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عوامل الزم برای نوآوری در نگارش نما�شنامه

ترانه جوانبخت

نگارش نما�شنامه �کی از مهم ترین فعالیت های ادبی است که برای آن نیاز به داشتن مهارت های مختلف است. �کی از عوامل الزم

برای نوآوری در نما�شنامه نو�سی داشتن دانش کافی برای آن است. عوامل د�گر برای نوآوری در نگارش نما�شنامه، داشتن استعداد،

انگیزه و �شتکار است. نوآوری در نما�شنامه نو�سی بر �کی از این چهار محور میباشد: ۱ .نوآوری در محتوا و پرداختن به موضوع هایی

که توسط د�گران نوشته نشده، ۲ .ا�جاد فرم و �ا ساختار جد�د در نما�شنامه، ۳ .استفاده از عناصر جد�د در نگارش متن نما�شنامه

نوآوری، نوع چهارم آن از بقیه دشوارتر است و ذهنیت خاص نو�سنده های و۴ .ا�جاد مفاهیم جد�د در تئاتر. از این چهار نوع

معدودی در تاریخ تئاتر را نشان می دهد، نو�سندگانی که مفاهیم موجود در تئاتر را برای سالیان متمادی دستخوش تغییرات بنیادین کردند. در این مقاله �س از بررسی مهارت های الزم

برای نما�شنامه نو�سی، به تحلیل این چهار نوع نوآوری در نگارش نما�شنامه خواهم پرداخت.

�کی از مهم ترین مهارت های نو�سنده در نگارش نما�شنامه در نحوه چینش شخصیت ها و فضاهای د�الوگ ها میباشد. اگر نما�شنامه نو�س به تعلیق قصه در نما�شنامه نیز بپردازد و با

ا�جاد کردن پرسش در ذهن مخاطب و بدون �اسخ قرار دادن او این تعلیق را در نما�شنامه ا�جاد کند مسلما در نگارش آن موفق تر خواهد بود. از د�گر مهارت های �ک نما�شنامه نو�س،

نکته سنجی برای �افتن موضوع های مهم و جالب است که انگیزه ی مخاطبان را برای خواندن نما�شنامه بیشتر کند. در عین حال با اجرای آن روی صحنه نیز مخاطبان عالقه ی بیشتری به

پیگیری سرنوشت شخصیت های نما�شنامه خواهند داشت. نما�شنامه نو�س الزم است با تاریخ کشورها آشنایی داشته باشد تا بتواند درباره برحه های مختلف تار�خی متن های جالب

بنو�سد تا با اجرای متن های تار�خی روی صحنه بتواند مردم کشورها را با رو�دادهای تار�خی آشنا کند. برای این منظور صرفا مطالعه کتابهای تار�خی کافی نیست و بهتر است او با مردم

کشورهای مختلف و فرهنگ ها�شان آشنایی پیدا کند. به این دلیل کسانی که صرفا در �ک کشور زندگی نمی کنند و با مردم کشورهای مختلف در تماس هستند می توانند بهتر تاریخ

کشورهای مختلف را در نما�شنامه ها�شان منعکس کنند. هر رشته ای ارزش خاص خود را دارد و اگرچه با پرداختن به علوم می توان جان افراد بشر را نجات داد، با پرداختن به فلسفه

می تواند تعار�ف و کاربردهای جد�د برای مفاهیم ا�جاد کرد، با هنر می توان روح بشر را طراوت بخشید و با نوشتن مقاله در زمینه حقوق بشر و جنبش زنان که با�د و با�د کانون فعالیت ها

آگاهی داد، اما پرداختن به نما�شنامه نو�سی حسنی دارد که این رشته ها ندارند. مز�ت نما�شنامه نو�سی این است که می توان به �من آن مردم دنیا باشد می توان به افراد بشر در این موارد

را از تاریخ کشورها آگاه کرد و این مورد را نمی توان با علوم و فلسفه کرد. برخی افراد که به د�دن تئاتر عالقمند هستند، به مطالعه کتاب های تار�خی عالقه ای ندارند و د�دن تئاتر

کشورها بسیار موثر باشد. به عالوه ممکن است با مطالعه �ک کتاب، تاریخ از ذهن آنها فراموش شود اما صحنه های تئاتر برای سالیان سال در ذهنشان می تواند برای آشنا کردنشان با تاریخ

را می توان با ا�جاد می ماند. به این دلیل استفاده از رو�دادهای تار�خی به عنوان �کی از انواع نوآوری از نظر محتوا در نما�شنامه بسیار مهم است. فرم و �ا ساختار جد�د در نما�شنامه

تغییر در بخش های گوناگون آن به وجود آورد. به هم ر�ختن برخی از قسمتهای آن و �ا بازگشت حوادث در نما�شنامه می تواند برای این منظور به کار رود. استفاده از عناصر جد�د �کی

گرفته باشد تا استفاده از آنها در نگارش نما�شنامه نوعی نوآوری د�گر از راه کارهای نوآوری در نما�شنامه نو�سی است. این عناصر نبا�د قبال مورد استفاده ی د�گر نما�شنامه نو�سان قرار

محسوب شود. همانطور که در ابتدای این مقاله اشاره کردم استفاده از مفاهیم جد�د در تئاتر مشکل ترین نوع نوآوری در این زمینه است که درواقع تکامل کار هنری �ک نما�شنامه نو�س

را نیز در نوشته ها�ش منعکس می کند.

