل اين استقبال عالوه بر تب و تاب جنبش دانشجويي، فضاي به وجود آمده در اثر جنگ ويتنام بود-2
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ار او در   كـ ن  يه بـاز هـم بهتـر      كلمنامه آن را خود هر نوشت       يه ف كه شد   يز ته ي ن يلمي ف 1985در  
 بـه  يـي گرا رمـان د بـه مـضمون آ     يآ ي م ي در آن چه از پ     1.شود ي محسوب م  يسينو لمنامهي ف ةنيزم

ن گفتار  يا. ميپرداز ي او م  يها  شين نما ي از مهمتر  يكي آثار هر در     يزكن مر ي از مضام  يكيعنوان  
 و - هـر  ي اصـل يها  از دغدغهيه و نمودار ي است به مثابه نما    يفراوانت  ي نشان دادن اهم   يدر پ 
ـ  يه به نوع  ك يز اثر ي و ن  - دوم   ي در دوره پس از جنگ جهان      يسي انگل يسينو  درام  ةتاباننـد   شي پ
  . آن استةسندي نوير تطّور آثار بعديس

  يبحث و بررس

  د هريويتا سر د» يدار و دستة وحش«از 
ـ گـاه درونما  ي روشن شدن جا   يبرا  مـنحط در   يا   و جامعـه   يخـواه   ان آرمـان  يـ  تقابـل م   ةي

 يديـ لكن  ي مختصر بر مـضام    ي در مجموعه آثار هر، مرور     يلك مورد بحث، و به طور       ةشنامينما
  .دينما ي مي ضروريفراوانش و پس از ي پيها شنامهيانم

ن يتـر   ن و موفـق   يارتركـ ه از پر  كـ او  .  اسـت  يارك هنهك ياسي س -يد هر منتقد اجتماع   يويد
د يـ  در ق ياسيس س ينو  شنامهين نما ي دوم است، بزرگتر   ي پس از جنگ جهان    يسيسان انگل ينو  درام
سان نسل پـس    ينو  شنامهي سلسلة نما  ش او را سر   يارهاكه  ك يسك،  س هم لقب گرفته   يات انگل يح

 يسندگانيهر از آن گروه نو    ) 2002(نگتون  يل بل يكبه قول ما  ). 204،  نسيا(رده است   ك 1968از  
ـ رد او در ا   يكـ در ابتـدا رو   . رنديرا بگ » ايتاني بر يش نبض اخالق  ي نما ةبا رسان «ه برآنند   كاست   ن ي

همـراه  ( او را    يالدي هفتاد م  ة ده يها  لن سا يه در آغاز  كپروا بود     ينانه و ب  كراستا چنان هنجارش  
ــنو و  ــرنتن، اس ــار ياوارد ب ــاوارد ب ــسون و ه ــضو) ركل ــروه يع ــت« از گ ــشةدار و دس » ي وح

)The Wild Bunch (دانستند  يم)2007، ي ادبةناميفرهنگ زندگ.(   
ال هجو شده   يكسم راد يني صحنه رفت و در آن فم      يه رو كن اثر هر بود     ياول) 1970(اته  كل
ز از نظام مردساالرانه، بـه  ي دخترانه، و گريروز   شبانه ة گرداندن مدرس  ي سه زن برا   تالش. است

 بـه بـن بـست    يتـوان نـوع   ين اثر را ميبه نظر نگارنده، ا. انجامد يست مك به شيبار طرز رقّت 
گـر آثـار هـر،      ي از د  ياريه در بـس   كـ اتـه، چنـان     كدر ل . البافانه انگاشت ي خ يخواه  دن آرمان يرس

                                                           
 Wetherby وظربـي :  هِر عبارتند از   ة فيلم شد   هاي  ديگر فيلمنامه .  شايد شهرت هر در سينما از تئاتر كمتر نباشد         -1
 The Secret Raptureوجد پنهـان  ، )1989 (Strapless  بند بي، )1988( Paris by Nightپاريس در شب ، )1985(
  .، بر اساس رماني از مايكل كانينگهام)2002 (The Hours  ها ساعتو )  از خود هر اي  بر اساس نمايشنامه1993(



  الدين حسين پيرنجم  8

ـ نما). 2004رز،  يس(ار است   كآش» گذرد ي بسته م  يآنچه پشت درها  «ه به   سندي نو يفتگيش شگاه ي
ـ  ا يهـا   اسـت يارگر، به انتقـاد از س     ك حزب   ةندي نما يكردن فساد   كر  يبا تصو ) 1972 (بزرگ ن ي

ـ نما. پردازد ي م 1960 ةحزب در ده    يتبـاه  «يي جنـا يدر قالـب داسـتان    ) 1974 (مفـصل  ةشنامي
 ين نقدها يتر  وبندهك از   يكي ةن اثر دربردارند  يا). همان(رد  يگ  يرا هدف م  »  جامعه مدرن  ياخالق

ار و ظاهرالـصالح اسـت،      كـ اي ر يپرست  بازش پول   ه پدر بورس  ك،  يرلك.  است يدار  هيهر بر سرما  
» ردن انــسانكــردن پــول و خــرد كــگــرد «: نــدك  يف مــيــن گونــه تعريــ را ايســاالر هيســرما

)"The|making of money. The breaking of men.") (  ،راست ي دختريرلكخواهر ). 309ه 
ن يدر چنـ  . ده اسـت  يد شده و احتماالً بـه قتـل رسـ         يه ناپد ك ي تعهد اجتماع  يخواه و دارا    آرمان
اوضاع زمانه حجت را بر همـه تمـام        ). 205نس،  يا (يشك خود يعني ييگرا  ، آرمان يا   ضالّه ةنيمد
 كبِراسن).  295هر،  (»  نمانده ي باق يا  چ بهانه يه«گر  يد، د يگو ي م يرلكه  كرا، همان طور    يرده ز ك
)Brassneck) (1974  يدار  هي بـر سـرما    يز بـه فـساد نظـام مبتنـ        يـ ن)  هاوارد بـرنتن   يارك با هم 
. شدكـ  ي بـه قاچـاق مـواد مخـدر مـ          يباز   از بورس  ي صنعت يار غول كش،  ين نما يدر ا . پردازد يم

، به سـال    )Fanshen(فَنشن   در    هر، يزدگ  يدئولوژي و ا  ي شعارزدگ يريا به تعب  ي تند،   ييگرا  چپ
ن ارائه ي چ يستيم مثبت از انقالب مائوئ    كش و   ي ب يريه تصو كن اثر   يا. ابدي ي تازه م  ي، اوج 1976

