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 چکیده

را با جنبش مردان « با خشم به گذشته بنگر»این مقاله گفتگوی ميان شاهکار جان آزبرن با عنوان 

یابی به این هدف، نویسندگان با در نظرگرفتن منشأ، زمان خشمگين به تصویر کشيده و برای دست

اند و از دیگر سو، چگونگی رح نمودهو دالیل تشکيل این جنبش ارائه داده، خصوصّيات آن را مط

اند. در نگاه اوّل، معنی و مفهوم مردان بندی رمزهای اثر به عنوان یک سبک بررسی شدهتقسيم

ولی حقيقت آن است که این اصطالح ذهن را درگير  ؛کندجوان خشمگين بدیهی جلوه می

دليل « خشمگين»عنوان  نماید، از جمله؛ آیا ناميده شدن این گروه تحتهای خاصّی میپرسش

خاصی دارد؟ دالیل تشکيل این گروه و اهدافشان چه بود؟. از آنجا که این جنبش پاسخی است به 

های بسياری را از طرف مردم و جامعه برانگيخته است و العملتاریخ آن زمان، بدون شک عکس

 بدین جهت گرفتار یک گفتمان مستمر شده است.
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 مقدّمه -1

ای ، مردم بریتانيا متحمّل تغييرات گسترده و پردامنه4355تا  4391های در طول سال       

نيا از نظر شدند. یکی از این تغييرات مهم تغيير در طبقات اجتماعی مردم بود. اگرچه بریتا

برد. سر میاقتصادی و روحی پيروزی کسب نموده بود؛ امّا همچنان در شرایط ناگواری به

فروپاشی اقتصادی به کمک طرح مارشال شروع به بهبودی نمود؛ امّا این بهبودی فرآیندی 

کامالً تدریجی بود. خسارت دیگر بریتانيا از دست دادن مستعمراتش بود. بریتانيا باید از 

کرد، و سرانجام بعد از پذیرش و اذعان نشينی می، برمه، و فلسطين و باالخره هند عقبمصر

های اصلی دنيا، سال به عنوان یکی از قدرت 51انگليس به استقالل این کشورها پس از 

 شد. البته این شرایط موقّتی بود و دیری نپایيد.بریتانيا به ملّتی نسبتاً کوچک و فقير مبّدل می

جهانی، بحران اقتصادی، آثار روانی جنگ، شرایط ناگوار زندگی، تالش  دو جنگ

که بدنبال امتناع  4356دادن مستعمرات، بحران کانال سوئز در سال برای بازسازی، از دست

مبارزه برای  4353سوئز پيش آمد و سرانجام در سال  کانالسلطۀ  انگليس بر تمدید از مصر

ئيدروژنی آغاز شد؛ اینها وقایعی بودند که زندگی در سایۀ بمب  ایخلع سالح هسته

 91 ۀاز دهای که اجتماعی، سياسی و فرهنگی بریتانيا را تحت تأثير قرار دادند؛ به گونه

در قرن  ادبيات انگليسی را تررفتارها به آنها منسوب شد و از همه مهم ی ازخاصّمجموعۀ 

 نظر محتوا و کيفيّيت تحت تأثير قرار داد. ، از21

های عرفی و سنّتی زیر سوال ارزشميالدی  61و  51یهادهه که دراز آن جا        

 اعتراض یهاسال ها،سال ، اینقرار گرفتندت و تلخی مورد حمله قرارگرفت و با عصبانيّ

کردند مورد خيانت یکه احساس م یدر ميان جوانانآلود تلخ و خشمی فضاناميده شدند، 

را بر  یسيستم طبقات یسنگين ،زد. این جوانانیيشتر از همه جا موج مب ،انددولت قرار گرفته

کننده بود این دیگر ناراحت کردند. آنچه بيشتر از هر موضوعیم هایشان حسشانه یرو

سود 4311بود که آنها بعد از جنگ بزرک شده بودند و با وجود این که از مادة آموزشی

التحصيل شدنشان شدند. حتّی بعد از فارغسوب میبرده بودند هنوز طبقۀ محقّر اجتماع مح
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آنها عوض نشده بود؛ زیرا آنها دریافتنند که جوایز هنوز متعلّق  از دانشگاه موقعيّت اجتماعی

داشته باشند. « اکسبریج»به آن دسته از افرادی است که دانشگاه دولتی و نيز تحصيالت 

و هنوز همه چيز برای مردم طبقۀ متوسّط های اجتماع به نفع آنها تغيير نکرده بود ارزش

طور انگيزة قهرمانانۀ آنها نابود شده بود. پيامد جنگ جهانی دوّم نسل جدید را به»راکد بود. 

(. احساس نسل جدید 442-449: 4363)دیچز،« عجيبی تهی و سرگردان باقی گذاشته بود

حسّ نااميدی  ترمهماز همه  به محيط، بيهودگی و قتعلّجوانان تحصيل کردة بریتانيایی عدم 

 نبودند.« های واماندهانسان»بود؛ زیرا رؤیای آنان ویران شده بود و چيزی جز 

 بیان مسئله-1-1

بریتانيا، برای بازتاب  ادبيّاتبنابر آنچه  درمقدمۀ تحقيق گفته شد، در برهه ای از تاریخ، 

متعهّد؛  ادبيّاتخوب یا  ادبيّات های مختلف جامعه، وارد صحنه شد تا بنا بر قول سارتر،جنبه

کند در جامعۀ  ی که نسبت به طبقات ضعيف یک جامعه احساس مسئوليت میادبيّاتیعنی 

( و بنا به گفتۀ کادن در این زمان شاعر 143: 4913آن روز انگلستان پا به صحنه نهد )سارتر،

عی و فرهنگی و مند است تا زندگی روزمرّه، سياسی، اجتماو نویسندة رئاليست، عالقه

(. نویسندگان برای اینکه 4331: 551های روزگار خویش را به تصویر بکشد )کادن،جنبش

مایۀ کار خود های آن را دستکامگی جوانان را ترسيم کنند، رئاليسم و روشخشم و تلخ

الی که همه چيز در آن  به خوبی به پایان ساختند. نویسندگان، تمایلی به ترسيم زندگی ایده

های طبقات باال، سخنان و رفتارهای رسيد نداشتند، آنها از به تصویر کشيدن شخصيّتیم

درباری دست کشيدند و در عوض زندگی مردم عادی و متوسّط را به نمایش گذاشتند. این 

متعهد  ادبيّاتتحقيق به دنبال واکاوی و پيدا کردن ریشه ها و چگونگی شکل گيری 

 ر پایداری یکی از آثار این دوره است.انگلستان و دستيابی به عناص
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 پیشینة تحقیق-1-2

مقاومت و پایداری ایران و دیگر ملل, تاکنون  ادبيّاتمتعهد،  ادبيّاتگرچه در مورد 

« گفتگو با جنبش مردان جوان خشمگين»تحقيقات زیادی صورت گرفته، در خصوص 

 تحقيقی جامع و علمی به انجام نرسيده است.

 میّوت تحقیقضرورت و اه -1-3

اول اینکه جان آزبرن یکی از  ؛گردداهميّت این تحقيق از نظر ما به دو دليل اساسی بر می

های زیادی به او پرداخته نشده است. اگرچه او پدر نویسان انگليسی است که سالنمایشنامه

 نمایشنامۀ مدرن است و از همه باالتر پدر جنبش مردان جوان خشمگين، امّا با این همه

رو، مقاالت زیادی در هایش کمتر مورد مطالعۀ دانشجویان قرارگرفته است؛ ازایننمایشنامه

های باختين در مورد های او به تحریر نگردیده است و در ضمن تئوریارتباط با نمایشنامه

های مدرن. در این صورت این تحقيق اوّلين های شکسپير اجرا شده و نه نمایشنامهنمایشنامه

های مدرن، تواند در مورد نمایشنامههای جان آزبرن است و میباختينی از نمایشنامهخوانش 

های مرتبط با دفاع مقدس نيز به نویسان ایران بعد از انقالب، به خصوص نمایشنامهنمایشنامه

 عنوان یک الگوی مناسب مورد استفاده قرار گيرد.

