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 چکیده

کاپیتالیساتی  ةجامعاسااز تماامی تصامیمات مها  اقتصااد  را زمیناه هاا یزهانگمارکس 

کاپیتالیساااتی را باااه ساااه واااروه بااا ر واز ،  ةجامعااا هایسااا مارکس. دانااا یم

 ،داسااتان باااش و اا  نمایشاانامة. در کنناا یمکااارور تقساای   ةباا ر واز  و ق قااخرده

و جار   مت سا  ةبا ر واز  یاا ق قاخرده ةنماینا  تا انیمپیتار را  ادوارد ال ای، ةن شات

جامعاااة کاااه در  داردکاااارور در نگااار وررااا . ماااارکس  قیااا ه نماینااا ة ق قاااة را 

زیاارا ایاا   ؛شاا ن یمباا ر واز   ةقربااانی ق قاا ،جامعااه آخاار دریسااتی، دو وااروه کاپیتال

براساا  نگار . ویاردیمبارا  رسای ن باه اها اد خا د بهاره  دو وروه دیگر وروه از آن

 هااا ، سیساات  از قریاات دسااتگاهاساا راه مارکسیساا   ةدهناا کااه ادامااه لاا یی آلت ساار

  دسااتگاها .کناا یمباار مااردم    ماا  ( RSA) ساارک بگر و (ISA)  ئ ل  یکیااا

. شا دیمو کلیساا ماننا  خاان اده، م رساه   اجتماا ی شاام  نهادهاا غال ااً ئ ل  یک ای

دلیاا  رقاار و ، ی اای بااهاناا قربانیااان جامعه ،نمایشاانامهدو شخصاای   پیتاار و جاار 

 آلت ساارو شستشاا   میااز .  یاا تلقاای   قاواسااطة بها سااا  بیگااانگی و دیگاار  

د را وادار باه پاریر  ارارا ،قریات آن کاه هژما نی از دانا یمرا روشای  «تلقای   قایا »

ایاا  تلقاای   قایاا  را سیساات  همچناای  منشاا   آلت ساار. کناا یمد  خاا ایاا ئ ل   

داسااتان باااش  نمایشاانامةهاا د ایاا  مقالااه بررساای . داناا یم، ماارهو و رسااانه آم زشاای

 نا ان رارد  کاه در شارک  بار ایا  اساا ، پیتار باه .اس  آلت سرنگر  براسا  ،و  

انتشاااراتی کااارمی کناا  و اهاا  مطالعااه و تماشااا  تل یزیاا ن اساا ، در مرکااز تلقاای  

، م هاا م بیگااانگی وجاا د دارد ایاا  نگریااه قایاا  قاارار دارد. م هاا م دیگاار  کااه در 

. بااا ت جااه بااه ایاا  داناا یممااارکس بیگااانگی را رقاا ان در  ن ااس از قرراای، اساا . 
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ایا  مقالاه نشاان  ها یارتاهی ا یگر.  بااو ها   شا ن یمگاناه مسئله، ارراد ه  از خ د بی

 وا .بیگاناه شا ه اسا  نیاز دیگار اراراد جامعاه باا تنها از خا د بل اهنه جر که  ده یم

از  نیاز پیتار .کاه شا یه بااش و ا  اسا  کنا یمزنا وی   اخاناهدر  و انازواتنهایی در 

خصای کاه قرباانی تلقای  ش ن ان باهزیارا نسا   باه شارایط   ؛خ د بیگانه ش ه اسا 

 یستی اس ، آواه نیس . جامعة کاپیتالای ئ ل    

تلقاای   قایاا ، بیگااانگی،  ،آلت ساار مارکسیساا ،، داسااتان باااش و اا : هاکلیدددوا ه

 ، ادوارد ال یهژم نی

 مقدمه. ۱

 ةناا یس آمری ااایی، در زماارادوارد ال اای نمایشاانامه ة( ن شاات۸۳91) ۸داسااتان باااش و اا 

هااا  مارکسیسااتی اساا . و دارا   ناصاار و ویزواای ویااردیقاارار م 2ابساا رد ها یشاانامهنما

مت ااوت اسا .  1و شااو ۹هاا  ای سا ای  نمایشانامه از نگار ناما ن   با دن، باا نمایشانامه

رایا ه با دن زنا وی دادن پا چی و بایها د ال ای از ن شات  ایا  نمایشانامه، نشاان ا تمالاً

تاا ان م اااهی  زیاااد  را از نماای ی اا یگر اساا . معم لاااًهااا و  اا م ایجاااد ارت ااا  بااا انسااان

آیاا ، چناای  ماای و نااه کااه از نااام آن باارزیاارا همااان ؛بااه دساا  داد ابساا رد ةنمایشاانام

 داساتان بااش و ا . دها جلا ه میمعنای ها د و بایا  زن وی را ناامعق ،، باینمایشنامه

 سایر  مارکسیساتی از ت تا انیتار منیسا  اماا باا بررسای دقیات انیز از ای  شارای  مسات ن

 ای  اثر ارائه داد. 

مارکسیساا ، م ت اای کااه براسااا   قایاا  کااار، مااارکس قاارار دارد، دیاا واهی اساا  کااه 

 هایساا داناا . مارکسماای هااای ساااز بساایار  از تصاامیمات و رعالدلایاا  اقتصاااد  را زمینااه

را کاه  سیاسای و اجتماا ی هاا ی بر ای  باورنا  کاه ملا گاات اقتصااد ، بسایار  از رعال

و ناه کاه . بناابرای  هماانکنا یرا کنتار، م باشان یها مشام  سیسات  آم زشای و یاا رساانه

اسااا  کاااه رراسااااختارها   ا یاااهاقتصااااد، پا»، کنااا ی( بیاااان م41ص. ، 2119تایسااا ن )

                                                           
1. The Zoo Story 

2. absurd 

3. Ibsen 

4. Shaw 
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جامعااه را بااه ق قااات  هایساا مارکس .«شاا ن یاجتمااا ی، سیاساای و ایاا ئ ل  ی ی ساااخته م

 ها ی م جاا د میااان ق قااات اجتمااا ی را باار اثاار و ااع ةصاالو ناااو ن تقساای  کاارده و را

(، معیااار واقعاای باارا  تقساای  دو 2119تایساا ن ) ة. بااه  قیاا دانناا یمت اااوت اقتصاااد  م

 ةق قاا شاا دیکااه با اا  م اساا « هااان اشااته»و  «هاداشااته»وااروه در جامعااه، ت اااوت میااان 

 ش ه. کارور، کنتر، ةکنن ه باش ، و ق قب ر واز  کنتر،

کااارور از و ااعی  م جاا د  را اراازای  آواااهی  ةمااارکس تنهااا راه نجااات ق قاا