برای بررسی دقیق تر این چهار محور نوآوری در نگارش نما�شنامه، چند نمونه از نما�شنامه های مختلف را بررسی می کنم.

هنريک ايبسن نمايشنامه نويس نروژی نمايش نامه ای به نام "مرغابی وحشی" نوشته كه در آن می توان نوآوری در محتوای نمايشنامه  را يافت. ايبسن در اين نمايشنامه به نقد بورژوازی

آن پرداخته و بدبختی اين طبقه از جامعه را عليرغم ثروتمندی شان نشان داده است. او دوری از اصول اخالقی را دليل اصلی اين بدبختی می داند. خرافات از ديگر مواردی است كه ايبسن

را مورد انتقاد قرار داده است. او با استفاده از طنز خرافه باوری را در این نما�شنامه بيان كرده است. این نو�سنده از نظر فلسفی تحت تاثیر د�دگاه های اخالقی کانت بوده است. همان

طور که کانت اخالق مداری را در صداقت می دانست ا�بسن نیز این ویژگی اخالقی را باعث خوشبختی بشر می داند. خواننده نما�شنامه "مرغابی وحشی" می تواند فلسفه اجتماعی ژان

ژاک روسو را نیز در این اثر ادبی بیابد. روسو که از د�گر فیلسوفان است معتقد بود که جامعه عشق به خود  را که در هر فرد بشر وجود دارد تبدیل به غرور می کند. ما این تبدیل درونی را

در ورل �در و �سر در این نما�شنامه می بینیم. در واقع می توان این مورد را اثر منفی جامعه مدرن بر بشر در نظر گرفت که در این نما�شنامه مورد نظر ا�بسن نیز بوده است. نقد

مدرنيته و سنت ادغام تقلب و خرافات و نیز انتخاب مرغابی وحشی به عنوان نمادی برای توصيف شخصيت ها اين نمايشنامه را اثری ماندگار کرده است.

نوآوری در ساختار نما�شنامه را می توان در نما�شنامه ساموئل بکت نو�سنده ایرلندی با عنوان "در انتظار گودو" �افت. این نو�سنده سرگردانی بشر امروز را در این اثر اد�س به تصویر

کشیده است. او در دو شخصیت اصلی این نما�شنامه به نام های استراگون و والد�میر انتظار پوچ و بی نتیجه برای آمدن شخصی به نام گودو را به گونه ای نوشته که هر دفعه که این دو

نفر از آمدن گودو ناامید می شوند، سلسله عواملی دست به دست هم می دهد تا امیدی واهی در این دو نفر آنها را به ادامه این انتظار بکشاند. ساختار این نما�شنامه شامل �ک ترکیب

جد�د از سه شخصیت پوتزو و الکی و �سری است که در راه وارد می شوند. در واقع گودو در این نما�شنامه حضور دارد اما وارد آن نشده است زیرا بکت نیازی نداشت شخصیت گودو را

وارد صحنه کند تا ما به رفتار و نحوه برخورد او با د�گران پی ببر�م بلکه این نو�سنده با زیرکی و درک درست از خلق �ک شخصیت خیالی به اسم گودو او را در سه شخصیت د�گر �عنی

پوتزو و الکی و �سر جای داد و گودو را به عنوان شخصیت مطابق، متضاد و مکمل این سه شخصیت درآورد. شخصیت پوتزو از نظر بی رحمی با گودو هم خوانی و مطابقت دارد ولی

۱،۲
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شخصیت الکی از نظر بی ارادگی برعکس شخصیت اراده مند گودو است و شخصیت امیدبخش �سر مکمل شخصیت انتظاردهنده گودو می باشد. این سه نفر با هم مجموعا گودو را تشکیل

می دهند. ساختار این نما�شنامه در واقع متاثر از این سه بعد شخصیت گودو است که در رفت و برگشت های مستمر به ذهن مخاطب منتقل می شوند. این نوع نگاه به گودو در هیچ �ک

از تحلیل های این نما�شنامه تا به حال مطرح نشده و الزم است نوآوری این نو�سنده را با گودوی خیالی در نظر گرفت.