درک این  خشم به گذشته بنگربا مۀ دومين دليل، این است که خوانش باختينی از نمایشنا

کند. انتظار بر آن است که از این طریق مسایلی که منتقدان بدان تر مینمایشنامه را جذاب

نویس است، گونه که شایستۀ این نمایشنامهندادن آناند آن هم به دليل اهميّتنپرداخته

 مشخص شده و شرح داده شود. 

ای را به کار های نمایشنامه، نثر سادهخصيّتدر طول این پژوهش خواهيم دید که ش

گيرند تا مسایل متفاوتی از جمله سياست، مذهب، فلسفه، اعتراضات اجتماعی و مسایل می
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های (. نمایشنامه25: 4363بسيار دیگری را برای خواننده و تماشاگر به اجرا گذارند )تراسلر،

هرمان داستان به خواننده انتقال شوند و به وسيلۀ قگفتاری فرض میآزبرن معموالً تک

یابند. اگرچه، هدف  این پژوهش اثبات عکس این باور است؛ از این رو، قصد دارد تا می

 نشان دهد که این نمایشنامه عناصر الزم برای خوانش گفتگوی باختينی را داراست. 

 بحث -2

 آزبرن و گروه خشمگین-2-1

شوند، به سه گروه تقسيم می 51گان دهۀاین گروه بزرک نویسندگان و به خصوص نویسند

گونه که ذکر شد این یک جنبش جدیدی بود گذاران. همانها و قانونها، عاطفیطرفبی

مردان جوان »پاخاستند تا حرکت و خيزش ادبی معترض به 4351که نویسندگان دهۀ

در این نویس، جان آزبرن و آرنولد وسکر را تایيد کنند. تنها دو نمایشنامه« خشمگين

گرایش شرکت کردند. از آنجا که نگارندگان این مقاله متوجّۀ آزبرن که متعلّق به گروه 

 ها به طور اجمالی ذکر شده است. اند؛ لذا خصوصّيات دیگر گروهها، بودهدوّم، عاطفی

نویسان تحصيل کردة اکسبریج بودند که بدگمانی ها قسمت اعظمی از رمانطرفبی-4

های دادند. آنها به طبقۀ متوسط تعلق داشتند و به دانشگاهردان نشان میخود را به دولتم

 شان نااميدی و تنبلی بود. طرفیرفتند و دليل بیطبقات باال می

و تا حدّ  دانستندگذار میخود را قانون طور که از نامشان پيداستهمانگذاران، قانون-2

سيار کوچک و بيشتر از فالسفۀ اصالت زیادی در باورهایشان متعصّب بودند. این گروه ب

وجود که شامل کالين ویلسن، استوارت هولرید و بيل هاپکيس بودند تشکيل شده بود. 

شدند قرار دارد. نویسندگان ها ناميده میها که عاطفیدوّم ناراضی معموالً آزبرن جزو گروه

« آجر قرمز»های صيالن دانشگاهالتحاین گروه به طبقۀ پایين یا کارگر تعلّق داشتند. آنها فارغ

 بودند. « کاشی سفيد»یا حتّی 

های جدید احساس نابرابری دارند.آنها یک گروه جدید نتيجۀ عمده این است که ناراضی

اند که از ایمان و عاری از طبقۀ اجتماعی هستند و همچنين بدون جذابّيت بودهریشه، بیبی

اند. آنهایی که در دریای اجتماعی آرام گرفته -نتایج احساس گم شدن و ناچيز شمردن است
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توانند در در نتيجه نمی هستند آنها باهوش و تحت نفوذ مکتب کلبيون برندوی گستاخ

 (.43: 4335ور شوند )آلسوپ،مندی غوطهرضایت

این مردم از وضعيّت خود عصبانی بودند، زیرا فردیّت و به هم پيوستگی طبقاتی 

. اکنون که به خشم و بازتاب این واژه در کارهای گروهی از  شان پایمال شده بودهویت

 را مورد بررسی قرار دهند.« جوان»نویسندگان اشاره شد نگارندگان قصد دارند تا واژة 

 

 پردازی آزبرن از جنبش مردان جوان خشمگینسبک -2-2

که  اثر مهمّ آزبرن، نگارندگان به خوبی دریافتندبا خشم به گذشته بنگر در بررسی 

گفتگوی آشکاری ميان نوع پردازش آزبرن از خشم و گروه مردان خشمگين خودنمایی 

هایی نيز  ها، تفاوترغم شباهتپردازی علیکند. البتّه باید توجّه داشت که در هر سبکمی

ها این است که آزبرن این گفتمان را در  قالب نمایشنامه و وجود دارد. یکی ازاین تفاوت

نویسان رواج که این نوع سبک پيش از آزبرن در ميان رمانکند؛ در حالیتئاتر مطرح می

نویسی است که توانسته است با موفقيّت در این داشت. در حقيقت آزبرن اولّين نمایشنامه

را « خشم»ای است که شجاعانه توانسته کلمۀ زمينه کار کند؛ عالوه بر این، او تنها نویسنده

ترتيب، خشم را به هنر مبّدل کند؛ زیرا این خشم است که د و بدیندر تيتر داستانش بکار بر

تر برویم،  ضرورت دارد تا تعریفی دهد. قبل از اینکه پيشاش شور و هيجان میبه نمایشنامه

پردازی باختين ارائه دهيم تا نشان داده شود این اثر آزبرن با جنبش مردان جوان از سبک

 دهد.اهنگ ترتيب میای سازگار و همخشمگين مکالمه

دليل به آن دو  پردازی است؛ بدینترین اشکال دو آوایی سبکیکی از نزدیک

پرداز، سبک»شود که در برگيرندة دو وجدان زبانشناسی فردی است. آوایی گفته می

پرداز، شخصی است که در گذارد و سبکشخصی است که مطالب را به نمایش می

پردازی زمانی (؛ به بيانی دیگر  سبک969: 4333باخيتن،است )شدهگفتمان نمایش داده

شده را در جهت پرداز یا نویسنده فکر یا گفتمان دیگر/ متن پردازششود که سبکواقع می

ای که هدفش همان گفتمان کند؛ به گونهیکسان )در همان سمت( دوباره استفاده می
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ر با مفهومی جدید؛ زیرا بر اساس (؛ اما، این با3: 4331، الج،1پردازش شده است )زاپان 

های خود، بعضی از عناصر را پر رنگ و از پرداختن به برخی دیگر مندیحوزة عالقه

تصویری آزاد از زبان دیگری است که نه تنها زبان »کند، این به نوبۀ خود اجتناب می

 (.962، 69: 4331)باختين،« پردازشگر را در بر دارد پردازش شده، بلکه زبان و قصد هنر 

کند، از خود اش روی عناصری از متن دیگری تکيه میاز آنجا که نویسنده با توجّه به عالقه

پرسيم پس چگونه و از چه جهاتی اهداف آنها مشابه و متفاوت از متن یا مبحث پردازش می

 ها به مراتب بيشتراند.ها بسيار اندک و شباهتباشد. قابل ذکر است که تفاوتشده می

پردازیی است از مفهوم خشم از جنبش سبک با خشم به گذشته بنگر،برای اثبات اینکه        

کند هایی که ما را متوجّۀ عناصر متن پردازش شده میمردان جوان خشمگين، شيوه

گيرند؛ امّا قبل از آن، اهداف شناسایی، آنگاه در متن پردازشگر مورد بررسی قرار می

شود تا تفاوت در اهدافشان دان جوان خشمگين بررسی میآزبرن به موازات اهداف مر

در متن پردازشگر « دو وجدان زبانشناسی فردی»بينش جدیدی را در آثارشان ایجاد کند. 