گـذار از  ( انقـالب  يامـدها يوشند خود را با پك يه مك است يني دهقان چ ي گروه ةند، دربار ك يم
ز بـه   ي ن يفراوان ةشناميه نما ك مينكد اشاره   ينجا با يدر ا . وفق دهند ) ي به عموم  يت خصوص كيمال
 دوم  يس پـس از جنـگ جهـان       ي انگل ةد جامع يط جد يق با شرا  يا عدم تطب  يق  ي تطب ة با مسأل  ينوع

 از ي را نمـاد يـك تاني تايشتكـ ، 1976، در )Teeth 'n Smiles( دنـدون و لبخنـد   .ار داردكسر و 
به سال ) Licking Hitler (تلريردن هكنفله ).  206نس، يا(رد يگ ي در حال غرق شدن ميايتانيبر

ـ در ا ). xivهر،  (خوانده است   » يفراوان يدوقلو«ه هر آن را     ك است   يشي نما 1978 ش، ين نمـا  ي
 ييها  ت آدم ي بر شخص  ياركبيند اما جو دروغ و فر     ك يغ م يه آلمان تبل  ي عل ي نظام ي واحد سر  يك
 A Map of (نقشه جهان.  ارد تباهنده ديرياند تأث تلر وارد عمل شدهيه با آرمان مبارزه با شّر هك

the World ( ه قـرار  يبـرال از اوضـاع جهـان سـوم را دسـتما     يران لك روشـنف يخبر ي ب1983در
 يخي تـار  ي در بـافت   ي فـرد  يتي روا يش به جا  ين نما يبه نظر نگارنده، در ا    ). 35بوارو،  (دهد   يم
با  (1985 در   پراودا. ميي روبرو ي فرد ي در بافت  ياسي س -يخي تار يتيشتر با روا  ي، ب )يفراوانمانند  (

ه از عنـوان    كـ  است و همان گونـه       يفراوان هر پس از     يشين آثار نما  ياز مهمتر )  برنتن ياركهم
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، يد، به فـساد مطبوعـات  يآ ي، بر م)A Comedy of Fleet Street (1تيابان فلي خيمدك آن، يفرع
به ) The Secret Rapture) (1988 (وجد پنهان. پردازد يها، م  روزافزون رسانهيرگيدر عصر چ

 تعهد  ي دارا يگري در دولت تاچر و د     ي منصب ي دارا يكيدو خواهر،   . پردازد يسم م ي تاچر ةديپد
. نـد ك يار را متحول م   ك خواه، خواهر محافظه    گرند؛ قتل خواهر آرمان   يديك ي، رو در رو   ياجتماع

) 1991 (رقـضات زمزمـه گـ   ،  )Racing Demon) (1990 (و شتابانيدن ي با عناويا در سه گانه
)Murmuring Judges ( نبود جنگ و)1993) (Absence of War (چـون  ييب نهادهـا يـ به ترت 

) The Skylight) (1995(ر ينورگدر . شوند يده ميشك به نقد ياسيه  و نظام سي قضائةمذهب، قو
 آرمـانگرا و  ي دو دلداده، زن معلمـ ةدن دوباريبه هم رس. شود يدگاه مطرح ميباز هم تقابل دو د    

ـ  يخـواه    دسـت شـستن از آرمـان       يهـا نـوع      ثروتمند، پس از سال    يرستوراندار م كـ ا دسـت    ي
 مخـالف در   ةوسـتن دو رگـ    يارانه، بـه هـم پ     ك  محافظه يا در خوانش  ي(ند  ك ي را القا م   ياركسازش

مرنـگ شـدن   ك 1997در ) Amy's View (يمـ ينظـر ا در ) ). 2002نگتون، يبل(ا را يتانيات بريح
ه ك است   يا  شهي از هنرپ  ي شخص يتين اثر روا  يا. ار است ك آثار هر آش    در ياسي س -يوجه اجتماع 

شـود   يره مـ  يـ چ) اش  هيز سـرما  يـ از دسـت دادن دختـر و ن        (يالت زندگ ك اراده بر مش   يرويبا ن 
 يشگيراه هم.  هر هم نمود دارنديها  شين نماي در آخري اجتماع-ياسي سيدغدغه ها). همان(
)2003) (The Permanent Way ( پـردازد  ي راه آهـن انگلـستان مـ   يساز يضوع خصوصبه مو .
در . دهـد  يه قـرار مـ  يموضوع جنگ دوم عراق را دسـتما ) Stuff Happens) (2005 (2اديش ميپ

گردد  يگر به موضوع جنگ عراق بازميهر بار د) The Vertical Hour) (2007( يساعت عمود
ا به عراق   يك آمر 2003سال   ة مخالف حمل  يگري موافق و د   يكيش،  ي نما يت اصل ياز دو شخص  (

  ).است
ماننـد برنهـارت   (انـد   ر موضع و لحن هر داشته  يي در دفاع از تغ    يه سع ك هم   ي منتقدان يحت

 يهـا   شيه نمـا  كـ انـد     ردهكته اذعان   كن ن يبه ا ) خواند يم» وجدان همگان «ه هر را    ك) 116(تز  ير
ـ گـو ا  » ،ين جهان يظم نو  ن يننده به نوع  ك دعوت«ن وجود   يو با ا  » اند يبه شدت فرد  «ر او   ياخ ن ي
  ).31بوارو، (باشد » ارانهك وار محافظه  ناسازهيبه طرز» «نظم«ن يه اك

ر لحن و نگرش او در آثار متـأخرش         يي آثار هر و تغ    يزكن مر ي مضام ةن مختصر دربار  يهم
                                                           

 . خيابان فليت مركز و نماد مطبوعات انگليس است-1
 دوم آمريكا به عراق، خبرنگاران ة، پس از حمل1993وقتي در آوريل . ت چگونگي انتخاب اين عنوان جالب اس-2

اكونوميـست،  (» پـيش ميـاد   «: هـاي بغـداد پرسـيدند، پاسـخ داد           غارت ةاز رامسفلد، وزير دفاع وقت آمريكا، دربار      
2004.(  
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ن متن نمـودار شـور   يا. وار باشد  و نمونهي نوعي متنةبه مثاب يفراوانت ي اهم يايتواند گو  يز م ين
ه ك است   يسيسان جوان انگل  ينو  شنامهيل نما ي خ ييجو   و آرمان  يخواه  ، تحول ي، انتقادگر ينقالبا

ـ سـوزان، قهرمـان ا    .  سر بر آوردنـد    يالدي شصت م  ةدر ده  ش ك روح سـر   ةنـد يش، نما ين نمـا  ي
سان جوان آن دوره، از     ينو   درام ي او با شور انقالب    يك رمانت ييگرا  آرمان. ان آن دوره است   يشورش

