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تخصصیش ن ،وجهه و جایگا خود را ازدست داد و ب ین ترتیلب،
برقراری ارتباط برای بسیاری از افراد ،غیرممکن ش است .یونسلکو

این معض را بهعنوان موضوعی مه در نمایشنامههای

است.

هل

مطرح کرد

از نگللارش ایللن مقاللله ،نشللاندادن مشللک ارتبللاطی بللین

انسانهاست که یونسلکو بلا اسلمفاد از روشهلایی همچلون ملذ

دیالوگ و کلیشهها به آن پرداخمه است تا سکو و تنهایی انسلان را

در دنیای معاصر نشان ده  .وی این واقعیتهای تلخ را با اسلمفاد از

زبان طنز بیان کرد است.

واژههای کلیدی :اوژن یونسکو ،زبان ،کلیشه ،ارتباط ،دیلالوگ،

تکگویی.
 .1مقدمه

رینگار 9معمق است «امروز  ،بسیار از زبان سخن میگویی ؛ گویی مرد بهتازگی پی برد ان کله

د هاهزار سا است که ص بت میکنن » (رینگار.)999 :9223 ،
یونسکو بر این باور است که:
زبان درواقع ،یکی از موضوعاتی است که بیشلمرین توجله را بله خلود جللب کلرد و
فتسفه ،زبانشناسان و نویسن گان قرن بیسم را به تعمق واداشمه است؛ اما مامص این
تعمق ،زبان شفاهی را دربر نمیگیرد .درواقع ،در قرن بیسم  ،زبان بی از پی  ،وجهله
و جایگا خود را ازدست میده و نخسمین دلی آن ،به جوهر و ماهیت زبان شفاهی

برمیگردد؛ به عبار دیگر ،به ع کفایت آن (یونسکو.)29 :9299 ،

انسان م یط پیرامون خود را بهواسطۀ سخنگفمن کش

میکن و بلا خللق کلملههلا ،بلا

افراد جامعه ارتباط برقرار میکن ؛ ب ین ترتیب ،مفهو دنیای هر فرد ،ازجهاتی ت لت تلمریر
1. Jean-Pierre Ryngaert
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زبان اوست و زبان هر فرد را میتوان به منشوری تشبیه کرد که وی ازورای آن ،به دنیا می-
نگرد .این منشور از یک زبان به زبان دیگر و نیز از زبان یک فرد به زبان فلرد دیگلر ،ممغیلر
است و بنابراین ،نسبیبودن زبان اربا میشود؛ به دیگر سخن ،هرشن بهظاهر ،همه به یلک
زبان سخن میگوین و از واژ های یکسان اسمفاد میکنن  ،هر فرد ملیتوانل ترجملههلایی
ممفاو از هر واژ بهدست ده ؛ زیرا درکنار معنای صریح و اصلی یک واژ  ،بار عاطفی یا
معنایی آن نیز اهمیمی خاد دارد؛ به بیان دیگر ،نسبتدادن یک معنا به یک واژ  ،با تجربله
و مالتهای رومی شخص ،رابطلهای تنگاتنل

دارد .ملا  ،سللا ایلن اسلت کله بلا ایلن

توصی  ،شگونه میتوان به برقراری ارتباط ،امی وار بود.
هنگامیکه انسان به شن معنایی و نسبیبودن زبان پی برد ،از میزان امملرا گلزاردن

بله

آن ،تام ودی کاسمه ش  .عامۀ ملرد دیگلر همچلون گذشلمه ،بله کلارایی عمللی زبلان در
برقراری ارتباط با واقعیتها ،اعمقادی راسخ ن ارن و بهنظر میرس زبان ک ک به عنصلری

آشمیناپذیر با واقعیت تب ی میشود .اسپانگلر 9معمق است:

زبان و واقعیت با ه منافا دارن  ...یک ارتباط هرشق ر عمیقتر باش  ،بیشمر به نشلانه
تب ی میشود ...بهمرین نمادی که زبان از تفاه ارائه داد است ،مثلا یلک زوج پیلر
روسمایی است که در مزرعهای ،مقاب یک یگر نشسمه و زمانهای خود را در سلکو

سپری میکنن (اسپانگلر.)999 :9293 ،
با این وصل  ،عللت بلیارزششل ن زبلان ،تنهلا آگلاهی از ایلن واقعیلت نیسلت؛ بلکله
پی رفت علو گوناگون و ازجمله ریاضیا م رن که زبان ویژ خود را دارد نیلز از دیگلر

علتهای این مسئله است .جرج اسمینر 9دربار این موضوع نوشمه است:
اگر ادعا کنی که قسممی از واقعیت معاصر ،خارج از م

ود زبان صور میگیلرد،

سخن گزافی نگفملهایل  .املروز بلهنظلر ملیرسل کله گسلمر ای از تجلار بله زبلان
غیرکتمی نظیر ریاضیا  ،فرمو و عتئ تعلق دارد .ملوارد دیگلر آن« ،ضل زبلان» را

1. Oswald Spengler
2. George Steiner
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دربر میگیرد که هنرهای غیرتجسمی یا موسیقی ب ون تُن ،از آن جملله اسلت .دنیلای

کلمه م ود ش است (اسلن.)329 :9299 ،9

یکی دیگر از علتهای بیارزشش ن زبان در قرن ماضر ،تخصصیش ن اجمنا ناپذیر
آن است .هر عل یا تخصصی بهدنبا رش و توسعۀ عللو و فنلاوری ،زبلان خلاد خلود را
خلق میکن که افراد ناآگا  ،از درک آن ناتوانان ؛ بل ین ترتیلب ،برقلراری ارتبلاط بلرای
بسیاری از افراد مرتبط با علو رو به گسمرش ،غیرممکن میشود .تئاتر پی تاز قرن بیسم از
این معض  ،یکی از مه ترین موضوعهای نمایشنامههلای

را سلاخت کله عبلار اسلت از

برقرارنش ن ارتباط بین انسانها بهدلی اسمفاد از زبانی عاری از معنا.
اوژن یونسللکو ،یکللی از نویسللن گان ایللنگونلله نمایشللنامه و درعللین مللا  ،ازجمللله
نمایشنامهنویسانی است کله بیشلمر فعالیلتهلای هنلریاش را بله تممل در معضلت زبلان و
نشاندادن ضع هلا و نارسلاییهلای آن اخمصلاد داد اسلت؛ بل ین صلور  ،وی زبلانی
سخر آمیز را بهنمای