دادن بااه خ دآواااه ارااراد مهاا  . او همچناای  نقاا  ایاا ئ ل    را در شاا  داناا یق قاااتی م

 نا ان ابازار  بارا  کنتار،  ااک  از ایا ئ ل    باه ة. مارکس معتق  اسا  کاه ق قادان یم

شاا د. در برخاای یمشاا ن ارااراد  اا  منزو کناا  و در برخاای ماا ارد بایارااراد اساات اده م

دار   ااک  کاه ت اا  ت سا  نگاام سیاساای و ایا ئ ل    سارمایه»ها ما ارد نیاز شخصای 

، ص. ۸۹۳2،  ساا رزاده و شاا انی)« شاا ن یمکنناا ، غیراجتمااا ی یمساالطه آن زناا وی 

  ااک  ةبااور پیا ا کننا  کاه ق قا ییهاااراراد باه آرمان شا دی(. ای  ایا ئ ل    با ا  م۱2

غیرواقعای   هااوجا د آورده اسا . ماارکس ایا  آرمانهاا را باهبرا    ظ ق رت خا د آن

ورایاای در از ایاا  آواااهی کااا  ، ت لیاا  مصاارد  ا. نم نااهناماا یم «آواااهی کااا  »را 

ارااراد بااه خریاا  چیزهااایی  شاا دیکاپیتالیسااتی اساا . ایاا  آواااهی کااا   با اا  م ةجامعاا

  هاااتااا از رو  اساا آن  ر ایاا  مقالااه سااعی بااردرو  بیاورناا  کااه نیاااز  بااه آن ن ارناا . 

شاا ن، بیگااانگی، آواااهی از جملااه، م هاا م قربااانی لت ساارآمارکسیسااتی و  قایاا  لاا ئی 

  کا  ، آواهی ق قاتی و درویر  ق قاتی، مصرد ورایی و تلقی   قای  است اده کنی .

 مارکسیساا  رلساا ة و مااارکس هااا ایاا ه اساات اده شاا ه مقالااه ایاا  در کااه متاا ول   

اساات اده  اساا  مارکسیساا  راه ةدهناا ادامااه کااه آلت ساار لاا ئی نگاارات میااان، ایاا  از. اساا 

 معرراای را(  RSA) ساارک بگر دسااتگاه و( ISA) ایاا ئ ل  یک هااا دسااتگاه آلت ساار. شاا 

 آلت ساار. شاا دماای اکلیساا و م رسااه خااان اده، شااام  ایاا ئ ل  یک دسااتگاها . کناا ماای

 را  قایاا  تلقای  آلت ساار. کنا  مای مطاار  را میاز  شستشا   و ۸« قایاا  تلقای » همچنای 

                                                           
1. interpellation 
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 خاا د ایاا ئ ل    پااریر  بااه وادار را ارااراد هژماا نی، آن، قریاات از کااه داناا ماای روشاای

 .دان می رسانه و مرهو آم زشی، نگام را را م   ع ای  منش  الت سر. کن می

  تئاتر ابسوردمفهوم  .۱. ۱

اسا  کااه از  «پا چی»م هاا م  تئاااتر ابسا رد، نشاان دادن هاا یژویو ی تاری ای از مه  

ن یساای، نمایشاانامه اساا . در ایاا  ناا ع ازآماا ه  باارآل رکااام   ةن شاات ساایزی  ةارسااانکتااا  

ها ری، ساردرومی،  ا م ایجااد ارت اا ، تنهاایی و هایی از جملاه از دسا  دادن، بایویژوی

. ایااا  نااا ع شااا دیمعناااایی زنااا وی نشاااان داده موریزناپاااریر انساااان و بااای انااازوا 

ای ساا  و جاا رن برنااارد شاااو  رکاا   ها یشاانامهن یساای کااه خلاااد جهاا  نمانمایشاانامه

مایاه، شخصای  و ، چهاار ویژوای اصالی تئااتر ما رن را کاه شاام  زباان، تا  و با کن یم

 .بردیوسای  ص نه هست ، زیر سؤا، م

چ ات اا  خاصای را یاک سای   و ت ارار نامیا ، های آن تا انیکاه م در ای  ن ع از تئااتر

. اور چهار ویژوی را   را خیلای ک تااه بررسای کنای ، خا اهی  دیا  کاه زباان ده یرخ نم

 های و شخصاا رودیکااار نمااباارا  ایجاااد ارت ااا  بااه هایشاانامهم جاا د در ایاا  ناا ع از نما

. شاا دیتاا  خاصاای دیاا ه نم ایاا  ناا ع تئاااتردر بااا هاا  ارت ااا  برقاارار کنناا .  ت انناا ینم

 ةوسااای  صاا ن و اصاا لاً یابناا یهااا بااه  اا اق  مم اا  کاااه  ماد آنو تعاا  های شخصاا

خاا د  ها یشااه. ن یساان وان تئاااتر ابساا رد باارا  بیااان ان شاا دیهااا دیاا ه نمخاصاای در آن

اناا . در تئاااتر ابساا رد، انسااان بااا شاارای  واقعاای روباارو کااار بردههااا  مت اااوتی را بااهرو 

هااا درویاار . اک اار آنان مشااترکی هااا وییژو قهرمانااان ایاا  ناا ع تئاااتر ، دارا  و شاا دیم

  .ان یه یتو بی مسائلی از جمله تنهایی، ناامی  ، انزوا

 ةرلسااا  اسااا  کاااه پیرامااا ن  ان یساااان و رلاسااا هآل رکاااام  ی ااای از نمایشااانامه

ثیرات  راناا . رلساا ه اوزیستانسیالیساا  تاااوزیستانسیالیساا  و تئاااتر ابساا رد سااخ  ماای

، ص. ۸۹۳1ماا رن قاارن بیساات  داشاا  )و ااانچی،  یشاانامةنمارراواناای باار هناار معاصاار و 

را  «تئاااتر ابساا رد» وا ة ، مااارتی  اساالی ۸۳92پااس از جنااا جهااانی دوم و در سااا،  (.۸19

تااا در   کناا یتلااا  م» و یاا  تئاااتر ابساا ردیماساالی   .معرراای کااردرا  کااار باارد و آنهباا

اشاات  ررا باا کناار ومنطقای  هااا یار معناا باا دن و اعی  بشار  و نقاص رهخا د از بای
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-29، ص. ۸۹۱۱)اساالی ،  «اساات لالی بیااان کناا  ها یشااه قلااانی و ان   کاماا  شااگردها

را   صار اسالی  باا ایا   نا ان مخال ا  کردنا  و آنن یساان ها . بسیار  از نمایشانامه(21