موجود است، یکی هشياری زبانی آزبرن پردازشگر و دیگری، پردازش شده، یعنی همان 

 21نامه با جنبش اواسط قرن رو، این نمایش( از این962جنبش مردان جوان خشمگين )همان:

کند؛ امّا این چگونه ممکن است؟ ابتدا آزبرن / پردازشگر یک گفتگوی موافق برقرار می

نویسان که جنبش مردان جوان خشمگين معّرف رماننویس است؛ در حالییک نمایشنامه

رای گونه قصدی بدر این قالب بود. اگرچه آزبرن و این جنبش هم دوره هستند، آزبرن هيچ

نوشتن در این قالب به خصوص نداشت؛ زیرا شاهکار او تنها در هفده روز خلق شد. از 

آنجا که برای آزبرن و همچنين جنبش مذکور، محتوا بر ساختار ارجحيّت داشت؛ از این 

در آن هم  ،د مضامين جنبش ذکر شدهمجدّ ةاقتباس و استفاد گیچگونداریم تا قصد رو، 

را در این نمایشنامه مورد بحث و بررسی می جدید توسط آزبرن جهتی همسو امّا با مفهو

 گيرد.مضمون به عنوان عنصر پردازش شده مورد بحث  قرار می ،قرار دهيم؛ بنابراین

ای از نمایشنامه به دليل اهميّت بسيار زیاد آن در قبل  از اعمال تئوری باختين، خالصه      

های یک اتاق تفاقّات در ميدلندز، در یکی از آپارتمانشود. تمامی این اتاریخ تئاتر بيان می

طبقۀ کارگر با همسرش آليسون  ازساله  25شود. جيمی پورتر خوابه در انگليس شروع می
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فروشی کرده است مغازة شيرینیکنند. جيمی، مردی تحصيلکه از طبقۀ متوسّط زندگی می

چرخاند. کند، میندگی میکوچکی را با دوستش کليف که با این زوج زیر یک سقف ز

ی آليسون دختر یک سرهنگ  ارتش بریتانيا در هند است. کليف هم مانند،جيمی از طبقه

کارگر است. مطالعه، نوشيدن، و حرف زدن برنامۀ روزمرة آنهاست. جيمی با اطرافيانش بر 

اش را با عصبانيتش مورد کند. او هميشه آليسون و خانوادهسر پذیرش دنيا بحث می

کند. همسرش هرگز در گاه فيزیکی جلوه نمیدهد؛ امّا این خشم، هيچسرزنش قرار می

شود، او کند. در پردة دوم شخص جدیدی به نام هلنا معرفی میخشم او شرکت نمی

بازیگر و دوست آليسون  است. جيمی از آمدن هلنا و ماندنش با آنها رضایت ندارد. 

گيرد تا او را با خود کند با پدر او تماس میاهده میهنگامی که هلنا وضعيت آليسون را مش

گيرد، کليف کند و هلنا جایش را میاش را ترک میرو، آليسون خانهبه خانه ببرند؛ از این 

کند. آليسون در مقابل تمامی هم خانۀ جيمی را به دنبال جایی دیگر برای زندگی ترک می

گذرد؛ امّا زمانی که هلنا و جيمی قصد دارند یالعملی مگونه عکساین اتفاقّات بدون هيچ

رسد. هلنا معتقد است که این خانه متعلّق به آليسون است؛ تا متأهل شوند آليسون از راه می

کند. آنها دوباره کند و آليسون از جيمی طلب بخشش میبه همين دليل، آنجا را ترک می

داند که این خيالپردازی آنها تا نمی کسدهند، هيچدر دنيای خياليشان زندگی را ادامه می

 کی ادامه خواهد داشت.

 

 پردازی آزبرن از مضمون خشمسبک -2-3

در جریان نمایشنامه، جيمی به عنوان مرد جوان خشمگين بسياری از مردم و مسائل زندگی 

دهد. خشم جيمی مطلبی است که به موضوعات و مسائل آنها را مورد حمله قرار می

ایم، عبارتند از؛ ره دارد، برخی از این مسائل که ما آنها را در نظر گرفتهای اشاعدیده

چيزی است که به  ، همانهای طبقاتی، هنرستيزی، و سياست. خشممذهب، کشمکش

کشد در قالب بخشد؛ زیرا خشمی که آزبرن به تصویر مینمایشنامه انرژی و روح می

به وطن و مردم آن است. همين یک خشم ارادگی یا نفرت نيست؛ بلکه به دليل عشق بی



177 /اساس نظریۀ گفتمان باختين گفتگو با جنبش مردان جوان خشمگين بر   

 
 

های یسيار زیادی از آن را در شعر مقاومت ایران در دورة مشروطه مقّدس است که ما نمونه

 کنيم. و دورة انقالب اسالمی به خصوص در حوزة هشت سال دفاع مقّدس مشاهده می

از آليسون  ر هر حال اعتراض جيمی از همان ابتدا قابل مشاهده است، زمانی کهد      

توجه پرسد که چرا نسبت به این موضوع که نيمی از روزنامه به زبان فرانسوی است، بیمی

دهد، او را هاست و به او گوش نمیاست. رفتار آليسون که مشغول اتو کردن لباس

کند. این نمایانگر تنش موجود در زندگی این دواست و مهمتر از همه بيانگر تر میعصبانی

بودن آليسون نيز هست. اگرچه این دو، تنها سه سال است که ازدواج انگيزهو بی توجّهیبی

آورد. در سراسر اند، امّا نبود رابطه و گاهی رابطۀ تحميلی، جيمی را به خشم میکرده

 کند. زند و سرزنش مینمایشنامه، جيمی طعنه می

روست که او بلکه از اینزدن جيمی برای تخليۀ خودش نيست؛ اما نکوهش و طعنه       

ببيند. روشنفکریش از روزنامه گونه که هستند، مییک روشنفکر است. او مردم را آن

خواندن، شعر گفتن و اشاراتی که به نویسندگان و آثار بزرک ادبی دارد، پيدا است. 

شوند تا اوقات یکشنبه، آخرین روز هفته، روزی است که افراد خانواده دور هم جمع می

شود، تر و بهتری را با هم سپری کنند. اگرچه  تا آنجا که به خانواده پورتر مربوط میبيش

دار پاسخ ندادن یا خدشهکنند، با یکشنبه روزی است که افراد بيشتر یکدیگر را عصبانی می

، اولين مذهبشود. کردن احساسات یکدیگر، کاری که منجر به بيگانگی و تنهایی هم می

 گيرد.جيمی قرار می مورد حمله و تمسخر ای است کهمسئله

 

 مذهب -2-3-1

که در از پردة اول، جيمی را در حال خواندن مطلبی در مورد اسقف بروملی  اول ۀصحندر 

هایی است که ترین صحنهبينيم. این یکی از مهمی هيدروژنی است میهاارتباط  با بمب

دهد. این امر که ورد حمله قرار میبودن مذهب و کليسا را مجيمی در آن دورویی  و تهی

کند حقيقتاً برای جيمی دردناک و اسقف مردم را برای ساختن این بمبها تشویق می

کند که اسقف دیگر نه تنها ای زندگی میهضمش بسيار ثقيل است؛ زیرا او در جامعه
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 ها وکند تا خواستهنمادی از عشق و سازندگی نيست، بلکه ویرانگر است و تالش می

 های مورد نظرش را به مردم تحميل کند.ارزش

تواند این مطلب را فراموش کند و آن را مضحک قرار، نمیجيمی به عنوان فردی بی

کند؛ هر دو پندارد. او عقاید سرهنگ ردفرن )پدر آليسون( و اسقف را مقایسه میمی

کنند. را تعيين میقدرتمند و متعلق به طبقۀ متوسّط هستند و چيرگی خود بر  طبقۀ کارگر 

اسقف از اینکه متهّم به حمایت از ثروتمندان شده، عصبانی است. در اینجا جيمی به نبودن 

 داند. کند و همه چيز را ساختگی میصداقت در جامعه اشاره می

ای کرده که در اوه، نوشته که اون )اسقف( از همۀ مسيحيان جهان درخواست تکان دهنده کلیف:

 تونن بکنند. هر کمکی که می نیژوهيدر ساخت بمب

س، عزیزم، این خبر تو رو بهت زده نکرده؟ به نظرم واقعاً مؤثّر تکون دهنده کامالًبله، این جیمی: 

 است؟)خطاب  به آليسون( 

 خوب، طبيعيه. آلیسون:

بفرمایين، حتّی رو زن من هم اثرکرده. من باید برای اسقف بعنوان اعانه پولی چيزی  جیمی:

تم. بذارببينم. اون دیگه چی ميگه. دام دی دام، دام دی دام،دام دام دی دام. ایناهاش. حضرت بفرس

اسقف بخاطر اینکه یکی گفته ایشون از ثروتمندان در مقابل فقرا طرفداری ميکنه، ناراحتنن. ایشون 

کارگر  این ایدة شریرانه و مصرانه توسط طبقه»ميفرماین که اصالً منکر اختالف طبقاتی هستن و 

نگرد تا عکس العملشان را ببيند، امّا کليف در بابا ایواهلل! )جيمی به هردوی آنها می« ترویج شده.