گذاشمه است و بهاعمقاد او« ،زبان بای بهدلی تهیبودن از معنلا ممتشلی

شود» (یونسکو .)99 :9299 ،این نویسن در مق مۀ کما یادداشتها و ضل یادداشلتهلا،9
مفهو ب ران زبان و نیز ه

از پرداخمن به زبان و اسمهزای آن را شنین بیان کرد است:

در صف ا آتی ،از ع

برقراری ارتباط و ب ران زبان سخن میگلویی  .ایلن ب لران،

اغلب ساخمگی و ارادی است .تبلیغا برای ایجلاد اغمشلاش در ااهلان ملرد بلهطلور
آگاهانه ،معنای کلما را واژگون میکن  .این املر ،شلیو ای از جنل

مل رن اسلت.

وقمی میگویی سفی  ،سیا است و سیا  ،سفی اسلت ،پیل اکلردن معنلا کلار دشلواری
است .من گاهی به تخریب و ویرانی آگاهانۀ زبان پی میبر و آن را برملت ملیسلاز ؛
درعین ما  ،شاه فرسای

طبیعی آن هسلم ؛ ملالمی از خودکلاری زبلان کله باعل

دورش ن آن از زن گی روزمر میشود .درنهایت ،به این نمیجله رسلی ا کله بایل بله

اخمراع مج د زبان دست زد (یونسکو.)3 :9299 ،
مسئلۀ موردنظر ما در این مقاله ،شناخت سبکی اسلت کله یونسلکو در نمایشلنامههلای
بهکار گرفمه است تا مساسیت و شکنن گی زبان شفاهی را که وسلیلۀ ارتبلاطی بلین انسلان-
1. Martin Esslin
2. Notes et Contre-Notes
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هاست ،نشان ده .این شکنن گی ،ناشی از جوهر زبان شفاهی و گا جنبۀ منجم و کلیشه-
ای آن ،و بیانگر خأل فکری افرادی است که به آن سخن میگوین .
پساز بیان این مطالب ،در آغاز ،روشهلایی را بررسلی ملیکنلی کله نمایلانگر مشلک
ارتباطی بین انسانهاست.
 .2پیشینۀ پژوهش
ب

دربار نارساییهای زبان ،اززمان پی ای

سورئالیس  ،یعنی جسلمجو در فراواقعیلتهلا

بهطور عا و فراواقعیت زبانی بلهطلور خلاد آغلاز شل و بلهعنلوان جریلانی کللی ،پلساز
یونسکو نیز همرا با دگرگونیهای زبانشناخمی در نیمۀ دو قرن بیسم به جریانهلایی ادبلی
همچون «رمان نو» انجامی ؛ ولی تجربۀ این نویسن

رومانیاییتبار ،ازنلوع شخصلی بلود و بلا

نمایشنامۀ آواز خوان طاس 9نمود یافت؛ به دیگر سخن ،وقمی یونسکو در کملابی بلاموضلوع

آموزش زبان انگلیسی و دیگر زبانها ،به وجود عبلار هلای کلیشلهای پلی بلرد ،اتوملاتیز
زبانی بر وی آشکار ش  .ایلن اتوملاتیز  ،عبلار از سلازوکلاری در زبلان اسلت کله باعل

بیفای گی و بیه فی سخنان و رفمارهلای انسلانی بلا بلهکلارگیلری تعبیلرهلای غیلرخلودی
(دیگللری) مللیشللود و را را بللر تجربلههللای شخصللی مللیبنل د .اتومللاتیز زبللانی ،رکللود و
بیمرکمی طبقۀ یورژوای جامعه را بر یونسکو آشکار میکن و بلا جنبلهای از زبلان ،ملرتبط
است که با اسمفاد از الزا های ناشی از روزمرگلیهلای زنل گی ،ملانع از آن ملیشلود کله
انسانهایی همچون اسلمیت و ملارتن ،غلر در قلراردادهلا و روابلط اجمملاعی ،بلهصلور
مسمق بین یشن و آزادانه سخن گوین  .کت آنها عاری از امسلاس اسلت و از ایلن روی،
واقعی تلقی نمیشود .آنها هویت شخصی ن ارن و بهآسانی ،قالب دیگران را ملیپذیرنل ؛
بنابراین میتوان گفت بهعبارتی ،آنها وجود ن ارن و دارای شخصیمی غیرخودی هسمن .

1. La Cantatrice Chauve
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 .3حذف دیالوگ

نخسمین نمایشنامۀ یونسکو بانا آواز خوان طاس ،بهگفمۀ وی ،نلوعی «تلراژدی زبلان» اسلت

که نمونهای از تئاتر ممن 9بهشمار میرود .همان گونه که از نا این ارلر پی اسلت ،ایلن گونلۀ
نمایشی ،به دیالوگ ،اهمیمی خاد میدهل و بلرپایلۀ زبلان ،اسلموار اسلت .ایلن نمایشلنامه،
تقلی ی مض ک از تئاتر ممن است؛ زیرا یونسکو در آن ،عمل کلرد سلنمی را ل لا نکلرد
است .بهطور کلی ،زبان در تئاتر ،ابزاری برای ابراز امساسا  ،تفکر و نیتهلای شخصلیت-
هاست و از این نظر ،ابزاری اساسی بلرای برقلراری ارتبلاط بلهشلمار ملیرود؛ املا بلهعقیل
یونسکو ،زبان تنها نبودِ امکان برقراری ارتباط بین موجودا را افشا میکن و دیلالوگ کله
ازنظر هگ  ،عالیترین شیو بیان نمایشی است ،به قالبی تهی تب ی میشود که بلرای درک
انسللانهللا بللهکللار نمللیآی ل  .وی از ایللن شللیو بیللان انمقللاد کللرد و آن را بللرای نشللاندادن

برقرارنش ن ارتباط بهکلار گرفمله اسلت .میشل کلورون 9معمقل اسلت« :در دنیلای یونسلکو،
هرکس خود را م بوس مینمای و در دا شبکهای از ظواهر و دنیایی ساخمگی قرار میگیلرد کله

ممی درسطح اساسیترین واقعیتها ،قادر به برقراری م اق گفمگو با دیگلری نیسلت» (کلورون،
)99 :9292؛ بلله همللین دلی ل  ،در بیشللمر آرللار یونسللکو ،دیللالوگ دی ل نمللیشللود و تنهللا

ض دیالوگ 3نمود یافمه اسلت .مملی گلا دیلالوگهلا کلامت در هل ملیپیچنل و معملوال
تکگویی جایگزین دیالوگ میشود.