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

ه ك يسان جوانينو ه درامكم ينكته اشاره كن نيد به اي، بايسيانگل) mainstream theater(ش ينما
ـ به و  (ي چپ يها   دولت يها  امد برآورده نشدن وعده   ي شصت، پ  ةدر ده  در ) لـسون يژه دولـت و   ي

. ار پرشـمار شـدند  ي بسي زمانكردند در اند  ك ظهور   ييتنام و جنبش دانشجو   يانگلستان، جنگ و  
 250م، بـه    كـ  سان، دست ينو  شنامهيل شد و شمار نما    كيتش» يا  هيحاش «يشيحدود صد گروه نما   

ـ گـروه نما ). 481لد، ينفيسـ (ده بـود  ينفر رس  Portable Theatre (1968 هـر و بـرنتن در   يشي

Company (يعطفـ     ةن اثر نقط  يه ا كن است   ي در ا  يفراوانت  ين سان، اهم  ي بد 2. از آنها بود   يكي 
 يكـي  است از    يا  هياش نمودگار و نما     يا   حرفه ير زندگ يارها و س  كه  ك است   يا  سندهيدر آثار نو  
  .نونك دوم تاي پس از جنگ جهانيسي انگليسينو ن الگوها و روندها در درامياز مهمتر

  يخي تارنةي، زميدرام شخص
ـ  در   ي آثار هر، چنان چه به خوب      يها  هين درونما ي تر يادي، از بن  يبار افتـه،  ي نمـود    يفراوان

 به نـوزده    يفراوان. 3 است -ياسي و س  ي، اجتماع ي فرد – آن   يانحطاط در تمام وجوه و نمودها     
ـ ين اثر داسـتان زوال روحـ     يا. پردازد يم) 1962 تا   1943( سوزان تراهرن    يسال زندگ   ي و روان

ها  ه آلمان ي، عل يسوت مأمور مخف  ك دوم داوطلبانه در     ي جنگ جهان  ةه در دور  ك است   ي جوان زن
                                                           

مانند شلي، بايرون  ( رمانتيكةنويسان دور  اروپا و آمريكا نيز از درام1960 ةنويسان ده  چنان چه خود نمايشنامه-1
  ).15قادري، (متأثر و ملهم بودند ) و كولريج

شان از تأسيس آنها ناتواني از  گذاران  اين گروه جزء آنهايي بود كه انگيزه اصلي بنيان        ) 481( از ديد آلن سينفيلد      -2
 .ورود به تئاترهاي جاافتاده بود

 La، اقتتباسي از )The Blue Room(اتاق آبي :  دارد اين مضمون حتي در آثار نمايشي اقتباسي هر نيز مركزيت-3

Ronde     ايوانـف  (هـايي از چخـوف      اثر آرتور شنيتسلر؛ اقتباسIvanov پالتنـف   وPlatonov (   و نيـز اقتباسـي از
 ةضمناً، جا دارد اشاره كنـيم كـه رابطـ   . از برشت) Mother Courage and Her Children(دالور و فرزندانش  ننه

انگيز در تحليـل درام انگليـسي پـس از     نويسي راديكال، و نيز آثار هر، از موضوعات كليدي و بحث          برشت با درام  
  .جنگ جهاني دوم است
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 به فرانسه اعزام شده، تا به مقاومت فرانسه         ي در اوان جوان   يخواه ه از سر آرمان   كاو  . ديجنگ يم
 نـدارد   ي او سر سازگار   يها ه با آرمان  كشود   ي روبرو م  يا ند، پس از بازگشت، با جامعه     ك كمك

 ير زنـدگ  يش سـ  ينمـا .  او هم  ينكشود و همراه آن، فروش     يد م ي به مرور تشد   ين ناسازگار يو ا 
 ياش با همسر   ختهي هنجار گس  ك مشتر ي و شور نوجوانانه تا زندگ     ييگرا سوزان از دوران آرمان   

هـا و   ه از دوران جنـگ زخـم     كـ او  . ندك يل دهه شصت را دنبال م     ي پنجاه و اوا   ةپلمات در ده  يد
 روزافزون دوره   ياسي س -ي با خود دارد، در مواجهه با انحطاط اجتماع        ي روان  و ي عاطف يدردها

  .شود يام مكشتر تلخيهرچه ب) »يفراوان«دوران رونق و (پس از جنگ 
ـ نو شيرد هر بـه نمـا     يكاساساً رو  ـ ا( اسـت    يخي تـار  يسي ـ   ). 205نس،  ي ـ اوك ياو در پ دن ي

ـ  ايس است و بـرا ينگل معاصر اةض و فساد موجود در جامع  ي استثمار، تبع  يها شهير ار از كـ ن ي
ت ي وضع ياوك وا يخ و گذشته برا   يرد به تار  يكن رو يالبته، ا ). همان(ديجو يق مستند بهره م   يحقا
نوشـته جـان آزبـورن،     ) Look Back in Anger (با خشم به گذشته بنگر جامعه، پس از ينونك

ـ ز از ا  يـ آثار هر ن  . )11،  كايكپ( بعد از جنگ دوم بوده است        يسي انگل يسينو  وجه غالب درام   ن ي
ـ ن گفتار از ا   ي مورد بحث در ا    ةشناميستند و نما  ي ن يقاعده مستثن  ـ گـاه و  ين لحـاظ جا   ي  در  يا  ژهي

 ةان دوازده صحن  كم. يخي تار -ي اجتماع ي در بافت  ي است شخص  يدرام يفراوان.  او دارد  يارهاك
ـ ااسـت و    )  و انگلـستان   يكفرانسه، بلژ  (يي و بزرگ اروپا   كوچكش، هفت شهر    ينما ر ييـ ن تغي
 تـا ژوئـن     1943نـوامبر   (حوادث نوزده سـال     . ز همراه است  ي ن ياري بس يرات زمان يي با تغ  يانكم

 بـار   ياني پا ةشوند، چنان چه، به مثل، در صحن       يان گذشته و حال، پرداخته م     يبا نوسان م  ) 1962
ـ يا نـه ي زمي و زمـان  يانكـ رات م ييـ ن تغ يا. مي گرد يبازم) 1943( اول   ةگر به زمان صحن   يد  يرا ب

هـا و    خواهـد آرمـان    يسـوزان نمـ   . انـد   شي نمـا  ي اصل يها تي شخص يبازتاباندن ثابتات وجود  
ر دهد، چنانچه، به مثـل، همـرزم        يي منحطّ اجتماع تغ   يها  يسي خود را همخوان با دگرد     يباورها