امااا جناا   و تئاااتر ابساا رد، م اا ود بااه کشاا ر ررانسااه ن اا د. اساالی  از  ،نپریررتناا 

 ان  نااه، آرتاا ر آداماا د، او ن ی نساا  ، و سااام ئ   را ایاا  م تااو رون یساان وان پیشاا

ق ضاه  ۸۳14. ایا  ن یسان وان بارا  ما تی تئااتر پااریس را پاس از ساا، باردیناام م ب  

   (.۸۳-۸1 .، ص۸۹۱۱یارتن  )اسلی ، کرده و به شهرتی جهانی دس  

  تئاتر ابسوردالبی و  .۲. ۱

او در ایا  م تاو،  بزروتاری  نمایشانامة و اسا  ساام ئ  ب ا  سردم ار تئااتر ابسا رد

ساان  ابساا رد کااه  باازرو و برجسااتة ن یسااانرااارش از نمایشاانامه. نااام دارد در انتگااار واا دو

در اروپا رعاا، ب دنا ، اوار بخا اهی  باه تئااتر ابسا رد در ادبیاات آمری اا بپاردازی  بایساتی 

 ۸خاارن از بارادو تئااتر  از ادوارد ال ی ناام ب اری . ال ای کاه در ادبیاات نمایشای آمری اا باا

ابساا رد یاااد  ن یسنمایشاانامه ناا ان بااه ن یساای اساا  کااه از اواولاای  نمایشاانامه رعااا، باا د،

دهاا  یمخاا بی نشاان باهها  او یشاانامهنماخصا ص اولای  آثاار نمایشاای ال ای بااه شا د.یم

ا هیشانامهنماویارد. ال ای در ایا  یمدر تئااتر ابسا رد جاا   هرآنچه ن شاته اسا  باه واقا 

 کار وررته اس . خ بی بهبه ها  ابس رد رایژویونشان داده اس  که تمامی  ناصر و 

در ایاا  آثااار، ال اای، تعاا اد اناا   شخصاای ،  اا م وجاا د اباازار صاا نه، ن اا د پلااات 

هااا بااا ی اا یگر را تاار از همااه،  اا م ایجاااد ارت ااا  شخصاای داسااتانی مشااخص و مهاا 

هاساا  کااه یشنامهنماخاا بی نشااان داده اساا . داسااتان باااش و اا  ال اای ی اای از هماای  بااه

ایاا  مقالااه بااه بررساای و ت لیاا  آن پرداختااه اساا . تنهااا اباازار صاا نه در ایاا  نمایشاانامه 

کاه ها  نمایشانامه رقا  دو ن ار هساتن  ی شخصااسا  کاه در پاارکی قارار دارد.  ینیم ت

 اا م  ان  وی هرسااجاا ا در ایاا  پااار  بااه هاا   اًکاملاااجتمااا ی و دنیااایی  هرکاا ام از ق قااة

 اصالاًنمایاان اسا . ایا  دو شخصای   کاملااًها باا ی ا یگر در ایا  داساتان ایجاد ارت ا  آن

                                                           
1. Off-Broadway 
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ت انناا  مانناا  دو انسااان  اااد  در جامعااه آمری ااا بااا ی اا یگر ینمرهمناا  و ینمی اا یگر را 

 ارت ا  برقرار کنن .

 و بررسی بحث. ۲

ماارد  و داسااتان دو پااار  مرکااز  نی یاا ر  اساا قساامتی از  هنمایشاانام آغااازی  ةصاا ن

ق قااات م جاا د در  ةنمایناا  تاا انیمکااه هرکاا ام را  کناا یمرا روایاا   ،تنهااا، جاار  و پیتاار

روناات اقتصاااد  پااس از جنااا در آمری ااا و  ةماااع در نگاار ورراا . ال اای کااه در دوراجت

خاا د را بااه  ةجامعاا  هاااارز ، نمایشاانامه، در ایاا  کناا یمتمایاا  بااه تجملااات زناا وی 

خیاالی  کنا یمو ساعی  دها یمرا ما رد اساتهزا قارار  ۸یاا  امری ااییؤ. او رویردیمسخره 

بااه  نمایشاانامه ایاا  کااه ال اای از قریاات دو شخصاای   اجامعااهباا دن آن را نشااان دهاا . در 

را  جامعااههاا  ش سااته و  قیقاا  را در و وهاا  ایاا  خیااا، کناا یم، سااعی کشاا یمتصاا یر 

، همااه چیااز دهاا یمکااه دساات ر صاا نه نشااان  و نااههمانبتاا ا  نمااای ، نشااان دهاا . در ا

اساا ؛ یااک بعاا ازتهر آرتااابی، م یطاای آرام و ساااک  و ماارد  در  ااا،  ،ئاآرام و ایاا 

ن را باه ماا نشاان آمطالعه. ال ای باا اسات اده از جار  ایا  تا ه  را درها  ش ساته و ورا  

 ق قااة اجتمااا یدو  دو آدم از ، برخاا ردآیاا یم. چیااز  کااه در نگاااه او، بااه نگاار دهاا یم

نماینا ة مت سا  و جار  نماینا ة ق قاة . پیتار نیساتن باا ی ا یگر  که قادر باه ارت اا  اس 

 .  اس یا کارور  ست ت   ق قة 

وجا د دارد. پیتار و جار ، هار دو  هاا نیازآدم م ها م قرباانی شا ن نمایشانامهدر ای    

ص. ، 2111کاارده اساا . لناای  ) را ا اقااه هاااقربانیااان جامعااه و ررهنگاای هسااتن  کااه آن

: باا ر واز ، اساا کشاا ر کاپیتالیسااتی... در اصاا  دارا  سااه ق قااه »( معتقاا  اساا  212

 در   یااا کاپیتالیساا  هااا نقاا  اصاالی راق قااة باا ر واز. «ق قااة کااارورز  و باا ر واخرده

سات ، ویژوای  ت ا  ة . از آنجاایی کاه قرباانی کاردن ق قادیگر دارنا ةقربانی کردن دو ق ق

، مااارکس، رراماا   ن ااردن ایاا  قربااانی شاا ن را اساا اصاالی ایاا ئ ل    کاپیتالیسااتی 

کااه  کناا یم(. او همچناای  اشاااره 41، ص. 2114)رااری ،  داناا یماصاالی مقاوماا   ةانگیااز

                                                           
1. American Dream 
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 هااا یژویو، از انجاماا یمکااه بااه تهاا ر کاپیتالیساا   ق قااة کااارورماا رد ساات  قراروااررت  

یسااتی کااه ال اای بااه جامعااة کاپیتال(. در 21ص. ، 2114 ، رااریاصاالی کاپیتالیساا  اساا  )