یونسکو از همان صلف ا آغلازین آواز خلوان طلاس ،نلابودی دیلالوگ را نشلان داد

است .در بخشی از این نمایشنامه ،درمقاب صل بتهلای پایلانناپلذیر خلان اسلمیت هنگلا
صر

غذا ،آقای اسمیت با دهانی پراز غذا پاسخ میده :
خان اسمیت! سیبزمینی با پی خیلی خو است؛ اما روغن ساالد ،تن نیسلت .روغلن
بقالی کناری بهمر از روغن بقالی روبرویی است و ممی بهمر از روغلن آنیکلی بقلالی؛
اما منظور این نیست که روغنهای دیگر ب هسمن .

1. Le Théâtre-Texte
2. Michel Corvin
3. Antidialogue
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سپس خان اسمیت ادامه میده « :با این وجود ،همیشه روغن بقالی کناری ،بهمرین نلوع روغلن

است( »...یونسکو .)99 :9294 ،در این بخ  ،خان اسمیت م تی طوالنی تکگویی میکن
و آقای اسمیت تصمی میگیرد تنها درمقاب نهمین سلا او واکن

نشان ده .

شخصیتهای نمایشنامههای یونسکو درمقاب مخاطبان ساکت و بلیتوجله بله کتمشلان
تمای دارن دیالوگ را مذ

کننل و درعلو  ،از شلبهتلکگلویی 9اسلمفاد کننل ؛ ملثت

برانژ  9در نمایشنامۀ قات بیمزد 3قص دارد تجربهای را شرح ده که بهشل
آن قرار گرفمه و درنمیجۀ آن ،شع

و اطمینانی در او ایجاد ش است .وی درعین ما  ،بله

معماری که ب ون گوشدادن به مر های  ،او را به شرح داسمان
نمیکن ؛ زیرا میخواه به پرون هلای
مر

ت لت تلمریر

تشویق کرد  ،تلوجهی

بپلردازد .برانلژ مل تی طلوالنی همچلون بیملاری

میزن که با ص بتکردن با روانپزشک ،خود را از قی و بن رهلا ملیکنل ؛ بل ون

آنکه بهمعنای واقعی ،از درک مخاطب

امساس نگرانی کن  .بهگفمۀ پل ورنلوا ،4در شنلین

مواردی ،یکی از شخصیتها خود و دیگری را فراموش میکن و بر ملریف
شود؛ بلکه او را در اهن خود مذ

شیلر نملی-

میکن (ورنوا.)999 :9299 ،

اینگونه دیالوگ با تمریرگرفمن از تضاد ،نوعی کم ی را بهنمای

میگلذارد و موجلب

تفریح تماشاگر میشود؛ اما گا نیز شکلی غ انگیز و نگرانکنن به خود میگیلرد .بهملرین

مثا از اینگونه ،در نمایشنامۀ قات بیمزد دی میشود .در بخشی از این ارر ،برانژ با شلور
و هیجان ،درمقاب قاتلی اسم ال میکن که بلا سلماجت ،درملا سلکو و پوزخنل زدن

است .او با ص ایی غمگین و ناامی کنن  ،ص بتکردن و تشریح وضع خود را شروع ملی-
کن و در پایان نمیجه میگیرد که« :آ ! گفمگو بلا شلما امکلانپلذیر نیسلت!» (یونسلکو:9292 ،
.)999
این تکگویی ه زمان ،مالمی غل انگیلز و مضل ک دارد .عللت مضل کبلودن

آن

است که برانژ میخواه مالمی ممقاع کننل بله خلود بگیلرد؛ بنلابرایلن ،بله مبملذ گلویی

1. Quasi-Monologue
2. Bérenger
3. Tueur Sans Gages
4. Paul Vernois
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میافم و از اصطتما مض ک اسمفاد میکن  .علت غل انگیلزبلودن

نیلز ناامیل ی او و

تضادش درمقاب پوزخن و سکو  ،قات است.
با این وص  ،تنز دیالوگ و جایگزینی آن با تلکگلویی بلهمعنلای م سلوس کلمله
صور نگرفمه است .در بیشمر موارد ،بهظاهر ،تکگلویی هملان دیلالوگ اسلت و بلهدلیل
ناتوانی دیالوگ در برقراری ارتباط ملیتلوان آن را ضل دیلالوگ نامیل ؛ زیلرا دیلالوگ در
اینجا ،قادر به ایفای نق

خود نیست .گا این کار با بیان ه زمان پاسخها صور میگیرد؛

مثت در نمایشنامۀ ب اههگویی آلما ،9سه شخصلیت بلهنلا بلارتولومعوس 9وجلود دارنل کله

هرک ا  ،نخست ،سرنخ مکالمه را به دیگری ملیدهنل و قصل دارنل دیلالوگ را تخریلب
کنن ؛ اما سپس هرسه ه زمان فریاد میزنن :
بارتولومعوس او  :الفبای هر ملل

دربار تئاتر...؛

بارتولومعوس دو  :الفبای هر ملل

دربار لباسشناسی...؛

بارتولومعوس سو  :الفبلای هلر مللل

دربلار نمایشلنامهنویسلی( ...یونسلکو:9292 ،

.)944
در اینجا ،تخریب دیالوگ ،نمیجلۀ بلینظملی غیلرارادی پاسلخهلایی اسلت کله جنبلهای

مض ک دارن ؛ پس درواقع ،دیالوگ ازبین رفمه است؛ زیرا هرکس برای خود سلخن ملی-
گوی و به دیگران گوش نمیده  .درواقلع ،شخصلیتهلای یونسلکو بلا هنلر مکالمله آشلنا
نیسمن و نمیدانن برای شک گیری مکالمه بای بله سلخنان دیگلر افلراد نیلز گلوش داد؛ بله
عبار دیگر ،هرکس در دنیای خود سیر میکن و بیتوجه به دیگلری ،صل بت کلردن را
ادامه میده .
در جایی دیگر از همین نمایشنامه ،مذ

