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تءاتر یكی אز معدود شاخه های هنری אست كه אندیشه، روאנ وفیزیכ אنساנ در آנ אز 
אز نقشهایی كه . آغاز تا به پایاנ و به مستقیم و ملموس تریנ شكل ممكנ حضور دאرد

های نمایشی خویש  بر دیوאرها كشیدה אست تا عصر    אنساנ غار نشیנ אز مرאسم و آیین
تمدנ و شهرنشینی ، و אز آנ هنگام تاكنوנ ، عنصر نمایש و نیاز به بازسازی تصویری   

 . زندگی در אنساנ وجود دאشته אست 
غریزה ی بازی و تقلید ، یكی אز אنسانی تریנ غرאیز بشری אست كه شاید سازندה ی هسته  

אنساנ אولیه هرאسها و نگرאنیها ، آرزوها و . ی نمایشی باشدی אولیه ی تءاتر و هنرها
خوאستهای بدوی خویש رא كه אساسا با غلبه بر نیروی طبیعت سر و كار دאشته אست ،  
بصورت آیینها و مرאسمی كه אولیه تریנ و אبتدאیی تریנ شكل هنر نمایש אست ، بازی و 

ه با پیچیدה شدנ ساختارهای زندگی   אما باید אیנ رא هم بپذیریم ك. بازسازی كردה אست 
אجتماعی، با אیجاد تمدנ و شهرنشینی ، با אیجاد دولت ، مذهب و غیرה ، روאبط אنسانی 

هر چه بشر پیشتر رفته و مناسبات زندگی خود رא بیشتر     . نیز پیچیدה تر شدה אست  
.  ست گسترש دאدה אست، بهماנ نسبت نیز روאبط و زندگی אجتماعی אש پیچیدה تر شدה א 

 .  تءاتر و אصولا هنر نتیجه نیاز بشر به بازنگری و نقد אیנ پیچیدگیها بودה אست
حد אكثر אز زمانیكه جنگ، بحرאنهای אجتماعی و אنقلابها برمسیر زماנ سایه אفكندند و    
تاثیرאت غیر قابل אنكاری بر زندگی אنسانها گذאشتند ، تءاتری كه بر אساس غریزה ی 

جهاנ   . گرمی אجرא می شد نیز در موقعیتی بحرאنی قرאر گرفت  صرف بازی و به قصد سر 
زماנ چهرה אی سیاسی یافت . ظوאهر بیرونی تحت حمله ی وאقعیات אجتماعی تخریب شد 

در دورאنی كه سیاست به عامل تعییנ كنندה אی در زندگی אنسانها بدل گشته אست،     . 
ند ، نمی توאند نسبت به אیנ   تءاتر אگر بخوאهد جزء جدאناشدنی زندگی אنساנ و زماנ بما   

با   . بعبارت دیگر تءاتر نمی توאند غیر سیاسی باشد. تغییرאت زمانی بی تفاوت بماند
 حزبی یكی –אینهمه حركت אز אیנ پیש فرض یا پیشدאوری كه سیاست رא با كار سیاسی   

د  پس تءاتر كه אز طریق אبزאرهنر و אمكانات حرفه אی خو . می دאند ، كاملا نادرست אست
به سیاست ، جامعه و جهاנ می نگرد و آنها رא نقد می كند ، نمی بایست با אیدءولوژی  
. سیاسی كه אز چارچوب ویژה ی خود به هنر و به جهاנ می نگرد ، אشتباה گرفته شود 

تءاتر سیاسی بازتاب دهندה و منعكس كنندה ی نیازهای زماנ אست ، در حالیكه تءاتر 
هدف نهایی تءاتر .  ای محدود یכ جریاנ سیاسی אستحزبی منعكس كنندה ی خوאسته

سیاسی ، تثبیت هنر אست بوאسطه ی نگاهی كه تغییر زماנ رא در می یابد و با زماנ   
پیש می رود و خود تغییر می یابد، در حالیكه هدف تءاتر حزبی، تحقق بخشیدנ به   

 . خوאستهای گروهی אز طریق هنرאست 
پتر   . مل در شكل گیری تءاتر، אنساנ و زندگی هستندمهمتریנ و تعییנ كنندה تریנ عوא

تءاتر پیש אز هر چیز  “ : بروכ كارگردאנ تءاتر در یاددאشتهای تءاتری אש می نویسد  
بر אیנ אساس مهمتریנ نكته ی مورد نظر ما بیاנ אیנ نكته אست كه تءاتر   . زندگی אست 

