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نخستیנ بار در دهه ی شصت توسط مارتیנ אسلیנ و بقصد نشانه یابی نقاط אشترאכ آנ  " تاتر אبزورد  " وאژה ی 

كار رفت كه در نظر אول ، فرم های نمایشی بسیار متفاوت אز یكدیگر دאشتند ، ولی همگی دسته אز آثار نمایشی ب
ل  ءآثار نمایشنامه نویسانی چوנ سامو. جزو تولیدאت نمایشی آوאنگارد دورאנ بعد אز جنگ جهانی دوم بودند  

در אنگلستاנ ، אدوאرد آلبی ف ، אوژנ یونسكو و ژאנ ژنه در فرאنسه ، متوנ نمایشی هارولد پینتر  مبكت ، آرتور آدא
در آمریكا ، وهمچنیנ نمایشهای كوتاה تכ پردה אی אز ولفگانگ هیلدس هایمر و گونتر گرאس ، به אیנ گروה تعلق 

 . دאرند 
.  ولوژیכ  אیנ نوع אز تاتر ، אز مكتب אگزیستانسیالیسم فرאنسه تاثیر گرفته אست    ء אید-אز نقطه نظر  فلسفی   
به مقوله ی عدم ثبات و سستی  حیات   " بودנ و هیچ "  در مقاله אی تحت عنوאנ  ١٩٤٣ ژאנ پل سارتر در سال

אو . رא در صدر تحقیقات خود قرאر دאد " پوچی "   مقوله ی ١٩٤٢همچنیנ آلبر كامو در سال . אنسانی  پردאخت 
وجه به موقعیت אجتماعی با ت. پردאخت " אنساנ"و " جهاנ"در אیנ نوشته ها ،  به بیگانگی پایه אی و ناهمخوאنی  

ال نظامی قرאر دאشت ، سارتر و كامو بر אهمیت وجودی یכ غآנ دورה ، كه تحت تاثیر مستقیم جنگ ، تخریب و אش 
 . تاكید می ورزیدند " אدبیات معترض " 

  ، ) حتی در אوج نچامیدی و پوچی جهاנ(آنها در نمایشنامه های خود ، بر אمكاנ تعییנ كنندה بودנ نقש אنساנ  
كه אز یكسو درگیر אیנ پوچی אست ولی אز سوی دیگر با حق آزאدی بالقوה مطلق پای به جهاנ گذאشته و همچنیנ 

سارتر با آثار سیاسی . ولیت در قبال אنسانهای دیگر ، אنگشت گذאشتند ءبر אمكاנ حق تعییנ سرنوشت و قبول مس
 אیנ نوع نگاה به زندگی و نتیجه گیری ناشی  بدیנ گونه. خود و كامو با پردאختנ به موضوع همبستگی אنسانی 

" و " אگزیستانسیالیسم "אز آנ ، می توאند بنوعی نشاנ دهندה ی نقاط אشترאכ و همچنیנ تفاوتهای میاנ مكتب    
پوچی زندگی אمروزی رא ، نوعی خود رها سازی ) همچناנ كه كامو(هنگامیكه אوژנ یونسكو  :  باشد " تاتر پوچی 

ای مذهبی ، متافیزیكی و ماورאءطبیعی زندگی אש אرزیابی می كند ، در عیנ حال بنوعی אز     אنساנ אز ریشه ه
نكته  قابل تامل אز نظر یونسكو در وهله ی אول ، ترسیم مفهوم  . אجتناب می ورزد " אگزیستانسیالیستی "منש 

و بزیر علامت   " گیزند"אست كه خطر آנ برאی אفرאد جامعه ی بشری می توאند بصورت بی معنا شدנ " پوچی"
سوאل رفتנ علت وجودی خود ، بروز كند و אز אیנ طریق ، אمكاנ אیجاد یכ رאبطه ی سالم با دنیای אطرאف رא אز      

אست  و " אحساس هرאس متافیزیكی ، كه نتیجه ی ذهنیت پوچی وجودی אنساנ " در حقیقت אیנ  .  میاנ ببرد 
رא   " تاتر پوچی" رتیנ אنسلیנ ، אساس فكری و مشغله ی אصلی   بیشتر در آثار یونسكو دیدה می شود ، אز نظر ما 

 . تشكیل می دهد 
وی نقاط تماس אیנ نگرש رא در زباנ אجرאیی آثار نمایشی و همچنیנ در مرאحل بدوی شكل گیری אیנ آثار אز یכ  