مالت گفمگویی ،با سره بنل ی قسلمتهلایی

از جمله صور گرفمه است و در پاسخهایی که بلازیگران مخملل

بیلان ملیکننل  ،کلامت

مشهود است .بهنظر میرس بازیگران درسی را مفظ کرد ان و بهصور غیلرارادی ،آن را
بیان میکنن ؛ مثت در بخشی از این نمایشنامه میخوانی :
بارتولومعوس دو  :ارر بهمسا نمیآی .
1. Impromptu de l’Alma
2. Bartholoméus
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بارتولومعوس او  :فقط اصو بهمسا میآین .
بارتولومعوس دو  :یعنی هر شیزی که ما درمورد یک ارر فکر میکنی .
بارتولومعوس او  :زیرا خود ارر...
بارتولومعوس دو  :وجود ن ارد.
بارتولومعوس او  :و در شیزی که ما درمورد آن فکر میکنی  ،وجود دارد.
بارتولومعوس دو  :شیزی که درمورد آن مر

میزنی ،

بارتولومعوس او  :در ترجمهای که از آن میکنی ،
بارتولومعوس دو  :در ترجمهای که به آن ت می میکنی ،

بارتولومعوس او  :و در ت میلی که به مرد میکنی (یونسکو.)933 :9292 ،

شایان اکر است که از این شلیو  ،بیشلمر در نمایشلنامۀ ب اهلهگلویی آلملا اسلمفاد شل

است .بهن ر اتفا میافم که شخصیتها ،یعنی هرسه بلارتولومعوس بلهشلک واقعلی ،بلا
خود یلا یونسلکو صل بت کننل و بیشلمر وقلتهلا ،آنهلا درملا بلازگوکلردن درسهلای
مفظکرد یا بیان نظریههای پوچان .
شیو دیگری که یونسلکو بلرای کاسلمن ارزش دیلالوگ و تبل ی آن بله ضل دیلالوگ
بهکار گرفمه ،قراردادن دو مخاطب در وضعیتهایی مخمل

اسلت؛ ملثت در نمایشلنامۀ شلا

میمیرد ،9تباد گفمگو بین پادشا برانژ و ملکه ماری ،9تشری ی است کله پل ورنلوا آن را
دیالوگ گسسمه 3نامی است .در بخشی از این ارر ،ناامی ی و نگرانی ناشیاز ملرگ ،برانلژ

را فراگرفمه است و کلما امیل وارکننل

ملاری نیلز تسللیبخل

نیسلت .در ایلن ماللت،

مکالمه ،بیهود بهنظر میرس و تنها بیانی رقتبار از جبر ،ناامی ی و مرگ است.
ماری :نس های جوان ،دنیا را بزرگ کرد ان .
پادشا  :من میمیر .
ماری :صُوَر فلکی فمح ش ن .
پادشا  :من میمیر .
ماری :جسوران در درهای آسمان نفوا کردن .
1. Le Roi se meurt
2. Marie
3. Dialogue Enrupture
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پادشا  :آنها را از بیخ و بن برکنی (یونسکو.)93 :9293 ،
عجیبترین نوع دیالوگ ،زمانی صور میگیرد که دو مخاطلب هلین نقطلۀ مشلمرکی

ن ارن و دنیایشان کامت بلا هل ممفلاو اسلت؛ ملثت در نمایشلنامۀ قاتل بلیملزد ،برانلژ و

آرشیمکت مجممع رادیوز 9را درنظر میگیری  .هنگامیکه برانژ ت ت تمریر جلذابیت منطقله
قرار میگیرد ،از نوری جادویی سخن میگوی که منطقه را نورانی کرد اسلت؛ املا ظلاهرا
آرشیمکت سخن او را با جملۀ «روشنایی الکمریکی من» تص یح میکن .
از آغاز نمایشنامه ،تماشاگر با جملههای ت سینآمیز برانلژ  ،مموجله ملیشلود منطقله در
روشناییای خار العاد غوطهور ش و ب ین صور  ،از بقیۀ شهر که تقریبا در ایلن فصل ،
مهآلود است ،مممایز ش است .این روشنایی که با یک سیسم نورافشلانی بلهوجلود آمل ،
هنر آرشیمکت است؛ ب ین ترتیب ،برانژ با رومیهای مساس و عاشقانه ،این روشلنایی را در
زبان شاعرانۀ خود ،روشنایی جادویی مینامل ؛ درمقابل  ،آرشلیمکت کله ملرد علل و تل بر
است ،سخن او را تص یح میکن  .این مسئله کامت بیانگر تضادی است که بین دنیای آندو
وجود دارد و آنها را از ه ممملایز ملیکنل ؛ بنلابراین ،دنیلای ممفلاو ایلن دو شخصلیت،
شک گیری مکالمۀ واقعی را ناممکن و دیالوگ را پوچ میکن .

اینگونه تضاد در گفتوشنود میان برانژ و دوسم  ،ادوارد 9نیز دی ملیشلود .فاصللۀ

بین دی گا ها و مفاهی دنیای این دو شخصیت ،شنان زیلاد اسلت کله آنهلا قلادر بله درک
یک یگر نیسمن و معنا و ارزش واقعی سخنان هریک ،برای دیگری قاب درک نیست.
هنگامیکه برانژ میگوی « :اتفاقا ومشلمناکی در اطلراف رخ ملیدهل و نملیتلوان ایلن
وضعیت را بپذیر » ،ادوارد درپاسخ میگوی « :تو همیشه درجسلمجوی مسلائ عجیلب و غریلب

هسمی ،اه ا دستنیافمنی را برای خلود درنظلر داری و بلا نظلا هسلمی و تسللی شل ن ،ملوافقی»
(یونسکو.)94 :9292 ،
به همین ترتیب ،هنگامیکله برانلژ ملاجرای ازدسلتدادن نلامزدش را شلرح ملیدهل ،
ادوارد تمرر خود را بهخوبی نشان نمیده و تنها بهفکر نوشی ن است:
ادوارد :بای دردناک باش  ...شای داری لطفا؟
1. Cité Radieuse
2. Edouard
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برانژ  :ببخشی ! به آن فکر نکرد بود  .این مادره زن گی من را ازه پاشی  .شرا! یک
فنجان دار .
ادوارد :شما را درک میکن .
برانژ  :شما نمیتوانی مرا درک کنی .
ادوارد :آ ! شرا!
برانژ  :من نمیتوان به شما شای تعار

کن ؛ کپک زد ؛ یاد رفمه بود.

