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مایه فکري نویسنده متن تا حد اي که نهایت درونه، به گون-دارند
 کنند.حفظ شود، ویرایش میامکان، 

هاي تاریخی و نکات مختلف چنین به توضیح زمینه دورههم    
هاي تاریخی پردازند. این زمینهمتن به طراحان و اعضاي گروه می

شود. (متن) میاي منطقه موضوعیها و حقایق پایهشامل نقشه
ها، مشاهیر و دیگر نکات متن در تمام ادث، گرایششرح حو

ها و مناطق مختلف، شامل سیاستمداران، موسیقی، هنري، حوزه
	.هاستتحصیالت، فرهنگ عامه و علوم برعهده دراماتورژ

کند تا متن را آنالیز کند و به تمرینات گروه سرکشی می دراماتورژ
اي حل سؤاالت ها بردر رابطه با اشتراکات آن بحث کند. آن

آید، در تمرین حاضر هستند. عجیبی که از تحلیل متن بیرون می
هاي راهبردي براي برنامه ها، یادداشتهمچنین درماتوروگ

 .نویسند تا به مخاطب براي ورود به دنیاي نمایش کمک کنندمی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

	

	گروه تئاتر سوال؟ سایت وب برگرفته از. 1

 .....................................................تئاتر ........

 

 کدام پوچی؟!

 (از تئاتر مدرن تا یونسکو) 

 

 گفتگویی با پروفسور احمد کامیابی مسک، دکتر دتا

 امین انصاري

هاي در راستاي گفتگوهایی پیرامون مسائل مربوط به دغدغه«
نر این هاي ههاي ریش سفیدهنري روز، و با هدف شنیدن حرف

زي، مهمان پروفسور ، این بار در یک بعد از ظهر پاییمرز و بوم
-م. گپ و گفتمان را با شنیدن نظراتشان دربارهکامیابی مسک بود

 ..» . ي تئاتر مدرن شروع کردیم و

 

 جناب دکتر، با تعریف تئاتر مدرن شروع کنیم..**      

اصطالحی است که شامل  "مدرن": کامیابی مسک***      
شود که در تقابل با ماقبل خود و یا در ي جدیدي میهر مقوله

-آید. این مفهوم در لحظه اتفاق میجهت تکامل آن به وجود می
تري وجود نداشته باشد، آخرین افتد. یعنی تا زمانی که چیز تازه
اي تواند پس از لحظهشود که میمورد همچنان مدرن محسوب می

اي مدرن کشد که مفهوم یا نظریهاتفاق بیفتد، یا سالها طول ب
هاي جانشین آن گردد. تئاتر مدرن از قرن هفدهم و با نمایشنامه

-ي آنها میشروع شد که از جمله -از دیدگاه امروزي -کالسیک
هاي هاي مولیر و نمایشنامههاي راسین، کمديتوان به نمایشنامه

ن نوآوري را نویسایر کرنی اشاره کرد. باید گفت بیشتر نمایشنامهپی
یر کرنی تئاتري در کارهاي خود ادامه دادند. به عنوان مثال، پی
کمیک پی گرفت. -متفاوت را در زمان خود با عنوان کلی تراژدي

در قرن هجدهم با وجود آن که بزرگانی همانند دیدرو و ولتر 
ي مدرن به معناي تئاتري متفاوت با آنچه حضور داشتند، نمایشنامه

ود داشت، به وجود نیامد یا اگر وجود داشت، آنقدرها که از پیش وج
هاي ویکتور هوگو که چشمگیر نبود. اما در قرن نوزدهم نمایشنامه

اي را آغاز آید، حرکت تازهها به حساب میي رمانتیکسردسته
هایش را درباره نظریه 1830کردند. هوگو براي اولین بار در سال 

و (هرنانی) ا "ارنانی"ي نمایشنامههنر، ادبیات و تئاتر بیان کرد. 
شود و به معناي نویسی محسوب میي عطفی در نمایشنامهنقطه

ي مدرن در عصر خود است؛ به این واقعی کلمه یک نمایشنامه
هایی اساسی با تئاتر یونان باستان و کالسیک دارد. معنی که تفاوت