 ةالزار دربـار  ). 474(» منم وادادم «ه  كند  ك ياعتراف م ) ازدهمي ةصحن(ش  يان نما ياو، الزار، در پا   
ـ گو ي، مـ  يمـرز    بـرون  يها  تيران پس از جنگ، هنگام بازگشت از مأمور       دو دونم چـه   يـ نم«: دي

ـ ا.  سابقم بـود ير مثبت در زندگ  يي تغ يردن نوع كدا  يدم موقع برگشت پ   يام. ...  داشتم يانتظار ن ي
از .  اسـت  ي آرمان يرييسوزان هم خواهان تغ   ). همان(» خود نبوده ينم مرگ اون آدما ب    كه حس   ك
رده و همان وضع قبل از جنگ،       كر ن يي تغ يزيه در واقع چ   كن است   يسرخورده از ا  ن منظر، او    يا

،  يي فرهنگ بورژوا  يها  ، همان هنجارها و ارزش    ي و سوداگر  يساالر  هي سرما يارهاكهمان سازو 
ن كار دشوار و بـل نـامم      ين بس ي ا ي، ول »واندهد«وشد  ك ياو سخت م  . د شده است  ياعاده و تشد  
شان و  يرده و پر  ك كه شوهرش را تر   كم  ينيب يش او را م   يان نما يپاه در   كن روست   ياست؛ از هم  
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گـر  ي د ي به جا  يي است، از جا   يامل عصب ك ينك فروش ةگر در آستان  يه بار د  ك يهدف، در حال   يب
  .رود يم

 از آثار او،    ياريه در بس  كن است   ي آثار هر ا   يها  تي شخص يشناس   جالب از لحاظ نوع    ةتكن
گرا،   ن زن آرمان  يا). شود يوانه م يا د يرد،  يم يا م يه  ك(است   چون سوزان    ي، زن ي محور  تيشخص

ـ ا(شـود    يمـ »  سنجش جامعه  ي برا ي اخالق كيمح«، در واقع    »ييشهرگرا  نماد اصل آرمان  « نس، ي
ـ نقـل در ا (» ن دادگـاه جامعـه  يبهتـر «ش درام را يهـا  ي از سخنرانيكيهر در  ). 206 ) 212نس، ي

ـ از ا . دانسته است  ـ فراواتـوان   ين منظـر، مـ  ي ه در آن هنجارهـا و  كـ پنداشـت  » يدادگـاه « را ين
 ك سـوزان محـ    يگـرا   ت آرمان ي دوم با شخص   ي پس از جنگ جهان    يايتاني بر ة جامع يها  استانده

ـ  بودن سـوزان از د     كن مح يه ا كد  يم د يخواه. خورد يم . ستيـ  ن يرفتني منتقـدان پـذ    يد برخـ  ي
» يتـاده در زوال اخالقـ      فرواف يشوركـ سـرخورده از    «اسـت   » خواه   آرمان يند، نسل ينما«سوزان  

خ انگلستان بـود و     ين برگ قهرمانانه در تار    ي دوم آخر  يجنگ جهان «د هر   ياز د ). 24ن،  يبراستا(
ـ  يهـا   ياركهـا و سازشـ      ياركبي از فر  يا  پس از آن سلسله    ز، همبـسته بـا اضـمحالل       يـ انگ  أسي

  ).همان(» ا، تجربه شديتاني بريامپراتور
 ة دوم، تـا انـداز     ي پس از جنـگ جهـان      يايتاني سوزان در بر   ي و سرخوردگ  يتوهم زدودگ 

 يص فـرد  ي از خـصا   ي هـم ناشـ    يا   و، البته، تا اندازه     ياسي س -ي معلول انحطاط اجتماع   ياديز
 آثـار  يهـا  يژگي از و ي و فرد  يا اجتماع ي ي و خصوص  ي عموم ة عرص يدگين درهم تن  يا(اوست  

 ياسـ ي انگلـستان و، در مق     يمان   تمام ي تابلو يفراوان). م پرداخت يشتر خواه يه به آن ب   كهر است   
 يزده، فروپاشـ    بتي مـص  يت اروپا ك جنگ، فال  يها  رانهيو:  پس از جنگ است    يتر، اروپا كوچك

د، ي، معادالت قدرت جد   ياست جهان ي س ةه رفتن انگلستان در عرص    يا و به حاش   يتاني بر يامپراتور
، سـربرآوردن   ي مـذهب  ياهـ   سا و ارزش  يـ لك، زوال نهاد خانواده، افـول نفـوذ         ياسي س يها  بحران
، Youth Culture)(سم، سربرآوردن فرهنـگ جوانـان   يني، فمي اجتماعيد رفتارهاي جديالگوها

ـ  خلع سالح، بحـران هو     ة و مسأل  يا  مواد مخدر، بحران هسته    ـ ، جر ي جنـس  يت، آزاد ي  يهـا   اني
نـه قـرار   يزم نهـا در پـس  ي از اياريبس. يجي تدري و البته رونق و فراواني هنر -ين ادب كهنجارش

ـ   يساالر  هي روزافزون سرما  يرگي انگلستان و چ   ياست خارج ي س يند، ول دار ـ  ا ةنـ يزم  شي در پ ن ي
    . دارنديتابلو جا

ـ  بـا ا يكپلمات است، از نزد يه همسرش د  كسوزان    آن، بـا  ياسـ ين انحطـاط در وجـه س  ي
ل و نقش انگلستان در     يانال سوئز و جنگ اعراب و اسرائ      كمانند بحران   (ها    ياركبيها و فر    دروغ
ـ   كـ س در برو  ير انگل ين، سف يدارو.  آشناست ،)آن ، از نظـر    )همـسر سـوزان    (كس بـرو  يسل و رئ
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ق خودش بـا    يفقط در تطب  ... س  ي ن كن دلق يدارو«: كد برو ي از د  يست ول يش ن ي ب كيسوزان دلق 
ا و يـ تاني برياو نمـاد زوال امپراتـور  ). 409 چهـارم،    ةصـحن (» !ل داره كم مـش  كـ ه  يد  يعصر جد 

ار نادرســت و كــ آن هــر يه بــر مبنــاكــ ييهــا ارزش.  اســتهــن آنك يهــا هــا و ارزش ســنت
انـال  ك بحـران  ين در مـاجرا   يدارو. ها، رواست   ي به شرط روراست بودن با خود      يا  ارانهكتيجنا

ه چرا  كن سرخورده است    يست، او از ا   يا ناراحت ن  يتاني بر يطانيسوئز از نقش استعمارگرانه و ش     
 بعد ة در دورياركبي و فرياركاين ريا. اند  نبودهات خود با او روراستي نيمقامات باال در اجرا