ادوارد :خُب یک لیوان عر نلیشلکر بیاوریل  ...کلامت بلیملس شل ا (یونسلکو،
.)999 :9292
درمقاب این دیالوگ کله بیلانگر فاصللۀ بلین دو مخاطلب و دیل گا هایشلان اسلت ،در
دیالوگی دیگر از همین نمایشنامه ،شاه جهانی هسمی که گویی هریک از انسانها پژواک
دیگری هسمن :
پیرمرد او  :شه هوای ب ی!
پیرمرد دو  :شه هوای ب ی!
پیرمرد او  :شی گفمی ؟
پیرمرد دو  :گفم شه هوای ب ی .شما شی گفمی ؟
پیرمرد او  :من میگوی شه هوای ب ی.
پیرمرد دو  :به بازوهای من تکیه ب تا سُر نخوری.

پیرمرد او  :به بازوهای من تکیه ب تا سر نخوری (یونسکو.)29 :9292 ،
نکمۀ جالب ،این است که در هردو مورد ،نمیجه یکی است :دیالوگ هموار غیلرممکلن
و همچون گفتوشنود دو شخصیت ناشنواست .دیالوگ این پیرمردهای ناشنوا ،بازنماییای
م سوس از تما دیالوگهایی است که پیشمر ،دربار آنهلا سلخن گفملی ؛ یعنلی دیلالوگ
شخصیتهایی که قادر به شنی ن سخنان دیگران و درک یک یگر نیسمن و در دنیای خلاد
خود مبس ش ان .
همانگونه که پیشمر گفمی  ،اسمفاد یونسکو از دیالوگ بلهعنلوان ابلزاری بلرای بیلان در
تئاتر ،کامت با نوع سنمی آن مغایر دارد .ازنظلر یونسلکو ،دیلالوگ تنهلا غیلرممکلنبلودن
برقراری ارتباط بین انسانها را نشلان ملیدهل و ایلن مسلئله ،درک ممقابل بلین افلراد را بله
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کممرین درجۀ ممکن میرسان  .نبودِ درک ممقابل در جمللههلای شخصلیتهلای نملای ،
کامت مشهود است .آنهلا اساسلا مرفلی بلرای گفلمن ن ارنل و بله مبملذ تلرین جمللههلا و
کلیشههای دارای تنوع گسمرد بسن میکنن .
 .4کلیشه

یونسکو در کما یادداشتها و ض یادداشلتهلا ،زبلان شخصلیتهلای

توصی

را بل ین صلور

کرد است« :اغلب اوقا  ،شخصیتهای من مر هلای مبملذ ملیزننل و ایلن ،نشلانۀ

ناتوانی آنها در برقراری ارتباط است .انسان درپشت کلیشه ،خلود را پنهلان ملیکنل » (یونسلکو،
.)994 :9299
یکللی از ویژگللیهللای تئللاتر یونسللکو ،اسللمفاد فللراوان از کلیشللههاسللت .در نمایشللنامۀ

آواز خوان طاس ،وی از این ابزار ،برای نشاندادن ابمذا و خأل زبان اسمفاد کرد است .او

خود دربار این مسئله گفمه است:

درواقع ،نمایشنامههای من ،نق ابمذا و تقلی ی مض ک از تئاتری اسلت کله ویژگلی
تئاتریاش را ازدست داد است؛ به عبار دیگر ،نق زبانی توخالی است کله مکالملۀ
اشخاد ،آن را برای من نمایان کرد است؛ نق شعارهاست .خرد بلورژوا ازنظلر ملن،
انسانی اسلت بلا عقایل خلاد کله در تملا جواملع و تملا ادوار بلهششل ملیخلورد

(یونسکو.)999 :9299 ،

یونسکو در اولین صف ا از نمایشنامۀ آواز خوان طاس ،خرد بورژواها ،و زبلان خلالی

از معنا و پر از کلیشه و ابمذا آنها را به ما نشان داد است:

خان اسمیت :شای ما کار خوبی کردی که برای دسر ،یک لیلوان کوشلک آ میلو
تهیه کردی ؛ اما من لیوان را روی میز نگذاشم تا بچهها شکمو بار نیاین  .بای به آنهلا

یاد داد که در زن گی ،میانهرو و بامتمظه باشن (یونسکو.)93 :9294 ،
یکنواخمی جملههای این نویسن  ،بیانگر خأل فکری مخاطبان ،اصالتن اشمن و ت جلر

آنهاست .فوس برادسکو 9دربار زبان در آرار یونسکو معمق است:

1. Faust Bradesco

5/11/2014 11:22:16 AM

Text [10] ed 4.indd 160

فصلنامة علمی  -پژوهشی زبانپژوهی دانشگاه الزهرا 161 /

نوعی مرکت غیرارادی ،شخصیتها را به جنبوجوش میآورد؛ شخصیتهلایی کله
قللادر بلله بیللان امساسللا و ممللی تفکللرا واقعللی خللود نیسللمن  .آنهللا بلله جمللت
پی ساخمهش ساد و بیهویت بسن ملیکننل ؛ جمتتلی کله همله ،آنهلا را مفلظ
هسمن و بهطور مض کی ،تام تهوع تکرار میشلون  .فلوران کلملا بل ون تفکلر و
جمت بیربلط ،نشلاندهنل نلاتوانی در برقلراری ارتبلاطی مسلمقی و صل یح اسلت

(لبرو.)92 :9293 ،9

ابمذالی که آن را با اسمفاد از عنوان عملومی «کلیشله» طبقلهبنل ی ملیکنلی  ،در بخل
ریشه ،دارای تنوعی گسمرد است و یعنی بیان غیرارادی واژ های پلی پلاافملاد  ،بل یهیا ،
هذیان و. ...
اکنون ،این مفاهی و تغییر شک و نیز اب اعهلای صلور گرفمله روی ایلن کلیشلههلا را
ت لی و جملههایی از این دست را اکر میکنی .
بهمرین نمونهها از جملههای غیرارادی را در نمای

صن لیها 9ملیتلوان یافلت .در ایلن

نمایشنامه ،پیرمردی هنگا گفمگو با همسرش ،یک جمله را مانن ترجیلعبنل ی شنل ین بلار
تکرار میکن  .این جمله با جملههای قبل

هینگونه ارتباط منطقی ن ارد:

پیرمرد :خود وانمود کن نوبت توست.
پیرزن :نوبت توست.
پیرمرد :نوبت توست.
پیرزن :نوبت توست.
پیرمرد :نوبت توست.
پیرزن :نوبت توست.
پیرمرد :شایمو بخور سمیرامیس.