. شارای  با  و رقار او نتیجاه اسا سات  کاارور  ت ا نماینا ة ق قاة ، جر  کش یمتص یر 

 ایا  جامعاه قرباانی ،که او را نادی ه وررتاه اسا . پیتار نیاز باه نا  ی دیگار اس   اجامعه

و شستشاا   میااز   ۸مت ساا  هاا د تلقاای   قایاا نمایناا ة ق قااة  ن ان بااهاساا . او 

 .  س هاکاپیتالیس 

راهاای اساا  کااه در » ن یساا یم (۸. ، ص21۸1) مااک واای و نااه کااهآن تلقاای   قایاا  

را  هااآنماا  و ورارنا یم یرتا ث هااآنن ا   بار زنا وی ش ه و باه انسانآن  قای  وارد میز 

اباا اع  2آلت ساارلاا یی ت ساا   «تلقاای   قایاا »   ااارت. «پااریری یمباورهااا  خاا د  ن ان بااه

م جا د  آزاد  ن ان باهخا د را » رارد شا دیمش  تا نشان دها  کاپیتالیسا  چگ ناه با ا  

 اساا معتقاا   آلت ساار(. ۸94ص. ، 211۸) «و مسااتق  از نیروهااا  اجتمااا ی در نگاار بگیاارد

شاارای   آماا نرااراه  » کااه منجاار بااه اساا کااه تلقاای   قایاا  جااایگزی  برخاا رد ریزی اای 

« اساا مرکااز ثااروت و قاا رت در دساا  ارااراد خاصاای ت ا یجااهنتکااه  شاا دیماجتمااا ی 

اساا  کااه ایاا ئ ل    و قاا رت را پریررتااه  شخصاایتی(. بنااابرای ، پیتاار ۸94ص. ، 211۸)

او خا د را  شا دیمقارار وررتاه اسا  کاه با ا   خااص ایا ئ ل    یرتا ثاس . او ت ا  

را رراینا    ۹همچنای  ا لاان آلت ساردر نگار بگیارد. آمری اایی رؤیاا  از   انم ناه ن ان به

کاه کسای را مخاقاو قارار  وقتای. او ارسار پلیسای را م اا، مای زنا  دان یماز تلقی   قای  

 (، شخصای کاه ما رد خطاا  قارار وررتاه بار۸۸۱، ص. 2111)لنای ،  «آها ، تا  » :ده یم

باا اسات اده از ایا  م اا، قصا  دارد نشاان دها  کاه  آلت سار. کنا یموردد و باه او نگااه می

غیاارمم    ی اااًتقرکاه در  آن باارا  اراراد  کناا یمقا ر  نام ساا    ما  بااه 1ایا ئ ل   

کاه سا ک زنا وی و  و ناههماناسا . او ناآوااه نسا   باه ایا  م  ا ع  کاملااًاس . پیتر 

، در معاارت تلقاای   قایاا  کاپیتالیساا  قاارار دارد. از ساا یی دیگاار، دهاا یمررتااار  نشااان 

                                                           
1. interpellation 

2. Louis Althusser 

3. hailing 

4. ideology 
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. او باه زباانی کاه مشاابه ا لاان دها یمنس   باه تلقای   قایا  مقاوما  نشاان  کاملاًجر  

، «دوساا   زیااز ماا ...» و یاا یم. هنگااامی کااه پیتاار دهاا یمواکاان  تناا   نشااان  ،اساا 

 :ده یمجر  به تن   واکن  نشان 

 ... دوس   زیز م  :پیتر

   (۹ص. ، ۸۳9۸ال ی،به م  نگ  دوس   زیز م . ): جر 

 ازاسا ، جار  ناآوااه  اقلااع و قایا  بای قرارواررت  یرتا ثت ا   از در  الی کاه پیتار

پیتار را نسا   باه شارایطی کاه در آن باه سار  کنا یمآواه اس . او همچنی  ساعی  کاملاًآن 

 .ش دینمآواه کن  اما م رت  بردیم

 ویااردیمدر نگاار  (ISA) «اباازار رساامی ایاا ئ ل   » تلقاای   قایاا  را روشاای از آلت ساار

، ص. 21۸۸)مرساا ی ،  کنناا یمکااه از قریاات خااان اده، رسااانه یااا سیساات  آم زشاای  ماا  

 اصااالی اشاااا ة  هاساااازمانکاااه مااارهو و سیسااات  آم زشااای  و یااا یم(. او  ۸1

 تاا انیمنگار بگیاری ، پیتار را  . اوار ی ای از منااب  تلقای   قایا  را رساانه درانا ای ئ ل   

، کنا یم. او در یاک شارک  انتشااراتی کاار ه  ه د تلقای   قایا  و ها  من ا  آن دانسا 

و  هااکتا  ةدر  اا، مطالعا دائمااً. او همچنای  کنا یمبنابرای  ابازار تلقای   قایا  را ت لیا  

مجلااات اساا ، بنااابرای  در جریااان تلقاای   قایاا  قاارار دارد. هنگااامی کااه جاار  سااعی 

در  جاار . امااا  دهااینمتمااایلی بااه رهاااکردن کتاااب  نشااان  پیتااراو را آواااه کناا ،  کناا یم

آخاار  ة. یااک دلیاا  باارا  ایاا  مساائله، صاا ندهاا یممقاباا  آواااه شاا ن مقاوماا  نشااان 

 :بردیمن جر  اس  که پیتر کتاب  را با خ د ه ش پس از کشت نمایشنامه

صاا رک ، ... .[ صاا ر کاا شاا دیمزودبااا  باارو پیتاار تپیتاار تل تل خاا ران دور ... جاار 

بهتااره بگاا  ... رو  صاان لی ... اینجاساا ، کنااار ماا کتاباا . ... پیتاار، کتاباا  رو بااردار

.[ کشاا یمامااا  قااو  رودیمااکتاباا  رو بااردار. تپیتاار بااه ساام  کتااا  ... صاان لی ماا . بیااا

[ رودیماو  قاو  قاو  داردیما، کتاا  را بار رودیمازودبا  پیترتپیتر باه سام  صان لی 

 (۸2 ص. ،۸۳9۸  الا زود برو. )ال ی،... خیلی خ  ... خیلی خ   پیتر

تلقاای   یرتاا ثدلیاا  ن اشاات  تل یزیاا ن در آپارتمااان کاا چ   ت اا  بااه جاار شااای  

  امجلااههاایچ کتااا  یااا  ةبااه مطالعاا  ااشاااره قایاا  قاارار ناا ارد. او همچناای  هاایچ واااه 
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هاساا . برخاسااته از  اارص و قماا  کاپیتالیساا نیااز  ق قااة کااارور. شاارای  باا  کناا ینم