آن را درام  او در آن سال براي نخستین بار درام را به وجود آورد که
رمانتیک نامید. این نوع درام تا قرن بیستم ادامه پیدا کرد که در 
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نهایت سبب به وجود آمدن انواع دیگري از درام شد که تا امروز 
اش به این هاي این نوع درام با گونه ي کالسیکادامه دارد. تفاوت

صورت بود که در این نوع درام دیگر سخن از دربار، معابد، پادشاه، 
ها به عنوان موضوع اصلی نبود. در سانخدایان و خداخدایان و نیمه

ي هاي نمایش) اصلی از طبقهها (شخصیتاین درام، فردسان
هاي ي وحدتها همهمتوسط و کهتر جامعه بودند. در این نمایش

ها از زبان کردند. زبان این نمایشنامهارسطویی را رعایت نمی
ي وناژها)، به زبانی معمولی روزمرهرسها (پدرباري و فاخر فردسان

شد، وحدت مردم عادي تبدیل شد. تنها وحدتی که رعایت می
موضوع بود. در درام رمانتیک باید خدا، طبیعت، عشق و مرگ 
-مطرح باشند. تا اواخر قرن نوزدهم انواع گوناگونی از این نوع درام

ت؛ در هاي مدرن نوشته شد و این روند تا اواخر قرن ادامه یاف
اي از نویسندگان در آثارشان به رئالیسم افراطی همین دوره عده

روي آوردند که مشهورترین آنها امیل زوال بود که مکتب 
نوشت و شاهکارهاي او ناتورالیست را بنیان نهاد. او بیشتر رمان می

در سراسر جهان ترجمه شده و به صورت فیلم سینمایی در آمده 
نویس، ر بهترین و مشهورترین نمایشنامهاست. اما در قلمرو تئات
هایش ست که اعلب نمایشنامها نروژي يهنریک ایبسن نویسنده

هاي ناتورالیسم اند. از تفاوتر اساس اصول ناتورالیسم نوشته شدهب
و رئالیسم به اهمیت داشتن فاکتورهایی همانند توارث و دالیل 

ر اوائل قرن بیستم د توان اشاره کرد.ها میعلمی در رفتار فردسان
ي بزرگ ي جنگ جهانی اول همراه است، دو نویسندهکه با مساله

هاي آلفرد ژاري و آنتوآن آرتو وجود داشتند که سعی کردند به نام
اي تئاتر را نیز از میان بردارند. نه تنها نمایشنامه، بلکه قواعد صحنه
داشتند هاي زندگی مردم عادي آنها سعی بر نمایش افراطی واقعیت

آمیز روي و بر خالف قوانین کالسیک، با نمایش اعمال خشونت
صحنه یا پشت کردن به بینندگان مشکلی نداشتند. یا حتی در 

کردند و یا گریم را پیش صورت نیاز، روي صحنه تعویض لباس می
ها در دوران دادند. در حقیقت این اتفاقچشم تماشاگران انجام می
اند. تفاوت آرتو و ژاري در آن بود ساز بودهتئاتر مدرن بسیار جریان

ها تاکید داشت. در اینجا، باید ها و بازگشت به آنکه آرتو بر آیین
نویسان غرب تنها به آنهایی که در ایران تاکید کنم که نمایشنامه

شوند. بسیارند بزرگانی که مخاطبان زیادي شناسیم، محدود نمیمی
اي از کارهایشان در ایران از رجمهدارند، اما به علت عدم وجود ت

آنها غافل هستیم. دلیل شناخته بودن بسیاري از بزرگانی که امروز 
سازیشان در ي جریانآوریم، همین مسالهنامشان را به میان می
 قلمرو تئاتر مدرن است.