 حال روزنامه خواندن است و اليسون سرگرم اتو کردن. رو به اليسون( اون تيکه رو خوندی؟ 

 )رو به آليسون( هيچ فکر نميکنی ممکنه پدرت یه همچين چيزی رونوشته باشه؟ جیمی:

 چی رو نوشته باشه؟ آلیسون:

 همون چيزی را که من االن بلندبلند خوندم دیگه.جیمی:

 : چرا پدرم باید اینو نوشته باشه؟آلیسون

 رسه، نه؟های پدرت بنظر میتقریبا  شبيه حرفجیمی:
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 کنی؟تو اینجوری فکر میآلیسون:

 (43-43: 4932کنی اسقف بروملی اسم مستعارشه؟ )عابدی،فکر نمی جیمی:

ای است که او  که اسقف بروملی را اسم مستعار سرهنگ ردفرن تصّور جيمی به گونه

باشد. او معتقد است های این دو نفر میهای بسيار زیادی بين ایدهداند چرا که شباهتمی

چيز و همه کس به سمت تزویر و دورنگی که صداقت  و یکرنگی دیگر وجود ندارد و همه

 روند.می

دهد، شنود، کنترل خود را از دست میصدای ناقوس کليسا را می گاهی که جيمی

خواهد صدایش را به یکباره قطع کند. به طور دهد و میآميز به او دست میاحساسی جنون

کلّی، خشم و نفرت او در برابر کليسا و مذهب به این دليل است که اینها ابزاری هستند تا 

تر شدن به خدا رو، مذهب دیگر راه نزدیکدیک کنند؛ از اینمرفّه را به اهدافشان نز طبقۀ

معنا نيست که نيست بلکه هدفی است برای فریب دادن و سوء استفاده از مردم؛ این بدین

جيمی مخالف مذهب است، بلکه از برخورد مردم با این مقوله خشمگين است. او دین را به 

د جوان خشمگين با ایدة مذهب مخالفت بيند و به عنوان یک مرعنوان نوعی استقرار می

 کند.می

تلقّی  مهماین توان را دارد تا  جيمی بر این باور است که هر چيزی با کمک مذهب

ميلدرد تو دیگر می توانی ميز پيشخوان من را رها کنی »شعری سروده است به نام ». شود

شود که اگر ر میمتذکّ(. او 4932:13عابدی،) «امبرای اینکه من پست خود را از دست داده

شود که گيرد. او همچنين یادآور میای می، نتيجۀ بسيار عالیمذهبی دهد ۀبه شعرش جنب

جدید دیگرش که به مذاق هلنا خوش آمده است، شعری در مورد عقاید مذهبی دانته  شعر

 است:

. اگه دوست یه چيز دیگه هم هست که بهتون بگم. دیروز تو بازار باز یه شعر گفتم : اوه،جیمی

اس، تازه دارین، که معلومه دارین واستون بخونم. )رو به هلنا( واسه تو خيلی جالبه. پر از الهيات دانته

اصالً خشک شویی وجود « توی کمبوج»یه خرده از تراوشات اليوت هم توشه، اولش اینجوریه، 

 (.61: 4932)عابدی"نداره!
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؛ امّا برای هلنا که با نگاه مذهبی به معنی استخواند، بیجملۀ اولی را که جيمی می

آید، چون کند. جيمی از هلنا خوشش نمیدهد، آن جمله معنادار جلوه میشعر گوش می

برد و جيمی از این کند و آليسون را با خود به کليسا میاین خانم خود را مذهبی فرض می

ه عنوان یک گاو بلکه به رو با مخاطب ساختن هلنا، نه تنها بکند؛ از اینکار استقبال نمی

برد. او )جيمی( بر این باور است که این تظاهر، دس او را زیر سؤال میعنوان یک گاو مقّ

آویز قرار دادن خواهد با دستتظاهر یک خانم باهوش و مذهبی از طبقۀ باال است که می

ورد تمسخر گونه بنياد شکنندة مذهب را نيز مدین از موقعيّت فعلی خود فرار کند. او این

 گوید:کند و میدهد. یکبار دیگر به دوگانگی کليسا و مذهب اشاره میقرار می
کنی؟ هلنا خوای طرف اونو بگيری؟ خب، چرا اینکارو نمی)رو به کليف( مث اینکه تو هم می جیمی:

عوضشو درمياره. توی اقتصاد مدرن اون یه متخصصه. علم اقتصاد خرید بهشت با پول. اساسش روی 

-صل ساده پاداش و جزاس. )جيمی برمی خيزد.( اونم یکی از همين دالالی سهامه که همش غيبا

 (.14: 4932کنن )عابدی،کنن و راجع به انتقال قدرت شایعه پخش میگویی می

 41یک نمونه از اعتراض او عليه مردم با تقوا زمانی است که مرک پدرش را در سن 

داند. پدرش در های خشم خود میمایهفاق را یکی از بنآورد. او این اتّسالگی به یاد می

جنگ اسپانيا شرکت داشت و آنگاه که برگشت، به وسيلۀ همين مردمِ به اصطالح باتقوا 

کند؛ زیرا مورد آزار و اذیّت قرار گرفت. جيمی آنها را به عنوان قاتالن پدرش محکوم می

رد و به عنوان مردی که برای انتظار داشت تا پدرش مورد تمجيد و ستایش قرار گي

آنها از او، پرداخت  کشورش جنگيده مورد استقبال قرار گيرد. اگرچه، تنها حمایت

مقداری پول به او در پایان هر ماه بود؛ حتّی مادرش هم از روی ترحّم از او مراقبت 

می کرد، مراقبتی نه برخاسته از روی عشق و عالقه، بلکه از سر دلسوزی و ترحّم. جيمی

گوید: برداشت مثبتی از رفتار مادرش ندارد زیرا او نيز متعلّق به طبقۀ باالست. او می

وقت ميدونی، من وقتی بچه بودم یادگرفتم که خشم و درمونده بودن یعنی چی. هيچ»

تنها کسی بود که به »این برای جيمی موقعيت دردناکی است؛ زیرا او « کنم.فراموش نمی

 (.15: 4932)عابدی،« داداین احساس اهميّت می
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کند و آليسون به گردد، هلنا آنجا را ترک میدر پایان نمایشنامه، آليسون به خانه برمی

گردد. طبق گفتۀ جيمی هلنا از طبقۀ مرفّه جامعه است و عادت به دست و خانۀ خود برمی

هی کردن با مشکالت زندگی را ندارد وکار خود را براساس دین و حکمت الپنجه نرم

 گوید که هنوز به خير و شرّ، بهشت و جهنّم ایمان دارد.کند. او به جيمی میتوجيه می

ای ندارد که بخوای خودتو تو عشق گول بزنی. همچی کار راحتی نيس ... هيچ فایده جیمی:

دهد که سریع از پسش بر بيای بدون اینکه حتّی دستات کثيف بشه. )لوازم آرایش را به هلنا می

خواد و زور و بازو. و کند.( دل و جرأت میگيرد. جيمی در کمد را باز میز آنها را میو او ني

گناهت داره آلوده ميشه، بهتره دست از این دنيا بکشی اگه نتونی قبول کنی که روح پاک و بی

گذارد.( چونکه مثل یه آدم معمولی به هيچ جایی و مقدس بشی. )لباس رو توی بغل هلنا می

 (.446: 4932یا این دنيا رو باید داشت یا اون دنيا رو )عابدی،رسی. نمی

هایش، مضامين اصلی و اصول انتقادی جامعه را بيان جيمی، در عصبانيّت»به عقيدة گيدن، 
 (.435: 4363)گيدین،« کندمی
 