البمه روی ص نه ،شای وجود ن ارد (یونسکو.)99 :9294 ،
با توجه به اینکه در ص نۀ نمای  ،نه شای وجود دارد ونه میلزی ،پیرملرد از ایلن جملله
بهعنوان یک فرمو غیرارادی اسمفاد کرد است تا به مکالمه یا به عبار صریحتر ،به ایلن
1. Raymonde Laubreaux
2. Les Chaises
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ج ا برای هین پایان ده  .این جمله بیشمر شبیه یک تیک زبانی اسلت؛ بنلابرایلن ،بیشلمرین
قسمت کلیشهها ،سلخنان پلی پلاافملاد و سلاد اسلت .در نمایشلنامههلای یونسلکو ،برخلی
شخصیتها تنها با ابمذا  ،عقی هایشان را ابراز میکنن ؛ مثل آقلا و خلان اسلمیت و آقلا و
خان مارتن در آواز خوان طاس ،بوتار 9در کرگ نها 9و سرای ار در قات بیمزد.

در نمایشنامۀ آواز خلوان طلاس ،آقلا و خلان ملارتن ،مرفلی بلرای گفلمن ن ارنل و بله

جملههای ازپی ساخمه مموس میشون :

خان اسمیت :این امر در تئوری ،درست است؛ املا مسلائ در واقعیلت ،طلوری دیگلر

اتفا میافم (یونسکو.)49 :9294 ،
آقای مارتن :آقای رئیس آت

نشانی! [مبامثهای بین خان و آقای مارتن درمیگیرد].

خان اسمیت خطا به آقای مارتن :به شما مربوط نیسلت! [خطلا بله آقلای اسلمیت]:
خواه

میکن افراد بیگانه را در مسائ خانوادگی دخالت ن هی ! (یونسکو:9294 ،

.)43

و در جای دیگر:
آقای اسمیت :آنچه مه تر است ،این است که داسمان آت نشانیها درسلت ،واقعلی و
کام است.
مممور آت نشانی :من از شیزهایی ص بت میکن که خلود شخصلا تجربله کلرد ا .
طبیعت ،فقط طبیعت و نه شیز دیگری.
آقای مارتن :درست است .واقعیت در کما هلا نیسلت؛ بلکله در زنل گی وجلود دارد
(یونسکو.)94 :9294 ،

همانگونه که میبینلی  ،در ایلن نملای  ،ابملذا جلای خلود را بله هلذیان داد اسلت و

بهگفمۀ میر ،3این ت بیر در جامعۀ بورژوا کاربرد دارد (لبلرو .)992 :9293 ،در اینجلا ،نمونله-
هایی را در این زمینه اکر میکنی :
آقای مارتن :خانۀ یک انگلیسی برای او مث یک قصر واقعی است (یونسلکو:9294 ،
.)93
1. Sémiramis
2. Botar
3. Mayer Hans
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خان مارتن :هر امر انسانی ،قاب تکری است (یونسکو.)99 :9294 ،
دیالوگ خیالی پیرمرد و پیرزن در نمای

صن لیها با مهمانان نامرئی ،نمونهای کام از

مکالمۀ شک گرفمه از ابمذا است .در این دیالوگ ،دسمورالعم های ملدبانه و اغرا آمیلز،
و جملههای کلیشهای ،ضع

بیان و مض کبودن زبان این زوج سرای ار را نشان میده .

هانری گوییه 9دربار این مسئله معمق است:

نویسن بهکمک شخصیتهای نامرئی ،قطعاتی را تصنی

میکن که کم ی اخلت

9

نامی میشود .زن اشرا زاد با دلبری خود ،کلن با مرکلا عاشلقانۀ خلود و یلک
خانواد با بچههای خود ،همه به ازدیاد بیمعناترین مکالما فرصت میدهن ؛ همچنین

سررسی ن امپراتور و سخنان مبمذ و تملقآمیز درمقاب ق ر (گوییه.)932 :9229،
شایان اکر است که اسمفاد از ایلن روش در نخسلمین نمایشلنامههلای یونسلکو ازجملله

آواز خللوان طللاس ،صللن لیهللا و نیللز ژاک یللا تسلللی  ،3بسللیار رواج داشللمه اسللت؛ امللا در
نمایشنامههای بع ی ،ک رن

تر ش

بهکار رفمه است.

و بار دیگر ،در نمایشنامۀ کرگ نهلا ،بلهمیزانلی زیلاد

در نمایشنامۀ کرگ نها ،این ابمذا ک ک در دیالوگ افلزای

ملییابل و ایلن مسلئله،

یکی از نخسمین نشانههای بیماری و نماد ه نواگرایی ،یعنی موضوع اصلی نمایشلنامه اسلت.
در اینجا ،شن نمونه از آن را اکر میکنی :
در امور طبیعی ،هین جر واقعی وجود ن ارد (یونسکو.)929 :9292 ،
همیشه الز است سعی کنی بفهمی (یونسکو.)924 :9292 ،
همه مق دارن مم و شون (یونسکو.)999 :9292 ،
بای تابع زمان بود (یونسکو.)999 :9292 ،
در بعضی قطعا نمایشنامۀ یونسکو ،یکی از شخصیتهلا بلهصلور مسلمقی  ،پلوشی و
خأل دسمورهای کلیشهای را یادآوری و دیگری آن را تمیی میکنل ؛ ماننل هنگلامیکله در
پادشا میمیرد ،پزشک تعار های

را به پادشا بیان میکن :
1. Henri Gouhier
2. Comédie de Moeurs
3. Jacques ou la soumissions
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[پزشک با تواضع و تملق ،درمقاب پادشا تعظی میکن ]
پزشک :اجاز میخواه خ مت اعلیمضر  ،ست و بهمرین آرزوها را تق ی کن .