 بـا   يبـازان وزارت خارجـه حتـ        اسـت يه در آن س   ك يا رود، دوره  ين هم فراتر م   ين از ا  ياز دارو 
ـ ن دارويسر چارلـسون، جانـش  . ستنديخودشان هم صادق ن    شـفاعت  يه بـرا كـ ن، بـه سـوزان   ي

و ). 459صحنه نهم،   (»  مونده ياقه ب كه  يزي تنها چ  كحسن سلو «: ديگو يشوهرش نزد او رفته، م    
ـ ل نداشـتن ا   ي به دل  كالبته برو  ـ  ن آداب ي  ي و ظاهرسـاز   ياركـ اينمـود ر   (ك و حـسن سـلو     يدان

  . در وزارت خارجه نداردييجا) يسيانگل
 ياسـ ي وزارت خارجـه و دسـتگاه س    يايـ  بـا دن   يي و آشـنا   كش از ازدواج با برو    يسوزان پ 

ت يـ  شـشم، او موقع    ةدر صـحن  . شـود  ي مشغول م  يغات تجار يار تبل كس، به جبر زمانه به      يانگل
اش در دوران     يغاتيار تبل كژه در فرانسه در دوران جنگ را با         يات و يسوت مأمور عمل  كخود در   

چنـان  ] در فرانـسه  [«: نـد ك يسه مـ  ي مقا –» يفراوان «يجي دوران رخ نمودن تدر    –پس از جنگ    
 از  يكـي ) 424(»  داره؟ ي چه لـذت    امرار معاش  ياما دروغ گفتن برا   . ه نگو كگفتم   ي م ييها دروغ

 جنگ و بعـد از آن، اسـتفاده از         يت و تقابل وضع جامعه ط     ير وضع يين تغ ي ا ين نمادها يتر  عيبد
).  پـنجم  ةصحن( داشتند   ياربرد دفاع كه در زمان جنگ     ك ي تبلغات بازرگان  ي است برا  ييها  بالون

 لندن پـس    ةن جشنوار ياولارگردان  ك و   يغاتيارپرداز تبل كدر سمت   (ه، سوزان خود    كن  يجالب ا 
ـ و ا ). 415(» ننشيقراره باال سر لندن، همه بب     «: ار است كن  يمسئول ا ) از جنگ   ين البتـه نمـاد    ي
ه سـوزان را هـم ناخواسـته        كـ  ي و سـوداگر   يساالر هي روزافزون سرما  يرگياست از چ  يبس گو 

  .ندك ي خود گرفتار مة در چنبريمدت
 ة دوبـار  يالي، دوران اعـاده و اسـت      يو فراوان ن پول و ثروت عصر رونق       ي و فساد قر   يتباه

 يزمـان . نـد كاف يه مـ  يگر سـا  يديكـ ها با      و مناسبات آدم   ي فرد ي، رفته رفته بر زندگ    يدار  هيسرما
 مادر شدن معامله    ي برا ياه دارد، حت  ي در بازار س   يسب پررونق كار و كه  ك ي، جوان يكسوزان با م  

ق بـا   يـ ه خـود در تطب    ك(س  يده، به آل  يرسند با سوزان به آخر خط       ك يه حس م  ك،  كبرو. ندك يم
ـ . ردكـ ارو خراب   كه  كن بود   يبه گمونم هم  . اديپول ز «: ديگو يم) ل دارد كجامعه مش   يزيـ ه چ ي

). 461صحنه دهم،   (» خت و پاش  ياون همه سال ر   . نهك يردنو تباه م  ك ي زندگ ةه اراد ك پوله   يتو
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 در نظـام  يدار هيحظـه سـرما  مال يت بي وزارت خارجه را با سبع  ياركاي در همان صحنه ر    كبرو
وزارت «: نـد ك يسه مـ يمقا)  نمادشة لندن، به مثابي تجارة، منطق)The City (يتيبا س (ياقتصاد

ار بودن، االن بـراش     كايم اونا ر  كدست  . ومدي من جور در م    كه با سب  ك داشت   يزيه چ يخارجه  
 ي حتـ يتيه تو سك يرتدر صو. داره يند نگه مي خوشا ي امورو الاقل تا مدت    ياركاير. ارزش قائلم 

  ).463(» ننك يم نميسع
م اصـول و  كـ ره بودنـد، دسـت   يـ م چ كش و   يش از جنگ هم مناسبات سوداگرانه ب      ياگر پ 

 ي روابط اجتماع  يا  داشتند و تا اندازه    يشتريقدر و اعتبار ب   ) سايلكچون خانواده و     (ييها  استانده
شه پرزورتر شده بود، اما،     ي از هم  يساالر  هي سرما ة پس از جنگ سنب    ةدر دور . ردندك يل م يرا تعد 

 چـون سـوزان هـم    يسانكـ  يهـا   نمانده و باورها و آرمان     ي باق يزيها چ   ها و سنت    از آن ارزش  
ـ  صاف و صادق، ا    ي، دختر تلريردن ه كنفله   يها تي از شخص  يكي.  ندارد يداريخر تـه را   كن ن ي
م، در  يجنگـ  ي مـ  يسه چـ  ه وا كن نداشت   ي از ا  كين در يمتركدوم از ما    كچ  يه«: ندك يان م ي ب يكن

  ).370هر، (» ميجنگ ي ميه چيم عليدونستيقاً ميه دقك يحال
البتـه مـضمون انحطـاط در       . انـد ينما ين انحطاط را باز مـ     يهر با ظرافت وجوه گوناگون ا     

. ستيـ  ن يز تـازه ا   يـ  پس از جنـگ دوم چ      ة در دور  يسي انگل يسينو شنامهيژه نما يات و به و   يادب
متعاقب آن  » موج دوم «و  » موج نو «ه  ك يسان جوان پرشور  ينو  شنامهي نما ةه هم كم  ينكفراموش ن 

 پـورتر،   يمـ يه ج ك گذاشته بودند    يا»يانقالب«د آوردند، پا در همان راه       ي پد يسيرا در درام انگل   
امـا آن چـه     ). 471اسپنـسر،   ( آنان نهـاده بـود       ي، فرارو )1956 (با خشم به گذشته بنگر    قهرمان  
ـ ي طنز آن و نة روان دامن  يفراخ«ند  ك يز م يث متما ين ح ي را از ا   يفراوان  امـان و  يز ظرافت طبع ب

 متـأخر هـر از   يهـا  شنامهيالبته در نما ). 12-11،  يهارو(است  »  هر يبرّا و خشم نهفته در صدا     
شتر يسنده ب ين نو يآثار متأخر ا  ) 25(به قول بوارو    . شود يده نم ي د يچندان اثر » خشم نهفته «ن  يا
  .»با خشم به گذشته بنگر«اند تا »نده بنگريخشم به آ يب«