 اختالف طبقاتی  -2-3-2

گ جهانی طبقاتی یکی از بزرگترین مشکالتی است که جن اختالفهای جيمی، طبق گفته

رود کرده هر جا که میاست. جيمی به عنوان یک فرد تحصيلدوم به مردم تحميل کرده

چرخاند؛ امّا این می« کليف»فروشی کوچکی را با دوستش وامانده است. او مغازة شيرینی

از آنجا که آرزوها و و اش از دانشگاه، انتظار داشت التحصيلیشغلی نبود که بعد از فارغ

اند، بسيار عصبانی است؛ زیرا آنچه استحقاقش را داشته، نتوانسته نشده محقّقانتظارتش 

دست آورد؛ حتّی سرهنگ ردفرن نيز بر این باور است که داشتن این است از زندگی به

شغل برای جيمی ناعادالنه است. این امر برای جيمی که خود، برادر آليسون را به صحنه 

عاطفه است و که نایجيل )برادر آليسون( فردی ترسو و بی آورده، بسيار دردناک است.کار 

باالست و  تواند وارد هر مجلس یا هر جایی که دوست دارد بشود، چون متعلّق  به طبقۀمی

 تر افرادی دارد که به دستور او به هر کاری دست می زنند.از همه مهم
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رت و پرت اومده تو این دنيا، جيمی: ... اصالً انگار از اون موقع که آسمون دهن واکرده و چ

اش یه فکرایی وول ره تو کابينه! تو کلهداداش نایجلش هم اومده. ولی صبرکن، یه روز می

ميزنه! همينه که آقا و رفيقاش چند نسله همه مردمو سرکار گذاشتن و هی ميچاپنشون. )به عقب 

کنه و داره کج بی میگردد.( این روزا همين نایجل کمتر خودشو آفتارسد و برمیصحنه می

کنه. اونقدر که اگر خودشو قایم کنه دیگه نامرئی ميشه. ...کمترین چيزی دار و مریز رفتار می

که نایجل داره معلوماتشه. حتّی به اندازة یه آدم معمولی هم معلومات نداره و نميدونه دست 

به پاس دالور ... » شده باشهکيه؛ به خاطر همين هم باید بهش مدال بدن. مدالی که روش حک

 (.21: 4932)عابدی،« ببخشين تن لشی در جنگ

دهد که بيانگر تقسيمات جيمی سپس خانم و آقای ردفرن را مورد سرزنش قرار می

تواند است و حسّ بحران هویتی اوست که نمی 4351های عميق طبقاتی انگليس در سال

طبقۀ باال اشاره  د نایجل به کلّکردن در موربه جایی احساس تعلّق داشته باشد. با صحبت

ها را برای خود نگاه کنند و تمامی فرصتدارد که با طبقۀ کارگر بدون احترام رفتار می

دارند. خانه آنها مانند ميدان جنگ است که آليسون و جيمی تمام مدت مانند دو طبقۀ می

 هستند. حاضر در جامعه به ترتيب مرفّه و کارگر در نزاع

« مزاج  و هنرستيزبادمجون دور قابچين، دمدمی»ن و برادرش نایجيل را جيمی، آليسو

های درونی  رفتار (. در اینجا، او به دورویی که معتقد است در الیه21نامد )همان: می

کند. جيمی، جامعه و دنيا را بارها و بارها مودّبانه و متمدّن طبقۀ مرفّه وجود دارد، اشاره می

تواند خشمش را تخليه رسد که نمیدهد؛ امّا به نظر میله قرار میبه طرق مختلف مورد حم

ن که نمایندة طبقۀ باال است در واقع تمامی این برآوردن بر سر آليسوبا فریاد  جيمیکند. 

شود که مادر هاک در بستر مرک دهد. وقتی که متوجّه میطبقه را مورد نکوهش قرار می

پرسد که چرا مادر هاک ه دیدنش برود و از خودش میخواهد تا با او باست از آليسون می

صدا جان دهد و هلنای مرفّه پنهانی مرتکب که از طبقۀ کارگر است باید در خفا و بی

 عفّتی شود.بی
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دهد، اختالف دليل آنکه جيمی، آليسون را بيشتر از کليف مورد حمله قرار می

رو هر دو زن را مورد ؛ از اینکندطبقاتی است و با آوردن هلنا هدف جدیدی پيدا می

دهد. جيمی از طرز رفتار طبقه متوسط ناراحت است و به عنوان نمونه مادر سرزنش قرار می

توان نام برد که قبل از ازدواج او با آليسون کارآگاهی را اجير کرده بود؛ زیرا زنش را می

ود. در اینجا جيمی جيمی موهای بلندی داشت و این امر برای مادر آليسون قابل قبول نب

اشاره به رفتار خانواده آليسون و به طور کلّی طبقۀ مرفّه با او دارد و از همه باالتر اینکه تا 

تواند در چشم طبقۀ مرفّه تنها برای بلند کردن موی چه اندازه یک نفر از طبقه کارگر می

ت و  سرش مورد شک و تردید قرار گيرد. واضح است که مادر آليسون زنی بد طني

گذارد؛ امّا به دليل مسلک است که حتّی به تصميم دخترش هم احترام نمیبی

کند. مادر آليسون هرگز از ازدواج جيمی با هایش کسی به او شک نمیتظاهرکردن

 دخترش خرسند نبود و این امر را نپذیرفت.
 

 ستیزیهنر -2-3-3

کند تا احساسات ری میتحمل هنرستيزی آليسون برای جيمی بسيار سخت است. او هر کا

او را برانگيزد و به او بفهماند که دراطراف او چه خبر است. یکی از اهداف راهبردی او 

آزار برای آليسون  این مسئلهکردن خاطرات گذشته برای آليسون است هر چند که  زنده

و امثال  بينی جيمی او را بر این می دارد  تا نسبت به آليسوندهنده باشد. حسّاسّيت و جهان

العمل نداشتن عکسو رنج دیگران اهميتی قایل نيستند خشمگينانه بنگرد.  درداو که برای 

شود که او احساس کند آليسون به او خيانت کرده؛ آليسون نسبت به رفتار جيمی باعث می

قط جسماً با او ازدواج کرده و از نظر روحی هيچ ارتباطی با او ف آليسونزیرا باور دارد که 

ن چه بودتواند به یاد آورد یا حتّی تصّورکند جوان کند که نمیدارد. آليسون اقرار مین

 خواهد در او زنده کند.حسّی داشته و این همان حسّی است که جيمی می

ها فکر ميکنم و اون دوره را رو به خاطر ميسرم، اصالً وقتی دارم به گذشته: ... آلیسون

س جوونی کردن چی بوده و جوونی واقعی چه طعمی نميتونم فکرشو هم بکنم که احسا

داشته. جيمی هم یه روز همينو بهم گفت. من وانمود کردم که بهش گوش نميدم. چون فکر 
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دار ميشه. البته او هم کردم اگه تأیيدش کنم، بيشتر دلش ميسوزه و احساساتش جریحهمی

ش چی بود. شاید هم خيلی مثل امشب قاطی کرد و زد به سرش. من ميدونستم دقيقاً منظور

دونم دقيقاً چه فهمم، میآره، عزیرم. منظورتو خوب می»راحت ميتونستم بهش بگم: 

 (. 96: 4932)عابدی،« احساسی داری

رغم اینکه آنها هنوز جوان هستند، احساس جوان بودن ندارند. جوانی یعنی علی

امّا آنها شوق زندگی را به  انرژی، سر زندگی و توانا بودن برای درک درد و رنج دیگران؛