مارگریت میگوی  :این فقط یلک تشلریفا تلوخلالی و بلیمعنلی اسلت (یونسلکو،
.)92 :9293
آنچه مارگریت میگوی  ،همان نکمهای است که تماشاگر بهسلرعت ،بله آن فکلر ملی-
کن ؛ زیرا همه میدانن که پادشا بهزودی میمیرد؛ ب ین ترتیب ،یونسلکو پلوشی زبلانی را
بهنمای

میگذارد که از جملههای بیمعنا شلک گرفمله اسلت؛ همچنلین گلا نویسلن بله

شخصیتها فرصت میده تا خودشان این بیمعنایی زبان را درک کنن ؛ ماننل ایلن نمونله
از نمایشنامۀ ژاک یا تسلی :

مادر ژاک خطا به گاسمن :آنها واقعا برای هم یگر ساخمه شل انل  .ایلن ،جمللهای
است که ما در موقعیتهای مشابه میگویی [پ ر و مادر روبر  ،پل ر و ملادر ژاک و
ژاکلین میگوین « :آ ! فرزن ان من!»][ .آنها باهیجان ک

میزنن ] (یونسکو:9294 ،

.)999
معموال ابمذا به امری ب یهی تب ی ملیشلود و بله عبلار دیگلر ،ویژگلیای مسلل و
قطعی بهدست میآورد؛ بهگونهای که تمیی آن ،بیهود و ممی مض ک بلهنظلر نملیرسل ؛
مثت در آواز خوان طاس میخوانی :
آقای مارتن :سق

در باال و ک

در پایین است (یونسکو.)99 :9294 ،

آقای اسمیت :وقمیکه در ییت هسم  ،تنهلایی و آرامل

را دوسلت دار (یونسلکو،

.)99 :9294
خان اسمیت :با پو میتوانی هرشلی را کله دوسلت داریل  ،بخلری (یونسلکو،
.)99 :9294
گا نیز ابمذا درقالب پرس

و پاسخ ظاهر میشود و سلا هایی مطرح میشود که همه

پاسخشان را میدانن ؛ ممی کسی که خودش آنها را مطرح کرد است؛ مانن :
خان اسمیت :هفت روز هفمه ک ا ان ؟

خان مارتن :دوشنبه ،سهشنبه ،شهارشنبه ،پنجشنبه ،جمعه ،شنبه ،یلکشلنبه (یونسلکو،
.)99 :9294
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ب ین ترتیب ،هنگامیکه شخصیتها ابملذا یلا هلذیانی بلرای گفلمن نملییابنل  ،گفلمن
ب یهیاتی را شروع میکنن که نشانگر ناتوانی آنها در اسمفاد از زبلان بلهعنلوان ابلزار بیلان
تفکری اصی است .با این وص  ،یونسکو به اسمفاد از شک های گونلاگون کلیشله بسلن
نکرد است و معموال برای نشاندادن پوشی بیشمر آنها ،کلیشهها ،اصطتما و هلذیانهلا
را تغییر داد ویا آنها را بهشک هایی بیمعنا و کم ی اب اع کرد است؛ ماننل مکالملۀ زیلر
که در آن ،از کلیشههای تغییرشک و تغییرمکلانیافمله اسلمفاد شل اسلت و هلردو زوج و
مممور آت نشانی در نمایشنامۀ آواز خوان طاس ،آن را بیان کرد ان :

آقای مارتن خطا به مممور آت نشانی :این روزها اوضاع ،خیلی خرا است.

مممور آت نشانی :خیلی خرا  .تقریبا هین کلاری نیسلت؛ کملی خُلرد کلاری ،یلک
شومینه و انبار غله .هین کار ج ی وجود ن ارد .سودی ه ن ارد و از آنجایی که بازد
کاری نیست ،بیمۀ کممری را به تولی اخمصاد میدهن .
آقای اسمیت :هین شیزی خو پی
کشاورزی .امسا برای آت

نملیرود .همله جلا هملینطلور اسلت :تجلار ،

ه بازار ،کساد است.

آقای مارتن :نه گن می! نه آتشی!
مممور آت نشانی :از سی ه خبری نیست.
خان اسمیت :اما شکر هست.
آقای اسمیت :بهخاطر اینکه شکر را از خارج وارد میکنن .
خان مارتن :بلرای آتل سلوزی ،اوضلاع بل تر اسلت .بلی ازمل مالیلا ملیگیرنل

(یونسکو.)99 :9294 ،
در اینجا ،شخصیتها از آت  ،همچون کاالیی ص بت میکنن و قواع ازپلی سلاخمه
را بهشکلی تمسخرآمیز بهکار میگیرن  .تغییرشک دیالوگ ،با اضافهکردن کلمههلایی مثل
«آت » یا «سی » به این قالبها صور میگیرد و ایلن مسلئله ،سلبب اسلمهزا و پلوشی کل
دیالوگ میشود .هنگامیکه خان اسمیت ملیگویل « :در زنل گی بایل از پنجلر نگلا کلرد»
(یونسکو ،)99 :9294 ،درواقع ،این جمله را تقلی میکنل « :در زنل گی بایل » ...؛ املا وقملی
اضافه میکن که «از پنجر نگا کرد» ،ک جمله و دیالوگ بیمعنا میشود.
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این نمایشنامه ،نمونههلای زیلادی از ضلر المثل هلا و هلذیانهلای تغییلرشلک یافمله را
بهنمای
مب

میگذارد؛ مثت ضر المث «تخ مرغدزد ،شمردزد میشود» در آن ،بله دو قسلمت
میشود« :کسی که امروز ،یک شمرمرغ میفروش  ،فردا صامب یلک تخل ملرغ ملیشلود»

(یونسکو.)99 :9294 ،
همانگونه که پیشمر گفمی  ،در نخسمین نمایشلنامههلای یونسلکو ،اسلمفاد از کلیشلههلا،

بسیار مم او است :اما در ژاک یا تسلی  ،این مسئله ظاهرا با تغییرشک کلیشه یا اب اع نوعی