ه اشـاره شـد، هـم معلـول از هـم            كـ  سـوزان، چنـان      ينك و سرانجام فروشـ    يسرخوردگ
 بـا   ي توانـد تـا حـد      ياست و هـم مـ     » يفراوان« دوران   ياسيس-ي و انحطاط اجتماع   يختگيگس
ـ ياسـ ي س-يه تا چه اندازه عوامل اجتمـاع كن يا. وند باشدي او در پ  يها و منش فرد     يژگيو ا  و ت

ـ يلند، در نماي او دخي عصبينك سوزان در فروش  ي ذات ينندگك و ش  يثبات  يچه حد ب   پاسـخ   يش ب
  :سدينو ين باره ميدر ا) 208(نس يستوفر ايرك). 2002نگتون، يليب(ماند  يم

. زنـد  ي سر باز مـ    ياركاينار آمدن با ر   كه از   كگراست    آرمان ي منظر سوزان فرد   يكاز  
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نم كـ ه حس   كن  يبه ا «ز او   يآم صالياز است ي جامعه، ن  سرخورده از عوض نشدن وضع موجود     
گر، هر بر آن است تا توجه مخاطبـان         ي د ياز منظر .  است ي اخالق يضرورت» زنم يدرجا نم 

 يا ل عاقـل بـودن در جامعـه       يـ وانه شدن سوزان بـه دل     يه د كند  كته جلب   كن ن يخود را به ا   
 يهـا   تمـام چهـره    ةني بـر سـ    خواهد مخاطبان هم مانند سوزان دست رد       يوانه است؛ او م   يد

ز يـ گـران ن  يرحم د يـ رنـده ب  يگ  ي باز  توان سوزان را به    ياما م . بزنند) socialized(جامعه زده   
 تحـت   ة هـر چنـد الزمـه بقـا در فرانـس           –ش  يها و برخوردها   ه نگرش ك يسكرد،  كتصور  
 عـاجز  يت فـرد يت و حـس رضـا  يميرانگرند و او را از صمي وي عاديطي در مح  –اشغال  
  .ندا ساخته

 خـود و،    ي سوزان بر باورها   ةمالحظ ي ب ي و پافشار  ي، سرسخت يتوان، در قرائت   يبه واقع م  
ـ گـران را بـه خـاطر ا       ي بـه د   يتوجه يان بهتر، ب  يبه ب   يراخالقـ ين اعتقـادات، خودخواهانـه و غ      ي

 سـوزان   ياش را هـم پـا       ياركت  يه موفق ك( سوزان   ةرفتيماردار و ناپذ  ي، شوهر ت  كبرو. انگاشت
ــته ــ)گذاش ــ، خط ــه او م ــگو ياب ب ــدگ«: دي ــواهيزن ــتيت خودخ ــا.  محــضهي و خودپرس ن ي

 خودتـو حفـظ     ي آرمـان فـرد    ي دار ينـ ك يادعـا مـ   . رسهيه به ذهن م   كه  ين برداشت يتر نانهيخوشب
 يا ن سخن بهـره   يا). 467 دهم،   ةصحن(» اتيت اطراف ينها يباً ب ي درد تقر  يشه به بها  يهم. ينك يم

ـ          (يا  بهدر مصاح ) xv(خود هر   . قت دارد ياز حق  ن مجلـد از    يچاپ شده به عنوان مقدمـه بـر اول
ـ     (دلخواهش  » توازن« را واجد    يفراوانه  كپس از آن    ) مجموعه آثارش   يـك  يبه دست آمده از پ

  : ديگو ين باره ميخواند، در ا يم) شي نماةار در عرصكدهه 

) dissent (يشيـ  در دگراند  يه زندگ كدهد   ي، سوزان تراهرن، را نشان م     يزن] شينما[
ش سرشـار از قـدرت      ينما. پردازد ي م يشين دگراند يو به تمام جوانب ا    . ندك يرا انتخاب م  

ر خـشم   ين گذشته، تأث  ياز ا . پردازد ي را م  ييه او چه بها   كدهد   ين نشان م  ياما همچن . اوست
انـده  يب، تقابـل دو انتخـاب نما      يـ ن ترت يبه ا . دهد ي را هم نشان م    يگري فرد د  ياو بر زندگ  

 و همگـون    ي همرنگـ  كنـد، امـا بـرو     يگز ي را برم  يي و ناهمرا  يشيدگراندسوزان،  . شود يم
ه به گمـانم بـه      ك است   يزين چ يا. ص خوب و بد هر دو با مخاطب است        يتشخ.  را يشدگ

 يمات اخالقـ  يه چگونه تصم  كن  ينشان دادن ا  :  بدل شد  ي بعد يارهاك ياريت من در بس   ين
تر از آن چه در      دهيچيار پ ي هستند بس  ييامدهايها و موجد پ    زهي از انگ  ي ناش ي واقع يدر زندگ 

 مورد نظرم و    يها نشك هل دادن مخاطب به سمت وا      ياز تالش برا  . مينيب يات م ي ادب يايدن
 ة خـاص از آنـان دسـت برداشـتم و در عـوض گذاشـتم خـود آنـان دربـار            ي پاسخ ةمطالب
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  .نندك آنان قضاوت يها ها و انتخاب تيشان نسبت به شخص احساس

 يش به وجوه فـرد   ي بودن و گرا   ين چندوجه يه چگونه ا  كن  يشن شدن ا   رو ينجا برا يدر ا 
شـوند، نظـر    يده مـ يـ بال) يمـ ينظـر ا و ر ينورگمانند ( در آثار متأخر هر    يفراوان در   يو خصوص 

 ياز معدود منتقدان   (كي دونس ينليف. ميرس ين موضوع پرداخته برم   يل به ا  يه به تفص  ك را   يمنتقد
ـ ارا د كآشـ ) اند  تاب نوشته ك هر   ةه دربار ك و نـاهمخوان بـا     ) بـرال يد فرال يو شـا  (بـرال   ي ل يدگاهي

ـ ه او نو  كـ  از آثار هر، بر آن اسـت         ي اخالق ياو در خوانش  .  دارد ييگرا  چپ » يشـهود  «يا  سندهي
)intuitive (  است تا با   » احساسات ژرف و شاخص   «وند با   يشتر در پ  ي او ب  يخي تار كاست و در
 معتقد اسـت    كيدونس). 9(»  رهبران جامعه  يا زندگ ي ي رسم يدئولوژي، ا يومتك ح يها  استيس«
 انتظارات ة برآورندي به خوبياوكن واي ايپردازند، ول يم» روح انگلستان «ياوكه آثار هر به واك
ه بـه   كـ است، چـرا    ) ي سلطنت يدر تئاتر مل   (يسي معاصر انگل  يسينو   درام ةان عمد يمخاطبان جر «