نوع دوم از نوآوری در نگارش نما�شنامه با ا�جاد تغییر در فرم و ساختار متن از د�گر ویژگی های نما�شنامه هاست که کمتر در آثار نو�سندگان د�ده می شود. این نوع نوآوری به عنوان

مثال وارد کردن متن در متن �ا وارد کردن باز�گران نما�ش در متن های پی در پی نما�شنامه و خارج کردنشان از آنها نیز همانند  سایر نوآوری ها در نگارش نما�شنامه مهم است و با�د در

نوشتن آثار ادبی از آن بهره برد.

نوع سوم از نوآوری در نگارش نما�شنامه با ا�جاد عناصر جد�د است. نما�شنامه "در انتظار گودو" نوشته بکت شامل این نوع نوآوری نیز می باشد زیرا حذف �ک شخصیت (گودو) و

گنجاندن آن در سه شخصیت نما�شنامه همان طور که در این مقاله توضیح دادم �ک عنصر جد�د در نما�شنامه نو�سی محسوب می شود که از این نظر این نما�شنامه با سایر نما�شنامه ها

متفاوت است.

نوآوری در ا�جاد مفهوم جد�د در تئاتر به عنوان چهارمین نوع نوآوری در نگارش نما�شنامه مشکل ترین نوع نوآوری در نگارش نما�شنامه است و بسیار کمتر از سه نوع نوآوری د�گر در

نما�شنامه های نو�سندگان د�ده می شود. به عنوان مثال دادن ابعاد غیر حضوری به باز�گران و �ا سیالیت مفهوم صحنه در تئاتر از این نوع نوآوری ادبی است.

کوکتو در نما�شنامه اش با عنوان "والدین وحشتناک" به شرح زندگی �ک خانواده چهار نفره پرداخته و نگاه سنتی خانواده های فرانسوی را درباره ازدواج فرزندانشان به تصویر کشیده است.

کوکتو تمایل به نظم و بی نظمی را در شخصیت های این نما�شنامه در نظر گرفته است. میشل �کی از شخصیت های نما�شنامه بسیار بی نظم است و وسایلش روی زمین است و مادر و خاله

اش از او به همین دلیل ناراضی هستند اما مادلن بسیار منظم است و خانه اش ظاهری مرتب دارد. نظم و بی نظمی به عنوان دو قطب مخالف هم کش و قوس سرنوشت میشل و مادلن را

می سبب می شود. کشش و احترام ظاهری لئو به مادلن در ابتدا و سپس تغییر تصمیم او برای برهم زدن ازدواج مادلن با میشل را می توان در همین تاثیر جستجو کرد. مادلن به لئو وعده

دهد که زندگی او با میشل سبب ا�جاد نظم در زندگی میشل شود و این تاثیر در روحیه میشل مثبت است اما لئو زیر بار وعده مادلن نمی رود. این زیر بار نرفتن به تمایل ثانوی لئو به

بی نظمی مربوط است که سال ها خودش را از آن دور کرده بود و با صرف دقت به اداره زندگی خانواده ایوون پرداخته بود. �عنی این بازگشت درونی لئو به بی نظمی �ک بازگشت خود به

خودی است که در همه وجود دارد و با�د با صرف انرژی در جهت روند رو به نظم قرار گیرد. کوکتو از به نما�ش گذاشتن شخصیت لئو سعی در به تصویر کشیدن این جر�ان خود به خود

بی نظمی در انسانها دارد. کوکتو می خواهد به ما بگو�د ما همه بی نظم هستیم و اگر نظم در زندگی مان د�ده می شود به این دلیل است که با کشش درونی و تمایل به بی نظمی مان مبارزه

می کنیم و انرژی صرف می کنیم تا نظم را به جای بی نظمی برقرار کنیم. این همان فرا�ند رفت و برگشت خود به خودی به سمت بی نظمی و صرف انرژی به سمت نظم است که در جهان

د�ده می شود و جهان را در هر لحظه وسعت می دهد. کوکتو خواسته در این نما�شنامه بخشی از این فرا�ند همگانی را در خانواده ای کم جمعیت نشان دهد. با وجود استفاده کوکتو از

مفاهیم نظم و بی نظمی در به تصویر کشیدن شخصیت های این نما�شنامه، او این مفاهیم را در این اثر ادبی برای شکل دادن نوع جد�دی از تئاتر به کار نگرفت.

ضمنا  زمان در این نما�شنامه به صورت خطی پیش می رود و برگشت به گذشته جز در روا�ت های خاطرات خانواده د�ده نمی شود. شخصیت هایی که او در این نما�شنامه به کار گرفت

چندگانه نیستند و هر کدام فقط در �ک نقش ظاهر می شوند.
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