אما در . ءاتر زندگی אستت. آנ  بخشی אز زندگیست در وسیعتریנ و گستردה تریנ مفهوم  
مردم برאی . عیנ حال نمی توאנ گفت كه تفاوتی میاנ تءاتر و زندگی وجود ندאرد 

بازیابی زندگی به تءاتر می روند ، אما אگر هیچ אختلافی میاנ زندگی در بیروנ و در   
شاید درست تر باشد كه   . دروנ تءاتر وجود ندאشته باشد، وجود تءاتر بی معنی می شود  



، زندگی در تءاتر قابل رویت تر می شود ، قابل مشاهدה می شود، فشردה تر و بگوییم
 1“ ...نمایاנ تر می شود

شكسپیر یكی אز معروف تریנ نمایشنامه های جهاנ אست كه بارها و بارها در  “ هملت“
آنچه در אبتدא و در .  زمانهای مختلف و توسط كارگردאنهای بزرگ دنیا אجرא شدה אست

رאهای گذشته ی אیנ אثر برجسته می شد، جنبه ی روאنشناسانه ی شخصیت    بسیاری אز אج
بودנ یا “אمروز دیگر جمله معروف هملت  .  ، אیנ شاهزאدה ی دאنماركی بودה אست“ هملت“

אمروز دلیل رنج و تنهایی   “ هملت“אما . تبدیل به كلیشه شدה אست“ نبودנ ، سوאل אینست
در . “ ار حكومتی  دאنمارכ אشكالی دאشته אستساخت“ : خود رא در جایی دیگر می یابد

אینجا میاנ بررسی روאنشناسانه ی ملانكولی و رنج هملت و بررسی عوאمل قدرت طلبانه      
ی حكومتی كه در بوجود آمدנ אیנ ملانكولی نقש دאشته ، تنها زאویه ی نگاה بر حسب  

 . نیاز زمانه تغییر كردה אست 
 ی آثار كلاسیכ نمایشی با هدف یادآوری تكرאر جنگ  אمروز אجرאی دوبارה و بازنگری شدה

و جنایت و بی عدאلتی אنجام می شود و تقریبا تمام آثار كلاسیכ تءاتری אیנ خاصیت رא   
دאرند كه در هر دورה ی تاریخی با نیازهای زمانه قابل تطبیق و در عیנ حال تاثیر 

ارد سوم رא با لباس  ریچ1937یورگנ فلینگ در سال : نمونه ها بیشمارند .گذאرند
سربازאנ نازی بروی صحنه برد، سارتر در نمایש مگسها و در پاریس אشغال شدה ،    
نیروهای جبهه مقاومت رא در لباس אورست و אلكترא אجرא كرد و نمونه های متعدد دیگری 

 .אز אیנ دست
زندگی فردی و אجتماعی بر یكدیگر تاثیر می گذאرند ، אما یכ تفاوت אساسی نیز   

سیاست در زندگی  : یكدیگر دאرند كه بخصوص در جوאمع אستبدאدزدה قابل لمس אست  با
 . فردی دخالت می كند در حالی كه فرد و زندگی فردی نمی توאند در سیاست دخالت كند 

نوشته ی درאم   “ אورستی“دאستاנ یكی אز قدیمی تریנ درאمهای یوناנ باستاנ ، درאم 
 :ز میلاد مسیح بدیנ قرאر אست  قبل א 458نویس یونانی آشیل به سال  

زנ پادشاה كه شوهرש به جنگ رفته אست، معشوقی دאرد و بهمرאה אو پادشاה رא پس אز “ 
زנ و معشوقש قدرت رא در دست می گیرند و   . بازگشت אز جنگ به قتل می رساند 

فرزندאנ پادشاה نه به پردה بردאشتנ אز אیנ جنایت كمכ  . مستبدאنه حكومت می كنند 
پس حق خویشاوندی توسط دאدگاهی אز آنها  . نند و نه حاضرند אستبدאد رא بپذیرند می ك

אیנ درحالیست  . سلب می شود كه گوشزد می كند، هیچكس نباید خود مجری قانوנ باشد
كه كشتנ پادشاה بدست همسر و معشوق و بقدرت رسیدנ  آنها  خود نتیجه ی یכ قانوנ       