های اند. طبق گفتهذوقی و فقدان حسّ دردمندی نسبت به دیگران از دست دادهخاطر بی

کننده و معنا جيمی، زنده بودن یعنی درک درد. حقيقتاً، حق با اوست چرا که رنج، تضمين

کند و به آن دهندة زندگی است؛ زیرا رنج کشيدن بشر، وجود او را اثبات می

وجود است. برای همين است که جيمی از مستقل بودن « دیگری»بخشد. این همان میعنیم

تفاوتی او را درهم کند تا بیکند و تالش میآليسون نسبت به خودش و زندگی شکایت می

بشکند؛ زیرا این رفتار او چيزی غير از ویرانگری در ازدواجشان به همراه نداشته است. او 

دهای زندگی را درک دراست تا و رنج دیگران بسته و درداسات درها را به روی احس

خواهد آليسون احساس نکند؛ امّا جيمی عاشق آليسون و زندگی کردن با اوست و می

احساسی، پوچی را به همراه دارد. البته، خشم جيمی داشته باشد و آنها را بروزدهد. زیرا بی

است که  این ضعف جامعه»گوید رو گالنز میای متوجّۀ جامعه است. از اینبه طور گسترده

 (.436: 2112)گالنز،« کندجيمی را خشمگين می

شنبۀ است. در این نمایشنامه، سه یکشور و نشاط و جوانی در خانۀ پورترها مرده

 های هميشگیهای آن عادتمتوالی برای ما به تصویر کشيده شده است که شخصيّت

ندن، خوردن، آشاميدن، و جنگ با یکدیگر را تکرار خودشان را مانند؛ روزنامه خوا

 گوید: دهندة جيمی زمانی است که میهای تکانکنند. یکی از جملهمی

جيمی: ... مثل روز برام روشنه که شما دوتا بالخره منو دیوونه ميکنين، آره دیوونم ميکنين. 

شور و شوق. من ميخوام  ای خدا، چقده آرزو دارم یه جو اشتياق آدميزادو ببينم. آره، فقط

اش بشنوم. )او به صورت نمایشی به سينه« الهی»صدای گرم و شورانگيزی رو که فریاد ميزنه 
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ام زد. بياین یه بازی راه بيندازیم. من یه فکری به کله« الهی شکر که زنده ایم»کوبد.( می

شما چی ميگين؟ بيائين ایم. فقط واسه یه لحظه. بيائين وانمود کنيم که آدميم و واقعاً زنده

ام که وانمود کنيم که آدميم. )از یکی به دیگری می نگرد.( ای خدا، چند وقته با کسی نبوده

: 4932برای چيزی ذوق کنه، واسش اشتياق بخرج بده، یا از چيزی سر شوق بياد)عابدی،

21.) 

د که دانمی آليسونبرای جيمی دردناک است؛ زیرا آليسون با هلنا  نبه کليسا رفت

 جيمی برد. همسرسر میجيمی به سبب مرک مادر هاک در وضعيت روانی ناخوشایندی به

خود به جای بر آوردن با کليسا رفتن و نيز ترجيح دادن و پيروی کردن ازدوستان اشرافی 

 کند.نيازهای او دیگر به احساساتش خيانت می
دهد.خرس ه قفسه تکيه میکندوبخيزد؛ با ناباوری به اطراف خود نگاه میجيمی برمی

دارد، نگاهی گذرا به آن عروسکی نزدیک صورت اوست و او به آرامی خرس را بر می

افتد و کند. خرس با صدایی روی زمين میاندازد و به طرف جلو صحنه پرتابش میمی

خيزد. جيمی دمر روی ای از آن بر میهمانطور که در آگهی آن تضمين شده، صدای آه و ناله

 (. 13: 4932کند.( )عابدی افتد و صورتش را در ميان ملحفه ها فرو میمی تخت

 خشمخشم جيمی یک خشم خالص نيست؛ بلکه خشم و دلسوزی، خشم و اشتياق، و 

 دهند.صداقت است. این  تضادهاهستند که خشم او را سازنده جلوه می و

ا جيمی به خانه اش را از دست داده است بدر پایان نمایشنامه، آليسون که بچه

گردد. او به خاطر از دست دادن بچه خيلی ناراحت است؛ زیرا واقعاً رنج فراوانی برمی

نيافتنی دستموجود  یکخواهد نمایان است. دیگر می کامالًاو کشيده است و ناراحتی

رساند. از آنجا یان میپاگونه است که جيمی مأموریت خود را به باشد تا یک قدّیسه. این

توان گفت که این نمایش به عهدة مخاطب است، نمی پایان تصميم گرفتن دربارةکه 

توان دریافت، این است که نقاب تظاهر و نادانی کنار وضعيّت موقّتی است یا نه. آنچه می

 گذشته شده است و ارتباط بيشتری بين این زوج برقرار خواهد شد.
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 سیاست -2-3-4

گيرد، سياست است. او با که مورد حملۀ جيمی قرار می های اجتماعییکی دیگر از ارگان

اش سرزنش کردن و سرباز زدن از اجرای قوانين، خشم خود را نسبت به سياست جامعه

مداران به دهد. او معتقد است که سياست جنگ به خاطر عالیق اجتماعی سياستنشان می

های او ولت به او و هم نسلوجود آمده است تا به اهدافشان برسند. به عنوان یک جوان، د

 جيمیهایش پوچ و تهی بوده. با توجّه به این دالیل، خيانت کرده است؛ زیرا تمامی وعده

 کند: ترین جملۀ خود را اظهار میمعروف

کنم که مردم نسل ما دیگه توانایی اینو داشته باشن که به خاطر چيزای خوب جون نمیمن فکر 

چهل، وقتی که ما بچه بودیم، یه همچين کارهایی ميکردن. )با  سی و بدن و بميرن. توی دهۀ

ای همان حالت نيمه جدی که برای همه آشناست( دیگه آرمان و دليل خوب و شجاعانه

نمونده. اگه باالخره یه روز زنگ این جنگ سوم رو بزنن و ماها هممون بميریم، دیگه مرک 

تاده نيست. فقط واسه خاطر یه هيچستون ماها واسه ساختن اون بهشت موعودی که از مُد اف

افتخاری، پریدن زیر اتوبوسه. نه پسر جون، دیگه هيچی قشنگ و نوئه. به همون پوچی و بی

 .)415: 4932ات کنن )عابدی،نمونده غير از اینکه بذاری زنها شقه شقه

های جيمز گيدن، این جمله نقش پویایی در بيان خشم جيمی که دارای دو طبق گفته

خشم او در حقيقت در قادر نبودن به برقراری ارتباط  جه سياسی وفردی است دارد. ریشۀو

(. به عنوان یاغی او ارگانها و هنجارهای جامعه 5-439: 4363گردد )گيدن،با دیگران برمی

اند کند که یک چنين قوانينی او را محدود ساختهدهد؛ زیرا فکر میرا مورد حمله قرار می

-اند. رفتار او به عنوان مردی تحصيلشوند طبقۀ مرفّهمند میکه از آن بهرهو تنها مردمی 

شود که کرده اعتراضی در برابر رفتار اجتماعی جامعه است. این اعتراض، زمانی جالب می

او به نویسندگان متعدّدی که به خاطر پيروی نکردن از آیين و رسوم و هنجارهای جامعه 

 :کندطرد شده بودند اشاره می
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جيمی: .... بعضی وقتا به اون آندره ژید بيچاره یا اون چسرای گروه کُر یونانی حسودیم 

ميشه.  نميخوام بگم که این جور آدما اصالً عذاب نميکشن، جهنم هم نميرن، نه. امّا اقالً یه 

هدفی تو کارشون هست. حاال درسته که هدفشون، یه هدف متعالی نيس، ولی خيلی هاشون 

ب انقالبی دارن که تو هيچ کدوم از ما دیده نميشه. مثالً همين وبستر، اصالً از من یه تب و تا

 .)11: 4932خوشش نميسد. تا حاال نشده که یکيشون از من خوشش بياد )عابدی،

نواختن موسيقی جاز توسط جيمی نوعی پاسخ و اعتراض عليه ارگانهای کذایی 

يتنيک که تا حدی همتای آمریکایی است، جاز به موسيقی اعتراض شهرت دارد. نسل ب

نواختند. جيمی پورتر به مردان جوان خشمگين بودند اعضای بسياری داشتند که جاز می

ندة جاز قصد دارد که خشم و مخالفت خودش را نسبت به این تشکيالت نشان نوازعنوان 

ۀ مرفّه است یا ها و هنرش را در چالش با هلنا که نمایندة طبقترتيب، او توانایی دهد؛ بدین