 

بندي خاصی از ** آیا تئاتر آرتو، ژاري و امثال آنها در طبقه     
 د؟گیرها جاي میمکتب

هاي مستقلی به وجود : خیر، آنها جریانکامیابی مسک***      
گاه دقیقا مورد تقلید قرار نگرفتند. آنها هنرمندانی آوردند که هیچ

زدند و بودند که در محیط باز فرهنگی فرانسه به تجربه دست می
ي به گرفتند. الزمهشان مورد توجه قرار میپس از اثبات نظریه
اي به خصوص تبی خاص تکرار و تقلید از شیوهشمار آمدن در مک

هاي زیادي از نوع است که به علت خاص بودن امثال آرتو نمونه
توان به آرابال تئاترشان وجود ندارد. در مورد جریان ژاري هم می

اي را روي اش خشونت ویژهاشاره کرد که در یکی دو نمایشنامه
ماشاگران صحنه به نمایش گذاشت؛ خشونتی که سبب ترس ت

 اند. شد. به این گونه از نمایش، تئاتر شقاوت یا قساوت هم گفتهمی

 

** گرایش به تئاتر مدرن در قرن بیستم چه درصدي از      
 ي تئاتري بود؟هاي جامعهگرایش

توان گفت در آن زمان گروهی که : میکامیابی مسک***      
در اقلیت بودند.  آمدند، به شدتاز پیروان تئاتر مدرن به حساب می

هاي اند، در کنار اجرااما از آن جایی که مردم همواره کنجکاو بوده
-ي تئاتر چنین افرادي را نیز میکالسیک اجازه ي ورود و تجربه

دادند. هنوز هم اگر به رپورتوآر تئاترهاي پاریس توجه کنید، 
بینید. هاي کالسیک را همواره روي صحنه میبسیاري از نمایش

توان گفت مردم آنجا همچنان تئاتر کالسیک را یقت میدر حق
دوست دارند و به معناي واقعی کلمه هم از اصل و هم از تجربه

کنند. پس از جنگ جهانی دوم هاي تئاتر مدرن پشتیبانی می
ي فرهنگی فرانسه اتفاق افتاد. با توجه به تغییري اساسی در جامعه

ي بر عدم وجود مساله نوزدهم، مبنی شده در قرناصل پذیرفته
پرستی که به تصویب مجلس شوراي ملی فرانسه هم رسیده نژاد

ي هنر فرانسه محیط آزادي را براي ارائهبود، مهاجران حاضر در 
ا، بکت از ایرلند، آرابال از اسپانی خود یافتند. به عنوان مثال ساموئل

وان تیونسکو از رومانی و آدامف از روسیه به فرانسه آمدند. می
ي تئاتر مدرن تنها فردي که در آن دوران فرانسوي گفت در زمینه

بود، ژنه است. حضور این افراد همزمان با نویسندگان بزرگ 
کلودل، آلبر کامو، ژان آنوي کالسیک همچون ژان پل سارتر، پل 

دیگر که طرفداران بسیاري در سراسر اروپا و  يا نویسندههو ده
ترین تحول در جریان مدرنیسم تئاتر آن گحتا جهان داشتند. بزر

زمان فرانسه اتفاق افتاد، این بود که این مهاجران به سبب آن که 
زبان فرانسه را به عنوان زبان دوم یاد گرفته بودند، تسلط خاصی 
به اصول ادبی زبان فرانسه نداشتند و با زبان بسیار ساده که زبان 

تشان تقریبا کوتاه بود. روز مردم عصرشان بود می نوشتند. جمال
ادبی آن زمان فرانسه تمایلی  يبکت و دیگران دریافتند که جامعه

هاي استعاري و تصویري ندارد. زیرا فرانسویان در قرن به جمله
شانزدهم میالدي این دوره را پشت سر گذاشته بودند؛ آن چیزي 

د ما باب روز است و در آثار ادبی ما هم وار يکه امروز در جامعه
شده است که به نظر من عقالیی و منطقی نیست. مهاجران ادبی 
آن زمان به فکر خود همسانی و خود تطبیقی با مخاطبانشان بودند. 

این  هايي سریع نمایشنامههاي اصلی ترجمهیکی از علت
نویسندگان مهاجر در کشورهاي دیگر همانند ایران، همین کوتاهی 

 ت. هایشان بوده و هسو سادگی جمله

 

ي آثار توان گفت به دلیل عدم توانایی در ترجمه** آیا می     
نویسندگان بزرگی که در آن زمان و یا پس از آن در فرانسه یا 

اند، این نویسندگان همواره براي ما کردهدیگر کشورها زندگی می
 اند؟ناشناخته باقی مانده

ست. به :  بله! به طور حتم همین طور اکامیابی مسک***      
توان از کلودل نام برد. بسیاري از کارگردانان عنوان مثال می