ک تاااهی   اصاا  ، رقاارهایساا مارکساز نگاار » ( معتقاا  اساا  کااه۳1ص. ، ۸۳۳4شاارم  )

. بناابرای  مسائ ، واقعای «آیا یموجا د هاقتصااد کاپیتالیساتی با ةارراد نیس  بل اه در نتیجا

 س .او ةجامع ،شرای  رعلی جر 

 «تاا  یااک ویااهی  باارو رو  زماای  دراز ب اا »: بیناا یم «ویااه» ن ان بااهپیتاار را  ،جار 

 (.  ۸۸ص.  ،۸۳9۸ )ال ی،

 یاا   اساا  کااه پیتاار قااادر بااه ر رکااردن نیساا  و زناا وی مشااای  منگاا ر جاار  ایاا  

. پیتاار شااهرون  باشاا  عیاا  پیتاار از هنجارهااا  اجتمااا ی ناا ارد. مم اا  اساا  منگاا ر او ت

خاا بی اساا  کااه اجتماااع بااه آن نیاااز دارد؛ او دارا  همساار، ررزناا ، شاای  و خانااه  کاملاااً

  کنای ، پیتار بار رو  اوار دقا بسایار جالاو اسا . بینا یمپیتر را ویاه  ،جر این ه اس . 

. جار  ماننا  کنا یمررتاار ماننا  یاک ویااه  یقااًدق،  خا ردینمصن لی در االی کاه ت اان 

شاا ه اساا . او  و آزاد از ق ساا  رهااا ،آواااهی دساا  آوردنهباا راه یاا انی اساا  کااه از 

 پیتاار را نیااز از ق ساای کااه اجتماااع باارا  او ساااخته رهااا کناا  و او را وادار کناا  خ اهاا یم

 ان ررتار کنا . او بارا  رسای ن باه ایا  ها د باه نا  ی قرباانی شا ن نیااز دارد. مانن   ی

را  اتیصاان ل: »و یاا یم، جاار  کشاا یمجاار  را  ،، پیتاارنمایشاانامههنگااامی کااه در پایااان 

از دس  داد  اما به هر  اا، از شارارت  درااع کارد . و پیتار میخا ام یاه چیاز  بگا ، تا  

 ،۸۳9۸ال اای، .)«الااا دیگااه ویاااه نیسااتی، بل ااه  یاا انیدر واقاا  ویاااه نیسااتی، تاا   یاا انی.  

 (۸1ص. 

. پیتاار از ق ااس اجتماااع و ان شاا هکااه هاار دو آزاد  کناا یمجاار  ر اار  ،در ایاا  مر لااه

 جر  از ق س خ د .

یااا ماا  بااه ساام  آ» :کناا یمچناا ی  بااار بااه شااما، اشاااره  نمایشاانامهجاار  در قاا ، 

« اماا ناه شاما، واقعای... شاما، خا  هما ن ... پس اوما م سام  شاما،؟... شما، اوم م؟

 (.۸ص. ، ۸۳9۸ ال ی،)

ایاا  شااما،، شااما، واقعاای نیساا  امااا بااه آن شااما، ماای و یناا . شااای   و یاا یماو  

درساا  زناا وی باشاا  در   هااارو و اخلاقیااات واقعاای یااا  هاااارز منگاا ر او از شااما،، 
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ص. ، ۸۳9۸ اای، ال) «و یناا بااه آن شااما، ماای هاااآن» :و یاا یممقایسااه بااا شاامالی کااه پیتاار 

۸ .) 

، همااان شااما، کااا   اساا . کناا یمشااهرون ان ت میاا   هکااه جامعااه باا ییهاااارز 

 .بردیم سؤا،جامعه را زیر   هاارز ، هنجارها و و تگ بنابرای  جر  از ابت ا  

ورایانااه ها  ماااد ج اماا  کاپیتالیسااتی ماا رن بااا دیاا واه م هاا م دیگاار  کااه نتیجااة 

ماااد  در ج اماا   ها یشاارر پ»اساا . مااارکس معتقاا  اساا   ۸ااساا ، بیگااانگی و اناازو

راارد ب دناا ، هبنگاار تاااریخی من صااراز  - اقتصاااد ،  لماای و رناااور  -کاپیتالیسااتی 

نی شا ن نیاز ارازای  پیا ا کارده که سطح رقر، به  اشایه ررات ، بیگاانگی و قرباا و نههمان

چگ نااه ارااراد » کااه و یاا یم(. تئاا ر  بیگااانگی او همچناای  ۸۸، ص. 2119)تااارو،  «اساا 

(. در 21۸1، برامااان ازنقاا  بااه)« شاا ن یمکاپیتالیساا  از خاا د و دیگااران بیگانااه  یرتاا ثت اا  

. در چناای  شاارایطی ارااراد از ان یشاان یمواارا، مااردم بیشااتر بااه منااار  خاا د ماااد  جامعااة

 کناا یمرا تعیاای   هاااآنزیاارا تنهااا چیااز  کااه رواباا  باای   ؛شاا ن یمی اا یگر بیگانااه 

. ایا  ارازای  یابا یمبای  ق قاات ارازای   ةبناابرای  راصالورایی اس  ناه انساانی . ماد 

، ص. 2111کااه  ساای  )ق ر همااان .یاباا یمراصااله باای  ارااراد در هاار ق قااه نیااز اراازای  

ب جاا د مم اا  اساا  در اثاار شاارای  اجتمااا ی » ، ایاا  ا سااا  بیگااانگین یساا یم( 4۳

. بااه بیااانی دیگاار کنناا یمدر آن زناا وی بااه م یطاای کااه ارااراد  شاا دیم مرباا   و بیایاا 

 .  «کن یما ضا  خ د ت می   اجتماع در مجم ع  س بیگانگی را بر

. الساانر داناا یم( 1۸، ص. ۸۳۱9الساانر،  نق  ازبااه) «رقاا ان در »مااارکس بیگااانگی را 

مااردم از  آواااهی را  اا م «ة مارکسیساا باا تری  جن اا» هااانئ مارکسیساا  و یاا یم( ۸۳۱9)

ایی اراارا  ورمصاارددر » ارااراد کااه وقتاایباار ایاا  باورناا   هاااآن. دانناا یم بیگااانگی خاا د

ایی، ورمصاارد. زناا وی در مرکااز شاا دیم، نلااا  باارا  در  خاا د غیاارمم   «کنناا یم

 وراجامعاة مصاردرارد  کاه در مرکاز  ن ان باه. پیتار باردیمبای   شرای  در  ن اس را از

او را آواااه  کناا یمو جاار  سااعی اساا  ناآواااه  ، نساا   بااه بیگااانگی خاا دکناا یمزناا وی 

 اسا ن ا د خ داوااهی دلی  باهکن . بنابرای  بیگانگی ها  باه معناا  بیگاانگی رارد از خا د 

                                                           
1. alienation 
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جار  تنهاسا  و قاادر ، نمایشانامهدر ایا  و ه  به معنا  بیگاانگی از ساایر اراراد اجتمااع. 