 دهد:ليسون نشان میآشاید هم 
بشخصه هرگز  منخواسته کسی را با آن بکشه. کند( بيشتر شبيه این است که میهلنا: )تأمل می

چنين ترسی را تو چشای کسی ندیده بودم. تا حّدی ترسناکه. ترسناک )به سمت کمد غذا 

 ( .11: 4932آور )عابدی،ی هيجانرود تا گوجه، چغندر و خيار بردارد.( و به طرز عجيبمی

برند؛ زیرا آنها با پيشينۀ آميز است که هلنا و آليسون  از این موسيقی لذّت میکنایه

ترتيب جيمی، آليسون و هلنا را با خشم و موسيقی فوالدیش اند. بدینمتفاوتی پرورش یافته

است و هر کاری که دهد که او مرد عمل دهد. جاز نواختنش نشان میمورد حمله قرار می

دهد تا آنها را تحریک به در توانش باشد برای ارتباط با آنهایی که دوستشان دارد انجام می

 العمل و پاسخ نماید.عکس
 

 پردازاهداف آزبرن به عنوان سبک -2-4

پردازی از جنبش مردان خشمگين است، تئوری سبک« با خشم به گذشته بنگر»

هایی پرداز با توجّه به عالیق و اهدافش تنها بخشکه سبکترتيب است پردازی بدین سبک
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های شود و بخشها به داخل متن آورده میکه بعضی از بخشکند. زمانیرا پررنگ می

رو، متنی که قرار است به سبک شود؛ از اینماند، اصل تفاوت ظاهر میمی دیگر در سایه

شده یا به عبارتی دیگر یک ن پردازشرونوشت یا تقليدی دقيق از متدرآورده شود تنها 

های پررنگ شده در متن منفعل نيست؛ بلکه یک متن مؤثر )عملی( است. از آنجا که بخش

-های جدیدی را به متن پردازششود، نظرات  و ایدهمتن جدید با اهداف  جدید بيان می

افتد؛ از تفاق میاش اچيزی است که در مورد آزبرن و نمایشنامه آورند؛ این همانمی شده

وگویی تأیيدکننده با جنبش گفت خشم به گذشته بنگرتوان نتيجه گرفت که با رو، میاین

پرداز، مفهوم خشم را از نگاه کند. آزبرن به عنوان سبکمردان جوان خشمگين برقرار می

دهد. آزبرن و دیگر خشمگينان، سبک کند و به آن شکلی جدید میپردازش میاین جنبش

های زندگی و جامعه را به تصویر بکشند. اگرچه آزبرن تليسم را انتخاب کردند تا واقعيّرئا

کند، آنچه کار او را از کار بقيۀ از فرم و در بعضی موارد از محتوای جنبش اقتباس می

سازد، این است که خشم و عصبانيّت قهرمانانش با دلسوزی و عشق همراه گروه مجزا می

ه تئاتر و نمایشنامۀ رئاليسم، تأکيد بيشتری بر محتوا دارد تا قالب؛ شود کاست. گفته می

تزریق محتوای جدید به قالب »طور که ریموند ویليامز معتقد است و رئاليسم را همان

 (69: 4335برگرفته از ليسی  133داند )ویليامز می« نمایشی متعارف

کند، نویسنده را اعمال میاز آنجایی که آزبرن باور دارد که مفهوم، نقش مهمّی را 

کند تا طبقۀ کارگر و زندگيشان را نقطۀ تمرکز نمایشنامه قراردهد و این نشانگر موظّف می

این مطلب است که او دیگر عقيده نداشت که نمایش و نمایشنامه محل استقرار خصوصی 

برسد. او با های اصلی خواهد به علّتطبقۀ مرفّه باشد. او با تأکيد بر جزئيات رئاليسم می

رو، خشم، کليد دهد؛ از این، آن را حقيقت طبقۀ کارگر قرار میبر مضمون خشمتأکيد 

نظرات آزبرن نسبت به دنياست. این موضوع با گفتۀ جيمی که معتقد است دیگر دليل 

  گردد.خوبی برای مردن نمانده است، آشکارتر می

رو، رئاليسم شود؛ از اینفته میاین جریان جدید معموالً به عنوان رئاليست در نظرگر

اجتماعی در این دورة مهم واقع شد. در هر فرهنگی، زمانی رئاليسم مرکز توجّه نویسندگان 

گيرد و این همان گيرد که تصویر، کشف و تحليل اجتماع در دستور کار قرار میقرارمی
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جریان  (. اعضای69: 4335رئاليسم در این کتاب است )ليسی،حضور مهم دليل اصلی 

رداختند. از طریق پجدید با رفتارهای راستين و صادقانه به موضوعات و تجربيات جامعه 

سبک رئال بسياری از مشکالت به وسيلۀ نویسندگان مورد حمله قرار گرفت؛ زیرا رئاليسم 

های رئاليسم اجتماعی مطالعۀ نوع رفتار مردم و در تقابل با دیگران بود و اکثر نمایشنامه

 تأکيد بر دیگری دارد. اجتماعی

« خود»دانست: می« وگوییگفت»نفسه هایش فردیّت را فیآزبرن در تمامی نمایشنامه

یا خيالی باشد  واقعیاسخ او پشود؛ اگر چه ممکن است بيان می« مخاطب»تنها در ارتباط با 

آنچه که  د.ندهشکل میداریم  خوداز که ما  تعریفی بهها هستند که پاسخو این 

سازد، چند آوایی  بودن آن است. چند آوایی، اشاره های آزبرن را گفتگویی میایشنامهنم

های متفاوت هایی است که با گروهبه وضّعيت طبيعی زبان دارد؛ زیرا هر زبانی شامل قالب

 جامعه درارتباط است.

از حرفه، ژانر، تمایل، حزب، یک کار خاص، یک شخص « طعمی»تمامی کلمات 

-ل، یک گروه سنّی، روز و شب را به همراه دارند. هر کلمه طعم متن و متنخاص، یک نس

 (.233: 4333هایی  را که در آن به صورت اجتماعی حضور داشته است را دارد )باختين،

هایی از شود؛ گروههای اجتماعی تشکيل میدنيای اجتماعی از تعداد زیادی از گروه

ای بسيار و بسياری دیگر است. آزبرن به گونه های مذهبی، خانوادگی، نژادیقبيل گروه

 یشانهایا تراس ایهای اجارهو از دست ندادن اتاقخود  بقایکه برای زیبا طبقۀ کارگر را 

ترتيب رئاليسم  جدیدی را برای اجتماع بریتانيا به کشد و بدین به تصویر می کنندتالش می

کند؛ بلکه با مون و مسئله محدود نمیآورد. آزبرن خودش را به یک یا دو مضارمغان می

کند. این امر، تری را درگير داستان میکارگيری گوناگونی گفتار و زبان، مخاطب وسيعبه

شود که او در مورد خشم و نارضایتی و اميدواری برای تغييرات در تر میزمانی واضح

هنرستيزی  های آینده از مسائل متعدّدی چون سياست، کشمکش طبقاتی، مذهب ونسل

دهد؛ برای همين است که ها را گسترش میکند. این چند آوایی، داستانصحبت می

 گوید.اش به نمایندگی از تمامی اقشار جامعه سخن مینمایشنامه
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 واره نمودن نمایشنامة آزبرنرمان -2-5

یر ، ژانر نمایشنامه توانایی به تصوتعامالت اجتماعی در نمایش است ۀجا که ریشآناز 

ی است که ریشه در زمان و مکان و نمایشکشيدن تعامالت انسان را دارد. نمایش قدرتمند، 

و به همين دليل، قادر است با مردمی متفاوت که متعلق به برهۀ دیگری  داردتجربۀ اجتماعی 

. کندصدق مینيز آزبرن کند. این امر در مورد آثار ارتباط برقراراز زمان و مکان هستند، 