اند، با اجراي یکی از نمایشنامهبزرگی که شهرت جهانی پیدا کرده
اند. آثار بزرگانی چون هاي او، با تایید و تحسین جهانی روبرو شده

ژان تاریو، سرژ رضوانی، ژرژ شهاده، آرماند ساالکرو، اودي برتی، 
امه و... ترجمه نشده اند و نام آنها را در تاریخ ادبیات مارسل 
ایم، ولی هیچ اطالعی از فعالیت آنها در عرصه ي تئاتر شنیده

گردد به همان زبان فرانسوي نداریم که دلیل اصلی آن باز می
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کنند. معدود مترجمانی که به اصیل و فاخري که از آن استفاده می
احترامی که برایشان قائل هستم،  اند، با تمامسمت این مهم رفته

 اند.آن چنان که باید، موفق نبوده

** و پس از آن دوران تا به امروز چه اتفاقی براي تئاتر مدرن      
 افتاده است؟

، سارتر و : پس از تئاتر متعهدکامیابی مسک***      
اش، ژان آنوي، آلبر کامو و بازگشتی که به تئاتر اگزیستانسیالیسم

ها از تئاتر اند و به ویژه پس از انقالب ایران که گرایشداشتهیونان 
فرانسه به سمت و سوي آمریکا سوق پیدا کرد. تئاتر مدرن آمریکا 
که از منظر نوع زبانش، در مقایسه با تئاتر فرانسه زبانی بسیار ساده

تر بوده است. در این تر داشته و هم از لحاظ موضوع بسیار سطحی
کنید. در این هاي عمیق برخورد نمیدیگر با فلسفه نوع تئاتر شما

ها ي اجتماعی سر و کار داریم که شخصیتجا با یک درام ساده
هاي همانند ما هستند. البته به طور حتم از لحاظ دراماتیک و قدرت
اي به نمایشی انتقادي به آنها وارد نیست. صرفاً عدم حضور فلسفه

هاي فاحشی را با که تفاوتعمق فلسفه ي آثار اروپایی است 
دهد. این موضوع ناشی هاي قبل نشان میهاي مدرن دههجریان

هاي فرهنگی است. به عنوان مثال در فرانسه ها و دغدغهاز تفاوت
ي آموزانی که بخواهند در امتحان نهایی دورهي دانشهمه

متوسطه شرکت کنند، باید ابتدا در امتحان درس فلسفه حداقل 
انزده بیاورند. به طور حتم چنین چیزي در کلیت جامعه ي شنمره

ي آمریکا به مراتب متفاوت هاي جامعهتاثیرگذار است، اما دغدغه
هاي آمریکایی در کشوري است. در نتیجه از اجراي نمایشنامه
 شود. همانند فرانسه استقبال چندانی نمی

 

 افتد؟** در تئاتر امروز فرانسه چه اتفاقی می     

: ما در قرن بیست و یکم هستیم. در کامیابی مسک***      
نویسان بزرگی که میاین قرن براي نمونه، دو نفر از نمایشنامه

توان نام برد، یکی اشمیت است و دیگري اولیویه پی است. با آن 
هاي اشمیت برخورد اجتماعی بارز است، اما که در نمایشنامه

دارند. ا را به اندیشه وا میکارهایش از فلسفه خالی نیستند و شم
اولیویه پی با آنکه جوان است، اما ریاست تئاتر ادئون، یعنی دومین 
تئاتر فرانسه و به عبارتی دنیا، را بر عهده دارد. او شاعر، بازیگر و 

اي به تئاتر یونان کارگردان است که در حال حاضر بازگشت دوباره
ا جالب است که بدانید دارد. کارهاي دیگري نیز در جریان است، ام

 کنند. هایشان را کارگردانی میبیشتر آنها خود نوشته

 

 دانید؟مدرنیسم را شامل حال تئاتر میي پست** آیا مساله     

بعد از رنه  *** کامیابی مسک: پست مدرن چیست؟! مدرنیته     
ي فرانسه آغاز شد و منظور از دکارت فیلسوف مشهور قرن هفده

ي پست مدرن بر اساس آن ساخته شده، معناي واژهمدرن، که 
-گرایی. کسانی که بعد از جنگتاریخی آن است یعنی عصر عقل