باه او کاه ت ااوت با دن  ی اناات نسا   ما رد بای . اد اا  او درنیسا به برقرار  ارت ا  

 انااات نساا   بااه ماا   ی»: کناا یمکیاا   واقاا  بااه مااردم اشاااره دارد، باار تنهااایی او ت در

 (.1ص. ، ۸۳9۸)ال ی، « ت اوتن ... م   مردمبی

 ا م ت اناایی او در برقارار  ارت اا  باا  ةدهنا سعی او در دوساتی باا یاک ساا نشاان 

کنای، مج ا ر  از یاه جاایی نتا نی باا ماردم تعاما   آواهکاه  ینهآ مسئله.. جر . مردم اس :

بارا   بارا  این اه در  کنای و در  بشای... ..شروع کنی. با  ی وناا  ... کجاا بهتار از ایا .

 (۳ص. ، ۸۳9۸)ال ی، با یه سا.  این ه ب همن ...

را آوااه کارده و باه ساطح  پ تار کنا یم. او ابتا ا ساعی کنا یمبنابرای  او از پیتر شاروع 

بااا  ت اناا ینمدر  کناا  و در  شاا د. جاار   کناا یمیااک  یاا ان برسااان ، سااپس سااعی 

سااا را ب شاا . پااس از آن او خ دکشاای  کناا یمسااا ارت ااا  برقرارکناا  بنااابرای  سااعی 

پارتمااانی زناا وی آاو در  .نیساا  نیااز زیاارا قااادر بااه برقاارار  ارت ااا  بااا دیگااران ؛کناا یم

پارتماان اراراد باا دی ارهاا  آبااش و ا  اسا . در ایا    هااق سمشاابه  یقااًدقکه  کن یم

و  از ی اا یگر امااا هاایچ خ اار  از هاا  ن ارناا  و در بیگااانگی ،ان شاا ه جاا انااازکی از هاا  

نمااای  نیااز بااا دو صاان لی دور از هاا  در  .  تاای صاا نةبرناا یم سااربااه کاماا   اناازوا 

. ناا  ی  اا م در  متقاباا  باای  کناا یمارتاااده از پااار  هماای   ااس را منتقاا   قساامتی دور

اماا پیتار دلیا  ایا  ررتاار جار   ،و یا یمساا باه پیتار  ةج د دارد. جر  درباردو وروه و

 هاانسااندر دنیاایی کاه  .. شاای  در  ایا  مطلاو بارا  او مشا   باشا شا دینمرا مت جه 

باا ی اا یگر ارت اا  برقاارار کننا ، ارت ااا  باا یااک ساا شااای  جاایگزی  خاا بی  ت اننا ینم

 باش .

ارااراد بساایار مهاا   آواااهی دهاایقاا  رسااانه در شاا  و تااه شاا ، ن ق لاااًکااه  و نااههمان

رسااانه  دهاا یمیسااتی چیااز  کااه دیاا  ارااراد بااه جهااان را شاا   جامعااة کاپیتالاساا . در 

 هاااو مجلااات  اا املی هسااتن  کااه هژماا نی از قریاات آن هاروزنامااهاساا . تل یزیاا ن، 

از ایاا  » ( معتقاا  اساا ۸۸2، ص. 211۳. ولاا برو )کناا یمایاا ئ ل    خاا د را منتشاار 

 باشاا یمدر ارائااه تعریاا  خاا د از جهااان  ق قااة  اااک هژماا نی بااه معناای پیااروز  ، نگاار
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. از نگار «واقعیا  در نگار وررتاه شا د ن ان باهکاه آن تعریا  از سا   دیگاران   او نهبه

  اشاااره باار ق قااة باا ر واز ،  ااادات و ا مااا،هایاا هاایاا ئ ل    بااه » انگلااز و مااارکس

   (.۸۳1، ص. 2111)برسلر، « ورددمی

خ اار  ت ساا  چناا    هارسااانهمناااب  اصاالی »( معتقاا  اساا  ۸۳۳4، ص. 211۳) جاا نز

 هاشااارک شااارک  م ااا ود ا اقاااه شااا ه و اراااراد مااا رد  ملاااه ایااا ئ ل    ایااا  

( 211۱)  جاا . ک هاساا رسانهایی نیااز کاااربرد دیگاار ایاا  ورمصاارد. ت لیاا  «اناا قراروررته

 :کن یمو نه بیان را ای مسئله ای  

جمعاای و نگااام   هارسااانه .ان شاا ها ورمصاارد  اجامعااهت اا ی  بااه  هااای اییامر

کااه ارااراد ق ر همااان. اناا وراییو ماد  اییورمصاارد ااا، ت میاا   در دائماااًدار  ساارمایه

، رردیاا  خاا د را نیااز دهناا یماز دساا   های ماشاقاا رت خاا د را در مقاباا  ایاا  تا ری  به

. دهاا یمخاا د را نیااز از دساا    هاساان جامعااه  ،یااا  پیشاارر ؤدر ر .دهناا یماز دساا  

کالاهااا  و ناااو ن  بااامااردم  ایی اساا .ورمصاارددارا  بیشااتری  میاازان آمری ااایی جامعااة 

کالاهااا  شاا دیمکااه با اا   شاا دیم تروسااتردهتاا ری  به. صاانع  ت لییااات ان شاا ها اقااه 

. ص 211۱ک جاا  ، ) ساار   خریاا ار  شاا ه و بااا کالاهااا  ج یاا  جااایگزی  شاا ن .بااه

۸۳) 

( 91، ص. 2119) کااه تایساا ن و نااههماناساا . آمری ااایی رؤیااا   ایی پایااةورمصاارد

چیااز  کااه  ماا  بااه اناا ازة و یاا یماساا  کااه  ا ایاا ئ ل   » اییورمصاارد، کناا یمبیااان 

جامعاة  ةکاا   اسا . پیتار نماینا  آوااهی در واقا  نا  یمسائله . ای  «ارز  دارم خرمیم

وربااه دارد کااه  یااک قاا قی و دسااتگاه تل یزیاا ن، دواساا . او دو آمری ااایی   ورامصاارد

پیتار خا د  ،شا دیمبا ا  مسائله . همای  دها یماو را نشاان  ةایانورمصاردس ک زن وی 

ایا   منتقا اسا . جار   تریاکنزدآمری اایی رؤیاا  زیارا باه اساتان اردها   ب ان ؛را برتر 