ـ ارك چـون هـاوارد بـرنتن، ادوارد بانـد و            يانسكـ تر    تر و تلخ    ي جنجال يها  شنامهيخالف نما  ل ي
از ديـد   ). 13(» طبعي فاخر آراسته    فارغند و به ظرافت   ) didacticism( بودن   يميل، از تعل  يچرچ

هـاي   از ارزش) consensual(در آثار هر برگرفتـه از برداشـتي اجمـاعي      » خير«دونسكي مفهوم   
 به خصوص در طي جنگ و انـدكي بعـد   هايي كه  بريتانياست، ارزش ةدار در جامع    شهي ر يجمع

 هفتاد، رو به    ةهاي محافظه كار، در اوايل ده      از آن مشهود بودند و بعد از روي كار آمدن دولت          
انگارد؛  يانه ميگرا   و نخبه  يوجه  يكرا  » ريخ«ن برداشت از مفهوم     ياو، البته، ا  ). 23(اند   افول رفته 

انه را در بردارنـد، حـال       يگرا   انسان يها   ارزش ةضي نق ين هر نوع  يآغاز يها  شنامهياز نظر او، نما   
 بـه مثابـه مرجـع    يلـ ك يا  وهي مطلـق بـه شـ      يارزش اخالقـ  «بـه بعـد،     ) 1974 (مفصله از   كآن  
ـ  كياز نظـر دونـس  ). 24(» نـد ك ير عمل مي ناب و چون وچراناپذ يجهان/يمل  موضـع و  يفراوان
 يا   جامعه ة است دربار  يا  غمنامه «ن اثر يند؛ ا ك يان م يرا ب » شورك وضع   ةدربار« هر   يدگاه قطع يد

 ي اخالق يها  استانده«س در تقابل با     يصل انگل حا  ين هرز و ب   يسرزم). 86(» ب انحطاط يدر سراش 
) مفـصل ز در   يـ و ن  (يفراوانرد؛ در   يگ يقرار م ) 25(دوران جنگ   » ري ناب و چون و چراناپذ     يمل
ه دسـتخوش   ك اختصاص دارد    يا  زده  شيزنان جوان وانهاده و تشو    ...  به   ي اخالق يگاه واال يجا«

ـ اند، با ا    ي جمع يها  ف رفتن آرمان  ك توفنده نسبت به از      يخشم ت و اعتبـار    ين وجـود صـالح    ي
  ).31(» ديآ يشان برنم ستهيمنتسب به آنها از تجربه ز

ردن كـ رده، و سرانجام رها كش را وقف او يه زندگ ك ي سوزان با شوهر   ةرفتار خودخواهان 
 مـنحط و    يا  دن جامعه ي سنج ي برا ي اخالق كي مح ةگاه او به مثاب   ي جا ز بودن يانگ  د پرسش ياو، مؤ 
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 را  يل چنـدان حـس همـدل      كـ ت سـوزان در     يشخـص . اسـت » يياصـل آرمانـشهرگرا   «ا نمـاد    ي
 را  ين نابـارور  يا. ابدي ين م ي نماد يتي سوزان اهم  يينجا نازا يبه گمان نگارنده، در ا    . زديانگ يبرنم

 او پـس از     يهـودگ ي و ب  يوزان گرفت، از احساس پـوچ      س يها   آرمان ي از سترون  يتوان نماد  يم
ـ  فراخ تـر، ا    يد، در نگاه  يو شا . شاندك ياش م   ه سرانجام به جنون   كجنگ   توانـد   ي مـ  يين نـازا  ي

: ستكي به گردن    يثمر  ين ب يه گناه ا  كن است   يپرسش ا .  باشد ييگرا   آرمان يبار وبر  ينمودگار ب 
ـ رو ي در آن نمـ    يچ آرمـان  يذر ه  هرز ب  ينيه چون سرزم  ك يا  ا جامعه يخواهان    آرمان د؟ هرچنـد   ي
ن يه اشاره شد، هـر پاسـخ چنـ        ك چنان   ير متوجه جامعه باشد ول    ي تقص ةه عمد كد  ينما ين م يچن

  .نهد يت به مخاطبان وامي را در نهاييها پرسش
ـ گو يشنامه م ين نما ي متفاوت به ا   يها نشك وا ةهر دربار  ـ ا  يكـ در آمر «: دي را اغلـب    يفراوان

 زنان به مردان انگاشـته      ي برتر ة دربار يشيدر ژاپن نما  . ردندك يتنام تلق ينگ و  ج ة دربار يشينما
ـ  روان پر  ة دربار يشيگر نما ي د يخ پس از جنگ و برخ     ي آن را تار   يس برخ يدر انگل . شد  يا يشي

ا يـ تانيخ بري تارة درباريا شنامهيآن را نما) 481(لد ينفيآلن س ). xviهر،  (» ردندكر  يننده تعب كعاجز
ـ  ا يه منتقـدان در بررسـ     كـ ن بدان معناست    يا. داند ي م ييگرا  خ چپ يز تار يو ن  ن اثـر از اغلـب      ي
انــه و يگرا اساســاً انــسان (ي فلــسف-ياز نقــد اخالقــ: انــد  بهــره گرفتــهي نقــد ادبــيردهــايكرو

ن متن ي ايه در بررسكن يا. يستيسك و مار  1ي گرفته تا نقد روان شناخت     يخيو تار ) ارانهك محافظه
 ي بر غنـا يتواند گواه ياند، م  ار رفته كبه  ) اليكارانه و راد  ك محافظه(متفاوت  ن  ي چن ييردهايكرو

گـاه  يجا«توان بر    ين م يته را همچن  كن ن ياما ا . آن باشد ) است و هنر  ي س ةزيآم (كي و سب  ييمحتوا
بـه نظـر نگارنـده،      .  شـاهد گرفـت    يسي معاصر انگل  يسينو  ن چهره شاخص درام   يا» زيآم  تناقض

ـ نو   درام يسنده، و به نوع   يش و نوسان نو   كشمكه  كن است   ي در ا  يفراوانت  ياهم  يسيـ  انگل يسي
ه و شـگرد    يت دادن به درونما   ين اولو ي، ب ييگرا   و جمع  يين فردگرا ي دوم، ب  يپس از جنگ جهان   