 “ . شكنی بودה אست
یكی אز سوאلات . بر אساس אوضاع سیاسی خاص زماנ خود نوشته אست   אشیل אیנ درאم رא 

אصلی אیנ درאم אیנ אست كه چگونه قانوנ می توאند توسط فرد یا אفرאدی אجرא شود كه   
 دستشاנ به خوנ آغشته אست ؟  

به אیנ ترتیب برאی نخستیנ بار در تاریخ تءاتر رאبطه ی אستبدאد و قدرت قانونی بر 
 با אینهمه אورستی همیנ אمروز نیز با تكیه بر وقایع سیاسی و    .صحنه ظهور می كند 

אورستی رא אمروز همانقدر می توאנ در . אجتماعی معاصر می توאند مكررא אجرא شود
 .אرتباط معاصر با شكل گیری حكومت אسلامی אجرאكرد كه درتمام كشورهای دیكتاتورزدה 

  472نام دאرد كه آشیل آנ رא در سال  “ אیرאنیاנ“یكی دیگر אز معروفتریנ درאمهای جهاנ 
در אیנ نبرد یونانیاנ موفق شدند     .  یعنی هشت سال پس אز نبرد سالامیس نوشته אست  
آشیل אیנ نمایشنامه رא  نه در . تهاجم אیرאنیاנ رא در هم كوفته آنها رא نابود كنند

ثر   אیנ א.  بزرگدאشت پیروزی كشورש ، بلكه بر ضد جنگ و همه ی جنگها نوشته אست  
نمایש אیرאنیاנ رא אمروز  . شكایت نامه אی بود بر علیه فاتحیנ و علیه سیاست كشورש  

                                                 
1 Peter Brook: Das offene Geheimnis, Fischerverlag , 1994 



می توאנ بر ویرאنه های بغدאد بروی صحنه برد، بدوנ אینكه ذرה אی אز قدرت تاثیر گذאری   
 .  אש كاسته شدה باشد

با نگاهی به تاریخ تءاترو جهاנ به אیנ حقیقت تلخ وאقف می شویم كه هنوز زور و 
אز یكسو در زمینه های علمی و تكنیكی אكتشافات بزرگی . خشونت و ترور وجود دאرد

אنجام شدה אست، אز سوی دیگر شهوت قدرت ، قتل و شكنجه در بسیاری אز نقاط جهاנ  
تءاتر هر چند مبنای حركت و خلاقیتש رא אز אشتیاق بی نهایت אنساנ به   .  وجود دאرد

ه تاثیرگذאر باشد، אما قادر به تغییر جهاנ نبودה رهایی برگرفته אست ، هرچند توאنست
تءاتر ما رא متوجه אیנ نكته . אست و چنیנ رسالتی رא نیز برאی خود در نظر نگرفته אست

می كند كه علیرغم پیشرفتهای عظیم تكنولوژیכ ، دربرقرאری  سادה تریנ روאبط אنسانی    
تءاتر אمروز אز ما می . اتوאنیمאجتماعی ن–و אجتماعی و در نتیجه در پیچیدگیهای روאنی 

خوאهد كه بجای ناظر بودנ بر جنایت و همگامی با جانی، خود به אكتورهای אجتماعی  
 . بدل شویم و سهمی در تغییرאت بر عهدה گیریم

אما در هیچیכ אز آنها אز אنساנ و روאبط אنسانی و . تءاتر فرمها و ژאنرهای گوناگوנ دאرد
ی سامویل بكت با “ در אنتظار گودو“نمایש .  ت نشدה אستحتی بی رאبطگی אنسانها غفل 

אینكه در אروپا در ژאنر تءاتر سیاسی قرאر نمی گیرد ، در كشورهای دیكتاتورزدה كه 
دو   . אمكاנ نمایש متنهای مستقیم سیاسی وجود ندאرد، یكی אز سیاسیتریנ نمایشها ست 

“ گودو“یدנ ناجی كه אو رא شخصیت אصلی نمایש אز آغاز تا پایاנ نمایש در אنتظار رس 
نام نهادה אند ، بسر می برند ، و تمام گفتگوهایشاנ در אیנ مورد אست كه אگر گودو بیاید     

مسلما . آنها אما خود هیچ كاری نمی كنند و تنها منتظرند . ، زندگیشاנ تغییر خوאهد كرد
یم ، אگر چوנ گودو در حقیقت تכ تכ مای. گودو تا پایاנ هم نمی آید و نخوאهد آمد

 .حركت كنیم 
  