بار یارا . ماارکس  انتا ینمدر زنا وی او  هارساانهبناابرای  اثار  از  ؛س ک زنا وی اسا 

یسااتی کاااربرد  بیشااتر از ارز  جامعااة کاپیتالاساا  کااه کالاهااا  ت لی شاا ه در  ایاا  باااور

 :و ی یم( 2119) مصرری دارن . تایس ن
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نیساا  بل ااه در  ۸(ارز  یااک کالااا در کاااربرد آن )ارز  مصاارری هایساا مارکسباارا  

یاا  2()ارز  م ادلااتی باا آن معاملاه شا د ت انا یممیزان پ ، یا کالاهاا  دیگار  اسا  کاه 

 (. یاک شای ۹م ادلااتی-)ارز  نشاان دها یمدر جایگاه اجتماا ی اسا  کاه باه صاا    

کالااا در نگاار وررتااه شاا د کااه دارا  ارز  م ادلاااتی یااا ارز   ن ان بااه ت اناا یمهنگااامی 

 (  29)ص.  م ادلاتی باش .-نشان

 اساا ؛ ادلاااتی م-کاااربرد ارز  نشااانپیتاار در قساام  بالااا  شااهر دارا  هماای   ةخاناا 

 .ده یمزیرا جایگاه اجتما ی او را نشان 

 اا املی هسااتن  کااه  هنیاا  پیتاار را نساا   بااه سااایر ق قااات اجتمااا ی شاا    هارساانه

هاا تلقای  نآباه شاهرون ان نیسا  بل اه ها د اصالی  آوااهی . کااربرد رساانه دادنان داده

ابرای  پیتاار کااه  ااادت بااه مطالعااه و  قایاا  یااا شستشاا   میااز  مخاق انشااان اساا . بناا

. او اقلا ااات خاا د را از ایاا  کناا ینمن دارد، در جهااان واقعاای زناا وی تماشااا  تل یزیاا 

( ۸ ص.، ۸۳9۸)ال اای، تااایمز  ة. او مطلااو مرباا   بااه پروتااز را در روزنامااویااردمی هارسااانه

جاا ا  ، پیتاار و یاا یمزن صااا  خانه بااه او دربااارة  هنگااامی کااه جاار  خ اناا ه اساا .

جار  کاه دلیا  ایا  و « هاایی ها  وجا د دارنا دمآنمیت ن  بااور کان  کاه چنای  » ده یم

رو  هااای واقعو بهتااره ... هااا میخاا ره نااه؟بااه درد کتااا » و یاا یم داناا یمناباااور  پیتاار را 

 (. 9ص. ، ۸۳9۸)ال ی،  «ت   کتابا خ ن 

بنااابرای   ؛ان اختهسااباارا  او  هارسااانهکااه  کناا یمدر واقاا  پیتاار در جهااانی زناا وی 

وجاه تماایز  رسا یمر . باه نگاشا دیموای   شا دیمرو ههنگامی که باا جهاان واقعای روبا

تاایمز را  ة، مجلامت سا نماینا ة ق قاة  ن ان باهپیتار  رساانه اسا . شخصای  دوایا  بی  

 کااارور اهاا  مطالعااه نیساا . بنااابرای  کلمااهنمایناا ة ق قااة  ن ان بااهو جاار   خ اناا یم

امااا در  اساا . ق قااة کاااروراز  اسااتعاره، نمایشاانامهدر ایاا  ( ۸ص. ، ۸۳9۸)ال اای، « ا ماات»

زیارا او از شارای   ؛پیا ا کارد جار  اسا  نمایشانامهواق  اور بتا ان انساان  ااقلی در ایا  

 ده .  آواهی تا به ارراد کن یمارراد در اجتماع اواه اس  و خ د را قربانی 

                                                           
1. use value 

2. exchange value 

3. sign-exchange value 
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 تعصااو ق قاااتی اساا . تایساا ن کناا می  ت لیاا  کااه کاپیتالیساا هایییاا ئ ل   ای اای از 

ایاا ئ ل    کااه : »کناا یمو نااه تعریاا  ( ایاا  تعصااو ق قاااتی را ایاا 4۳، ص. 2119)

 ق قاة اجتماا ی؛ هرچاه دانا یمرارد  ق قاة اجتماا یانساان را برابار باا  ن ان بهارز  ررد 

ارااراد ق قااه مت ساا   ،ایاا  ایاا ئ ل    براسااا . «راارد بالاااتر باشاا ، او انسااان بهتاار  اساا 

مت ساا  خاا د را برتاار از جاار   ةق قاا ن ان بااههسااتن . پیتاار  ق قااة کاااروربرتاار از ارااراد 

)ال اای،  از همااه چیااز ساار دربیاااورد خ اهاا یماو  و یاا یمکااه جاار  ق ر همااان .داناا یم

(. او باااه جااار  ۹ص. ، ۸۳9۸)ال ااای،  بینااا یم(. پیتااار ابتااا ا جااار  را دزد 1ص.  ،۸۳9۸

د  او هما راسا .  تای  تریی پاا دهن ة نگااه او باه ق قاةنشاان ایا  مطلاو، ا تماد نا ارد

هنگااامی کااه جاار  در ماا رد پاا ر و  ،م ااا، باارا . رساا یمنگاار بااا جاار  مصاان  ی بااه 

و جاار  پاساا   «وا  خاا ایا؛ وا  خاا ایا» و یاا یم، پیتاار دهاا یمت  اایح مااادر  بااه او 

 (. 4ص. ، ۸۳9۸)ال ی، « وا  خ ایا چی؟» ده یم

تار  از پرکاردن تنهاایی یاک مارد تنهاا دارد. روابا  انساانی بارا  او رهاا  مها پیتر کا

کااه ق ر همااانترناا . باارا  او مهاا  هااای یق ق رساا یماهمیتاای ن ارناا  و بااه نگاار 

، اواار راارد  قصاا  اقاا ام  لیااه تعصااو ق قاااتی داشااته ن یساا یم( ۸۹1، ص. ۸۳۱9الساانر)

 ن ان بااه. پیتاار «نااار  خاا د اساا داشاات  در  درساا  از شاارای  و م» باشاا ، نخسااتی  قاا م

   اواه اس . کاملاًجر  اما اس ، ناآواه  س  نس   به شرایط  مت ق قة

ن اا   شاا   داده اساا  کااه جاار  در ابتاا ا راارد  ساااده و را بااه هااای یال ودال اای 

دوباااره، ابعاااد دیگاار  از شخصاای  او نمایااان  امااا پااس از مطالعااة رساا یمبااه نگاار ناآواااه 