  .تاباند ي را بازميارك ال و محافظهيك راديخواه ان آرمانيو م

                                                           
 بـا   فراواني جالب اين است كه خود هر پس از آن كه            ة دربارة فروشكني عصبي شخصيت محوري نمايش نكت       -1

مدت چهار سال دچار فروشـكني عـصبي   «ريكا رفت و اش به آم  با خانواده1978عدم اقبال منتقدان روبرو شد در       
  .، ازدواجش به طالق كشيد و تا مدتي قادر به نوشتن نبود)2004سيرز، (شد » مزمن
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  يريگ جهينت
خ ي مهم در تـار    يا   برهه ةشيرد و اند  يكرو و   1»ساختار احساس « نمودار   ي فراوان ةشنامي نما

ن اثر، بـه نظـر نگارنـده، از آن          يت ا ياهم.  است يسي انگل يسينو شنامهيخ نما يز تار يانگلستان و ن  
ـ نو   درام يها  ن چهره يتر   از شاخص  يكي يسندگير نو ي در س  ي عطف ةه نقط كروست    معاصـر   يسي

ـ رفتن از آن ن اثر و فاصـله گـ    ي ا ي اصل ةيدرونما. رود ي به شمار م   يسيانگل ا تطّـور آن در آثـار   ي
 پـس از جنـگ      يسي انگل يسينو  شنامهي مهم در نما   ي روند يايوار و گو     و نمونه  ي هر، نوع  يبعد

  .  استيدوم جهان
 -يل انحطاط اجتمـاع   ي است، خواه به دل    يخواه دن آرمان يت به بن بست رس    ي روا يفراوان

ر يناپـذ  رد انعطـاف  يكـ  و رو  يل مـنش شخـص    يـ ز بودن جامعه، خـواه بـه دل       يست  و آرمان  ياسيس
  .ها  مبهم و مغشوش بودن خود آرمانيا حتيخواهان و  آرمان

ش هـم   ي نمـا  ةسندير نو ي و خط س   ي در زندگ  ي به نوع  ييگرا ه، بن بست آرمان   كن  يطرفه ا 
رد و در   ك ي قلم 1960 ة ده يين آثارش را در اوج جنبش دانشجو      يه نخست كاو  . افته است ينمود  
 يهـا  شيرد، در نمـا   كـ وم  كـ  را مح  يسـاالر  هيپرده سرما  يبفَنشن   و   فصلم چون   ييها شنامهينما

 و گذشـته از     يستيـ  اساساً اومان  ياركاف«به   )1997( يمينظر ا و   )1995(ر  ينورگ چون     يمتأخر
ـ  ياركسازش« منتقدان   ياريد بس يه از د  كپرداخت  » ي شخص يها  سرنوشت يصاف شـرمانه بـا      ي ب
ال يكـ راد» هيحاشـ « با گذار هر از      يير جهت، گو  يين تغ يا). 26بوارو،  (خوانده شده است    » نظام
ه بـه   يه از حاشـ   كـ ن  يا. آن همخوان است  » زكمر«و  » ان غالب يجر«س به   ي انگل يسينو  شنامهينما

ز يـ انگ  بحـث ي، البته، موضوع  يا خرسند ي دارد   ي نگران ي جا يسي انگل يگرا  متن آمدن تئاتر چپ   
ـ در ا .  آن ةنندك ل ممثل كن ش يبهترن گفتار به    يس مورد بحث در ا    ينو  است و درام   ـ ن بـاره با   ي د ي

ـ ه بـه عنـوان پا     كـ  دوچندان است، چرا     يت هر به نوع   يگفت اهم  ن يتـر    از موفـق   يكـي گـذار     هي
 از  يردن برخـ  كـ ش در مطـرح     يارگردان نمـا  كـ سوت  كـ ز در   يـ  و ن  يا  هي حاش يشي نما يها  گروه

هم نقش ) 2لسوني و اسنو واتيك بيچون هاوارد برنتن، تون(ال يكسان رادينو ن دراميتر شاخص

                                                           
) 4(اسـتيون ليـسي     .  ادبي شهير انگليسي، است    -از ريموند ويليامز، منتقد فرهنگي    » ساختار احساس « اصطالح   -1

 بـه كـار     1965تـا   ) با خشم به گذشته بنگر    سال   (1956 ةگي دور  فكري و فرهن   ةاين اصطالح را در توصيف زمين     
 .برد مي
 كـارگرداني  1969 را در Christie in Love دلدادگي كريستيهاي اوليه برنتن،   مثالً يكي از مهمترين نمايشنامه-2

 The) 1977(جزيـره شـيطان    نوشـته اسـنو ويلـسون و    The Pleasure Principle) 1973 (اصل لذتكرد و يا  

Devil's Islandاثر توني بيكات را .  



 19  ...نگاهي به : بست گرايي در بن آرمان

 ي بعد از جنگ جهان    يسي انگل يگرا   تطّور تئاتر چپ   ةپاسخ به پرسش دربار   .  داشته است  ييبسزا
ر ين سـ  يا ا يآ.  دارد يد هر بستگ  يوي چون د  يسك يا ار حرفه كر  يدوم به موضع منتقد نسبت به س      

اسپنـسر،  (؟  كمهلـ  يانتيـ ا سـازش و خ    ي چپ انگاشت    1يد نفوذ راهبرد  يه به متن را با    ياز حاش 
 در فنـشن  يحت( مانند هر يا سندهيه نوكدانند، چرا  يربط م  ين پرسش را اساساً ب    ي ا يبرخ) 475

شتر دلمشغول هنـر اسـت، تـا        يب) دانند يم»  انقالب ة دربار يكالسك يشينما« آن را    ياريه بس ك(
م ك حـا  ينهادهاا و انتقاد از     يتانيالت جامعه بر  كن خوانش، طرح مش   يدر ا ). 3هومدن،  (است  يس
ـ  آنهـا، چـون نو     يا دگرگـون  ي ي برانداز ي بوده تا از سر آرزو     يشتر از سر دلخور   يب سنده مـا از    ي

هومـدن،  (را در سر داشـته اسـت   ) the Establishment(وستن به دستگاه ي پيهمان آغاز سودا
ـ ويبه د ) يارك ن نماد محافظه  ياتريگو( لقب سر    ي با اعطا  1998ن سودا در    ي ا ييگو). 84-85 د ي

  . رفتيهر رسماً تحقق پذ
 و ي، ســازگاريفراوانــش ي نمــايت اصــليه هــر، بــرخالف شخــصكــد يــنما ي، مــيبــار

ـ داشته است و   » يفراوان« رونق و    ة با زمان  يشتريار ب ي بس يريپذ قيتطب د هـم از بـدو امـر    يا شـا ي
  .ار نبوده استك در يا يجد» يناسازگار«
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