واره نمودن کنند تا عناصری را که آزبرن برای رمانان تالش میمحقّقبخش، در این 

 اش به کار برده به نمایش بگذارند.نمایشنامه

رو، غيرعادی واره گردد؛ از اینتواند رمانميخائيل باختين معتقد بود که هر ژانری می

و همچنين ذ کر باشد. انيست که اثر نمایشی خصوصيّات خاصّی از رمان را در برداشته

شدن دیگر ژانرهای ادبی تا واره شده است، رمانیکند در این دوره که رمان، رمانمی

 شوند.ناپذیر میحدی اجتناب

ی جوئن شعر حماسشده از ژنراهای مختلف مانند؛ باختين، خواننده را با آثار رمانی

ای یبسن را به عنوان نمونهزاده، فرزند هارولد نوشتۀ بایرون، یا در حوزة نمایشنامه، انجيب

کند که در عصر زند. در اینجا باختين تأکيد میآوردن نوآوری مثال  میوجودبارز در به

 ناپذیر است.اجتنابواره شدن رمان، رمان
هایی که کنند. در دورهات خود را از طریق اقتباس تحصيل میمعموالً دیگر ژانرها خصوصيّ

کند؛ عالوه بر این، نيروهای اجتماعی می« منثور»یا « رمانی»را رمان غالب است، دیگر ژانرها 

شوند، مانند حسّ شک و تردید به دنيا، نيز مستقيماً بر دیگر ژانرها که منجر به برتری رمان می

دهد )مرسون و طور مستقيم و غيرمستقيم رخ میشدن بهگذارد؛ در چنين دورانی، رمانیاثر می

 (.911: 4331امرسون،

ه که برای باختين ارجحيّت دارد، این است که ژانر مورد نظر در قالب نثر باشد. آنچ

این واژه دو ویژگی دارد؛ یکی اینکه مخالف مفهوم منظوم است. دوم آنکه، اشاره به گفتار 

چيزی است که باختين بسيار به معمولی و روزمرّه دارد. این گفتار روزمرّه و متداول، همان 
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است که به نثر نگاشته شده است.  21ای از آثار قرن نمایشنامۀ منتخب، نمونهآن توجّه دارد. 

(. از نظر 92: 4333)باختين،« و تأکيد بر وقایع متداول است تردید سيستممنثور مستلزم »

انتهایی، پتانسيل، اند؛ زیرا او معتقد است نثر با بیبودن کامالً هم معنیباختين، منثور و رمانی

قيت همراه است که به دنبال همۀ اینها نيروی گریز از مرکز نامتجانس زندگی آزادی و خال

 آید.روزمرّه می

نثر، پتانسيل در برداشتن حداقل دو هوشياری فردی را دارد؛ امّا در مورد دیگر ژانرها 

کوشد خيلی الزم نيست. در یک اثر منثور، نویسنده می« دیگری»و « من»مانند شعر، تعامل 

، و نقطه نظرات هر فرد ی، اجتماعیتاریخ یهابا تأکيد بر موقعيتکردن، محدود تا به جای

 چند آوایی را گسترش دهد.

های طبقۀ مرفّه که در اتاق هنرستيزی بر جامعه حاکم بود. نمایشنامه 4356در سال 

مهمانخانه با تمام ساختگی بودنش بر روی صحنه آمد و درد و خشم مردم جامعه را نادیده 

ها با نویسموج جدیدی از نمایشنامه»ت. امّا خيلی زود فضای نمایشنامه تغيير کرد. گرف

های نمایش انگليسی بکارگيرند، از بيداری آزبرن به پاخاستند تا عقایدیشان را در صحنه

ی جاودان، معقول هاینمایشنامههای مدیدی ساکت بوده، سخن گویند. آنها نسلی که مدتّ

 (. 9: 4333)ربالتور،« ویر کشيدندورشوری را به تصپو 

-تر رویم، الزم است به ذکر تعدادی از تغييرات که هر ژانرِ رمانیقبل از اینکه پيش

شود، معموالً ردازیم. زمانی که ژانری رمانی میپشده ممکن است با آن روبرو شود ب

د؛ زیرا آواها، سازشود و زبان، دوباره خودش را میتر و از قالب سنّتی خود، رها میمنعطف

نظرات، چند واژگانی را به دنبال دارد. عناصر متعدّدی مانند خنده، هزل، کنایه و عناصر 

انتها با کنند که این منجر به یک گفتگوی بیای میدیگری از این قبيل ژانر را مکالمه

-کردن متوجّه میکردن نظرات باختين در مورد موضوع رمانیگردد. با دنبالواقعيت می

های مدرن به نحوی شویم آنچه گفته شد در ارتباط با درام قابل اجراست. اکثر نمایشنامه

 است. 21شده استاندارد قرنگيرند. در حقيقت درام رمانیهمۀ این خصوصيات را در برمی
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اند های آن، دو بعدیشاهکار آزبرن یک ژانر و متن رمانی شده است؛ زیرا شخصيّت

های شود و این منجر به پيچيدگیکدام نيز در نمایشنامه شنيده می ای. صدای هرو نه کليشه

ها صدای خود را دارند چند آوایی در شود. از آنجایی که هر کدام از شخصيّتمتنی می

انتهایی بودن ادبيات ترین نکته، این است که باختين روی بییابد. مهممتن گسترش می

شود. می نيز دیده« با خشم به گذشته بنگر»در  کند که این خصوصياتشده تاکيد میرمانی

کنند گيرد که در آخر آليسون و جيمی بر مشکالتشان غلبه میسرانجام، خواننده نتيجه می

انتهایی مستلزم همکاری خواننده است تا مانند. این بییا در همان وضعيت اوّل باقی می

 د.متوجّه مضمون نامعلوم نمایشنامه شود و آن را درک کن

 

 گیرینتیجه -3

در نتيجۀ این پژوهش دریافتيم که  آزبرن تنها مردم و رفتارشان را توصيف نکرده، بلکه 

ای فراموش نشدنی به تالش کرده تا شخصيّت واقعی مردم و حقایق زندگی آنان را به گونه

-تصویر بکشد و درست همين جاست که جامعّيت نمایش نامۀ او بيش از بيش آشکار می

ماند. این نمایشنامه هایی در مورد بریتانيا و مردمش باقی میزیرا همچنان سؤال گردد؛

در ميان جوامع گوناگون، به ویژه در شرایط حساس  ادبيّاتحکایت از کارکرد اجتماعی 

اجتماعی و سياسی دارد. با تحليل این نمایشنامه ما متوجۀ خصوصيت صراحت لهجه و بيانی 

های به بعد انگلستان شدیم موضوعی که نویسندگان دهه 51ای هنمایشی دهه ادبيّاتدر 

 ماقبل جرأت و جسارت بروز آن را بنا به دالیل گوناگون نداشتند.

با بررسی این نمایش، روشن شد که عبارت مردان جوان خشمگين عبارتی چندگانه 

لت بر طور همزمان دالنما است و بهاست؛ زیرا در برگيرندة خصوصيّات متفاوت و مهمل

انگيز در ها، وحشيگری، نفرت و خشم نفرتحرمتی، لجبازی، ناشکيبایی نسبت به سنتّبی

با اهدافی بزرک  خشمرا مولد  مردان جوان خشمگينبرابر فرهيختگان دارد. آزبرن، گروه 

 خشمرود. خشمی است که از روی ی که به سمت پوچی و بيهودگی نمیخشممی دانسته، 

نيست؛ بلکه خشمی با اهداف بزرک است. از این نمایشنامه، بخشی از   به معنای متداول آن

ای که سواالت گردد. نمایشنامهوگوی فرهنگی مردم انگليس در آن زمان ارزیابی میگفت



193 /اساس نظریۀ گفتمان باختين گفتگو با جنبش مردان جوان خشمگين بر   

 
 

طلبد؛ اجتماعی را بدون پرداختن به پاسخ آن طرح نمود و چون پاسخ را از جانب مردم می

مردم هميشه در  وصيّاتی در سراسر این  نمایشنامه،بنابراین، با باور بر داشتن چنين خص

 ناپذیر با محيط اجتماعی خود هستند.پایانای مکالمه
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