کردند هاي اول و دوم جهانی سرخورده شده بودند و تصور می
هاي کشتار پیشرفت علم و صنعت که موجب ساخت سالح

ها شد و فراموش کرده بودند همگانی شد، موجب بروز این جنگ
ي مسایل هر چیز در جهان دو جنبه دارد: خوب و بد. و همهکه 

ها و از هاي شیطانی آدماجتماعی و اقتصادي و به خصوص جنبه

هاي دیگر را فراموش کردند و  هاي بشر در زمینهطرفی پیشرفت
به سرشان زد که از عقل به سمت عاطفه و احساس برگردند. با 

ست مدرنیسم از هرج و رود؟ پاین راهکار چه کاري از پیش می
طور گیرد. شما مطمئن باشید همانمرج ذهن انسان سرچشمه می

اند، از هنر نیز که این مفهوم را از سیاست و اقتصاد بیرون رانده
بندد. هرچند کارهاي هنري به این نام ارائه می شود، رخت برمی

من به طور مشخص اعتقادي به آنها ندارم و آنها را جریانی گذرا 
دانم. این اعتقاد همراه با تمام احترامی است که براي باقی آرا و می

دانم مدرنیسم را القایی از جهان غرب مینظرات قائل هستم. پست
که در حال رساندن دنیا به این باور هست که دیگر کار جهان تمام 

 شده و هر ارزشی پوچ است. 

 

ود داشت! ** حال برگردیم به جایی که حرفی براي گفتن وج     
 بکت، یونسکو و تئاتر به اصطالح پوچی...

: در اینجا حرف براي گفتن دارم. در کامیابی مسک***      
حقیقت ما به دلیل ضعف دانش برخی از مترجمان دچار این مشکل 

گوییم تئاتر بکت یا یونسکو تئاتر بزرگ و اساسی هستیم که می
بشریت را  يپوچی است. غرب به پوچی رسیده و اینها نسخه

اند؟ کدام پوچی؟! حاال اند! اصالً این پوچی را از کجا آوردهپیچیده
را رد کرده است،  اسلین آمده و چیزي گفته که البته خودش آن

در مرکز فرهنگی بین المللی سوریزي  1358دقیقا در تیر ماه 
السال در شمال فرانسه در حضور بیش از هشتاد نفر استادان 

تئاتر یونسکو، و شخص یونسکو که من هم دانشگاه، متخصص 
تئاتر یونسکو نه تنها پوچی نیست "افتخار حضور داشتم، گفت: 

ي (گزارش این کنفرانس ده روزه در مجله ."بلکه انقالبی است
چاپ شده است.). آیا ما نباید کمی فکر  1358تماشا، شهریورماه 

ودمان بپرسیم چرا کنیم؟ آیا نباید آثار او را بخوانیم؟ آیا نباید از خ
زدن، کار همان آثار او چندین بار ترجمه شده است. این برچسپ

خواستند تفکر ضد چپِ بکت و یونسکو هایی بود که نمیغربی
شنیده شود. ما هم که طبق معمول همان را بدون اندکی اندیشه 

کنیم. زمان گذشته و آنها براي همیشه به طور مداوم تکرار می
. بکت و یونسکو قربانی مخالفت خود با ایدئولوژي اندماندگار شده

ها به حاکم بودند. به همین خاطر است که این برچسب را تا سال
-(نوع الله اگر تئاتر بلوار"اند. یونسکو گفته است: دوش کشیده

در حقیقت آنها  "هاي من ناتئاتر است.زاري)، تئاتر است، نمایش
اند. نویسندگانی که د بودهگرا و متعهنویسندگانی به شدت انسان

-هدف از اجراي تئاتر را ایجاد فرصتی براي تفکر بینندگانشان می
ي یونسکو به سال است که دو نمایشنامه 54دانستند. در حدود 

طور مداوم در یک سالن تئاتر روي صحنه هستند و رکورد اجراي 
اند. پوچ به حساب آوردن یک نمایشنامه را در طول تاریخ شکسته

ي بینندگان و ها یعنی زیر سوال بردن شعور همهین نمایشا
ام. نه ها با این بزرگان صحبت کردهمحققان تئاتر! من ساعت