دیگر از آن صور میگیرد تا هرشه بیشمر ،پوشی زبان را نشان ده و سخنان طبقۀ بلورژوا
را به مسخر گیرد؛ مانن :

فرصتها رو غنیمت بشمار .مقهها من را مجبور به این کار میکنن  .سخت اسلت؛ املا

این ،بازی قانون است (یونسکو.)993 :9294 ،

مادر ژاک ...:ژاک! تو میتوانی همینطور بنشینی .مالت تسلی تو ،من را خرسن می-

کن ؛ اما کامت ملد باش (یونسکو.)999 :9294 ،
این نمایشنامه به آرار معرو

و تقلی هنری دسمورالعم ها اشار ملیکنل و جمللههلایی

همچون «آ ! ای کت ! شه جر هایی که بهنا تو مرتکب میشون !» (یونسلکو )993 :9294 ،کله
از جملۀ معرو

«آ ! آزادی! شه جر ها که بهنا تو مرتکب میشون !» برگرفمه ش ان  ،در این

نمایشنامه ،ک نیسمن .

موریس لکیه 9تصریح کرد است که:
دسمورالعم های ملدبانه ،کلیشهها ،شعارهای روزمر  ،جملت پلی پلاافملاد بلهزبلان
فرانسه یا دیگر زبانها ،در کشورهای دیگر ،اهمیت شن انی ن ارد .زیبایی ،هماهنگی و
کلیۀ عناصر غیرقاب جایگزین ارائهش در زبلان ،در ماشلیه قلرار دارد .آنچله کله در
آرار یونسکو ،مائز اهمیت است ،اسمفاد غیرارادی انسان از آنها است؛ زیرا این امر به

تمامی دور ها و تمامی کشورها تعلق دارد (لبرو.)99 :9293 ،
درمجموع میتوان گفت علت اهمیت زیاد اسمفاد از این کلیشهها در آرار یونسلکو ،آن
است که نویسن بر ناتوانی زبان تمکی کرد است.

1. Maurice Lécuyer
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 .5نتیجهگیری

همانگونه که در این مقاله گفمی  ،یونسکو بهشیو هلای گونلاگون ،از تخریلب زبلان سلخن
گفمه است« :تئاتر من درصورتی باارزش است که درزمینۀ تخریب و مرمت بیان ایفای نقل

ملی-

کن » (یونسکو .)999 :9299 ،در این موز  ،دربار زبانی سخن گفمه میشود که به هلر پلین
و خ و تخریبی تن میده  ،انسان را م صور میکن و بهجلای اینکله ابلزاری بلرای تفکلر
انسان باش  ،بهجای او فکر میکن .

یونسکو در یادداشتها و ض یادداشتها نوشمه است:

برخورد با مسئلۀ ادبیا با مطالعۀ بیان آن ،برخورد با عمق آن و رسی ن بله جلوهر آن
است؛ اما ممله به یک زبان منسلوخ و اسلمهزای آن بلرای نشلاندادن م ل ودیتهلا و
نقصهای آن ،ممتشیکردن آن است؛ زیرا هر زبانی فرسای

پی ا میکنل و خلالی از

معنا میشود و سعی در تج ی و امیا ویا بله بیلانی سلاد تلر ،گسلمرش آن ،وظیفلۀ هلر
آفرینن ای است که از این را  ،به بطن مسائ و واقعیا زن و هیجانانگیلزی دسلت

مییاب (یونسکو.)24 :9299 ،
باوجود این بای ورای ظواهر را نیز دی و دلی اصلی ایلن ان یشلههلا و افشاسلازیهلا را
جسمجو کرد تا بموان ازپشت تمسخر زبان پلوچ ،یکلی از اصللیتلرین موضلوعهلای دنیلای
یونسکو را دریافت .با توس به این شلیو هلا نویسلن واقعیملی اساسلی را یلادآور شل کله
عبار است از سکو و تنهایی انسان در دنیا .انسان تنهاست؛ زیرا بهدلی دراخمیلارن اشلمن
زبانی بامعنا نمیتوان امساسات

را بیان کن .

در پایان نمایشنامۀ ژاک یا تسلی  ،روبر به ژاک پی نهاد ملیکنل زبلانی را برگزینل

که در آن ،همه شیز تنها با واژ «گربه» بیان میشود .ازنظر یونسلکو ،ارزش سلکو  ،بیشلمر
از زبانی است که معنا ن ارد .او با نوشمن نمایشلنامههلای بلیکلت  ،انسلانیمی را بله ملا نشلان
میده که سکو را برگزیل و از سلخنگفلمن صلر نظلر کلرد اسلت؛ املا پشلت ایلن

سکو  ،واقعیملی پنهلان اسلت کله ژان ونیله 9بلهخلوبی آن را بیلان کلرد اسلت .او دربلار

نمایشنامۀ صن لیها نوشمه است« :در آخر این نمایشنامه ،بلهوضلوح ،خواسلت یونسلکو مبنلیبلر

1. Jean Vannier
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»تخریب در تئاتر بر ملا آشلکار ملیشلود؛ یعنلی ربلطدادن سلکو دنیلا بله عل وجلود انسلانیت
.)99 :9293 ،(اسپانگله
 مطللرحکللردن مه ل تللرین مسللائ و نشللاندادن،یکللی از ویژگللیهللای تئللاتر یونسللکو
، در نمایشلنامههلای او،غ انگیزترین واقعیتها با توس به زبان طنز است؛ بله عبلار دیگلر
 بهمر است به سخنی، برای نمیجهگیری. بهکمک ما میآی تا فاجعه را بهمر ت م کنی

خن

:از نویسن توجه کنی ؛ زیرا وی بهمر از ما این ان یشه را بیان کرد است
؛ البمه نمیخواه بگوی که من درپی خن ان ن نیسلم ؛ بلاوجلود... خن ی ن...خن ی ن
 خن ی ن فقط خاتمهیافمن ملاجرای غل انگیلزی. اصلیترین ه ف نیست، در اینجا،این
است که ما آن را روی ص نه میبینی ویا درصور کم یبودن نمایشنامه نمیبینلی ؛
 ملا ملیخنل ی تلا گریله نکنلی. خن در اینجا همچون رهایی اسلت.ولی مسممر است

.)22 :9299 ،(یونسکو
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