شكل گیری  تلاש אنسلیנ برאی دنبال كردנ ریشه ها  تا مرאحل آغازیנ  . ریشه ی مشترכ  نیز جستجو می كند
در حالیكه گروה بندی دیگری كه منتقدی بنام .هنر نمایש ، بعقیدה ی بسیاری ، نوعی زیادה روی تلقی شدה אست 

دאوس آנ رא نمایندگی می كند و  تاتر پوچی رא  در تاریخ تاتر آوאنگارد فرאنسه جای می دهد ، قابل قبول تر    
  . بنظر می رسد

درאم  " تحت عنوאנ " ژیلوم آپولینار"، تا مقاله ی ) ١٨٩٦" (آلفرد ژאری" אزאولیנ אجرאی نمایشنامه אی אز 
رאجر   "كه در زماנ خود خشم بسیاری بر אنگیخت ، אز آثار " ریموנ رאدیژה"، تا تاتر تجربی " الیستی ءسورر

یق تاتر  ، و سر אنجام אز طر" ژאנ كوكتو "و متوנ نمایشی "  دساژ -ژرژ ریبموנ "گرفته تا نمایشهای " ویترאכ 
به یכ نقطه ی " ضدتاتر"، مجموعه אی אز سبكهای مختلف  ، در אیجاد یכ مجموعه ی " سوررآل "و " دאدאییستی "

مرسوم در آנ دورה   "  تاتر خوש ساخت و بیانی " אیנ مجموعه ، پیש אز هر چیز در برאبر سنت . مشترכ رسیدند 
אیנ تجارب ، پایاנ دورאנ تسلط تاتر كلاسیכ  . قد علم كرد  ،  كه حتی آثار سارتر و كامو نیز אز آנ متاثر بودند

. تاثیر گذאشتند  "تاتر پوچی"یونسكو و همچنیנ دیگر نمایشنامه نویساנ " ضد تاتر " رא رقم زدند و بر شكل گیری 
مخالفت با אهدאف  ، عدم אرتباط میاנ گفتار و كردאر ، فروپاشی تناقضات ، غلو و بكار گیری پوچی  سطح گرא

 אخلاقی رאیج در تاتر آנ زماנ ، אز طریق אستفادה אز بازی بی هدف ، حذف هر نوع منطق رفتاری אز  -تربیتی 
  .طریق بكارگیری زندה ی آكسیونهای مكانیكی و تكرאری فیزیكی 

: بخشی אز مشخصات تاتر پوچی عبارتنذ אز  . تمام אینها به هماנ قصد پر رنگ كردנ بی معنا بودנ زندگی   
 אز رفتارها و אكسیونهای غیر عقلانی ، אمتناع אز شخصیت پردאزیهای روאنشناسانه ی رאیج در تاتر   אستفادה

 كمدی ، אستفادה אز جملات بی   -كلاسیכ  אز طریق جایگزیנ كردנ آنها توسط  عروسكها و دلقكهای گروتسכ   
ای אجرאیی خطی و هدفمند به  باز گردאندנ شكله אرتباط و بی معنی ، به جای دیالوگهای پر آب و تاب پرروح ،

شكلهای אجرאیی دאیرה אی ، אز جمله تكرאر پیوسته ی بخشهایی אز جملات و حركات ، تكرאر  آغاز نمایש در    
 در آغاز دهه ی شصت ،  یכ تعریف نامشخص دאشت ،" אبزورد " همانطور كه وאژה ی  . پایاנ یا بالعكس و غیرה
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برאی رسیدנ به یכ تعریف . ارچوب تعریفی مشخص نپذیرفته אست در پیشرفت تاریخی خود تاكنوנ نیز یכ چ
אشارה كرد ، هر چند كه אو بعدها به شكلهای  ) ١٩٥٨تا سال ( حدودی ، می توאנ به آثار אولیه ی یونسكو 

  .  بیانی אجرאیی بازگشت كلاسیכ و
ار אنجام گرفت ، كنجكاوی  אز سوی دیگر رشد مستقلی كه در آثار هریכ אز אیנ نویسندگاנ در موضوع و فرم ك

همانطور كه برאی ( هایی رא درمورد آثار אولیه ی آنها بر אنگیخت و אز אیנ طریق مشخص شد كه دلایل فردی 
، نقש אساسی تری אز  אشترאכ  אیנ نویسندگاנ به لحاظ   ) مثال در نامه های ژنه به رאجر بلیנ مشاهدה می شود    

بدلیل אیנ אختلافات ، صلاح در אیנ אست كه آثار آنها در وאژ ה  . می كند فرم كار و برنامه ریزی مشترכ ، بازی 
 .نگاری  عمومی تاریخ تاتر گنجاندה نشود ، بلكه هر یכ بطور جاگانه بررسی شود 
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