پذیرفتند. واقعاً یونسکو و نه بکت، هیچ کدام این برچسب را نمی
فهمند که او چه عجیب است که بعضی، از خود نویسنده بهتر می

توانید نظرش می "صاحبه با بکتم"نوشته است! در کتابم با عنوان 
فهمد. من به جرات و در را در این باره بخوانید. او پوچی را نمی

اي من، نقد جهان را صفحه 32توانم بگویم کتاب کمال تواضع می
هایی که شرکت ي این نویسندگان عوض کرد و در کنفرانسدرباره
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. در پایان گیردکنم دیگر هرگز این واژه مورد استفاده قرا نمیمی
باره مفصل ام و در ایناي نوشتهمقاله "یونسکو و تئاترش"کتاب 

هاي غیر ها و نوشتهي سخنرانیام. یونسکو در همهسخن گفته
اش فریاد زده است که تئاترش تئاتري متعهد است و پوچی تئاتري
  نیست. 

 

 بگویید. هاکرگدن** اگر امکان دارد مختصري در باره ي      

ي : یونسکو زمانی که در دانشکدهکامیابی مسک***      
ها و کرد، ابتدا نازيادبیات بخارست در رومانی تحصیل می

ها فجایع انسانی زیادي به بار طرفدارانشان، سپس کمونیست
در رومانی  ايهداي (که در کتابخانه ي دانشکآوردند. او در جزوه

از یاد برده بود، نشان  پیدا کردم و بعدها به خود یونسکو، که آن را
ي اساتیدم کنم همهاحساس می"در آن زمان نوشته بود:  دادم)،

شوند و همه مردم. خودم را شوند؛ دوستانم کرگدن میکرگدن می
، گویی با دیوار زنمکنم. وقتی با آنها حرف میتنها احساس می

ها ها را تنولی قبل از آن، دلیل انتخاب نام کرگدن "ام.هروبرو شد
المنظر بودنشان که در فرهنگ لغت الروس دیده بود به دلیل کریه

هاي کرگدن، برگرفته از دانید. بسیاري از جمله... میکردذکر می
هاي زمان آلمان هیتلري است و این نمایشنامه معانی دیوارنویسی

بسیار دارد از جمله ضد پیروي کورکورانه است که موجب فجایع 
هایی به ي آثار یونسکو گرایش. در مجموعهشود..نابخشودنی می

عرفان اجتماعی وجود دارد؛ عرفان به معناي شناخت کامل اجتماع 
اش طرح دهد. تنها دغدغهو انسان. او پاسخ هیچ سوالی را نمی
هاي او یونسکویی و خاص مسائلی پیرامون زندگی است. نمایش

نوشته اي اوست. به راستی چه کسی تاکنون چنین نمایشنامه
 است؟

 

هایی را که به عنوان تئاتر پیشرو در ایران انجام ** تجربه     
 کنید؟شود، چگونه ارزیابی میمی

: همیشه همه چیزمان را سطحی کامیابی مسک***      
ایم. در خارج از کشور، مشهور است که یک دانشجوي آموخته

-نمیداند ولی عمقی، در افکارش احساس ایرانی خیلی چیزها می
شود. البته همانند تمام مسائل، این هم مطلق نیست. ولی به طور 
عمومی درست است. اصوالً اطالعات عمومی ما زیاد است، اما 
-تخصص خاصی نداریم. به همین دلیل پیشرفت خاصی هم نکرده

ایم. براي من جاي تعجب است که در کشوري مانند ژاپن که در 
-ندارد، یک مرکز بکتآن هیچ قرابت فرهنگی با غرب وجود 

اند. باید عالقه دانشجویان آنجا را به این شناسی تاسیس کرده
قبیل مسائل ببینید که باورتان شود چقدر از قافله عقب هستیم! به 

شود، به روي اي را که در غرب اجرا میصرف اینکه نمایشنامه
مند توانیم ادعا کنیم که از یک تئاتر مدرن بهرهصحنه ببریم، نمی

هستیم. ما باید با مفاهیم و اصول زندگی کنیم و در موردشان به 
	باوري شخصی برسیم. 

 سپاسگزارم. از وقتی که در اختیار هلیا گذاشتید **     