 :و ی یم ق قاتی. مارکس آواهی جر  ررد  اس  دارا  ؛ش ن یم

از منااار  و  آواااهی خاااص و ةراارد از تعلاات بااه ق قاا آواااهی اهی ق قاااتی وسااتر آواا

زیارا  ؛انقلاابی اسا  آوااهی باه معنای آوااهی ایا  ق قة کااروردر م رد ... ن اس آدشمنان 

 رساای .  قااة کااارورقبااه منااار   تاا انیمدار  تنهااا از قریاات انقلااا  و براناا از  ساارمایه

 (  49، ص. 211۳)واکر و ور ، 

راصااله باای  بالاااتر از ق قااه » او در ماا رد سااؤا،از  تاا انیمق قاااتی جاار  را  آواااهی 

( دریاراا . امااا پیتاار ۹ص. ، ۸۳9۸)ال اای،  » وساا  بالااا  از ق قااه تریی پاااو  وساا  وساا 
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، ۸۳9۸)ال اای،  جاار  او را واای  کاارده اساا  سااؤا،کااه  کناا یماساا  و اد ااا ناآواااه  کاملاااً

باار  کناا یمسااعی   ماا اًشاارای  باا  او در اجتماااع اساا . او دلی  بااهجاار   آواااهی (.۹ص. 

کاه ایا  شارای  با  را بارا  او باه وجا د   اجامعاهاجتما ی  م  کنا .   هنجارهاخلاد 

ورده و خ ش ختی را از او دریا  کارده اسا . جار  زماانی همجانس بااز با ده اسا  کاه آ

  اد  پیتر اس : بر خلاد زن وی کاملاً

پیتر تااب  قا انی  و مقاررات اسا  تاا بت انا  در اجتمااع زنا وی کنا ، باه همای  دلیا  

کااه ازدوان کناا . پیتاار  کناا یمازدوان کاارده و دارا  ررزناا  اساا  و بااه جاار  نیااز ت صاایه 

واااه باار خلاااد قاا انی   ماا  ن اارده اساا  امااا جاار  کساای اساا  کااه قاا انی  و هاایچ

بااز با دن . باه همای  دلیا  او همجانسدلی  باهویاژه وررتاه باه ئ ل    جامعه را نادی های 

 ( 4، ص. 21۸۹ )شمس و پ روی ، .ش دیمنگر وررته  یک ررد ناسازوار در

(. ایاا  ۸۸ .، ص۸۳9۸)ال اای،  شاا دد اا ا میباار ساار صاان لی پااار   ،نمایشاانامه ایاا  در

معتقاا  اساا  ( ۸۹1، ص. ۸۳۱9برخاا رد ق قاااتی در نگاار ورراا . الساانر) تاا انیمناازاع را 

 ،شا ارآ هاا یر درونزاع ق قاتی دارا  انا اع مت ااوتی اسا . از ا ماا، مخ ای وررتاه تاا »

جار  و پیتار بار  «.از تقاب  رودررو بی  دو وروه درویر تاا ات ااد بای  چنا  واروه مختلا 

ررتااه ت اا ی  بااه تاا هی ، زور و قتاا  هااا ررتااهنآو ناازاع  کنناا یمساار یااک صاان لی ناازاع 

در نگاار هااا نآشاا ار باای  منااار  ق قاااتی آناا  ی درویاار   ت اناا یمله مساائ . ایاا شاا دیم

چیااز  کااه درویاار  را ت اا ی  بااه ناازاع  و یاا یم( ۸۹1، ص. ۸۳۱9وررتااه شاا د. الساانر )

درویار از دو ق قاه باشان  و دوم این اه   هااقردنخسا ، ایا  اسا  کاه » ،کن یمق قاتی 

 ن ان بااهنااه  ،دارناا  اجتمااا یق قااة دو  ن ان بااههاا د ناازاع منااارعی باشاا  کااه دووااروه 

 .«ق می  هاوروهشهرون  یا 

زیاارا  ؛ایاا  تعریاا ، د اا ا  پیتاار و جاار  ناا  ی ناازاع ق قاااتی اساا  براسااا  

در جامعااة  ق قااة اجتمااا یدو  ةنمایناا  شخصاای ، و تااه شاا  ایاا  دو ق لاااًکااه  و نااههمان

 ها ی لصاانهااا نیااز تنهااا یااک صاان لی نیساا . در ایاا  پااار  آنو هاا د  ان دار ساارمایه

ن صان لی خااص آباه  و یا یمکاه خا د  ق ر همااندیگر  نیاز وجا د دارنا  اماا پیتار 

. پیتاار نماااد منااار  ق قاااتی دانساا  تاا انیم ااادت کاارده اساا . بنااابرای  صاان لی را 
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ایی اوساا  و مزا ماا  جاار  ورمصااردچیااز باشاا  کااه ناشاای از صااا و همااه خ اهاا یم

را از منااارع  م ااروم کناا . اواار پیتاار را  پیتاار خ اهاا یم. جاار  کناا یماو را  صاا انی 

نگاار بگیااری ، پااس در  قیقاا  ایاا  درویاار  باارا  م ااروم  باا ر واز  درنمایناا ة ق قااة 

 کناا یمجاار  باارا  تصااا و صاان لی م ااارزه »   از قاا رت اساا .ق قااة باا ر وازکااردن 

از زناا وی ه باارا  براناا از  ساااختار قاا رت اساا  کااه او را ز ااا، م ااار بنااابرای  او در

(. صاان لی، جایگاااه ۹، ص. 21۸۹)شاامس و پ رویاا ، « ی م ااروم کاارده اساا اجتمااا 

 جایگاه  را از دس  ب ه : خ اه ینماجتما ی اس  و پیتر 

هاسا  کاه میاام اینجاا؛ ما  ل گاات خا بی اینجاا ما  ساا، :[لارزدیمپیتر تدر  الی ه 

مناه و تا   دم باال . ایا  صان لیآ، یاه امیمسائ لدم آداشت  و ای  برا  یک مارد مهماه. ما  

  ت ن ار  ازم بگیری .

 پس برا  بجنا. از خ دت دراع ک . از صن لی  دراع ک . :جر 

 (۸2ص. ، ۸۳9۸)ال ی، ت  مج  رم کرد . پاش  بجنا.  :پیتر

مج اا ر اساا  باارا  چیزهااایی کااه نیاااز دارد و  ق قااة کااارورنمایناا ة  ن ان بااهجاار  

 قاای در آن  هااای اقلایساا  کااه ایاا  جامعااه» م ااروم کاارده بجنگاا . او را از آن جامعااه

)شاامس و « ورناا  بایاا  باارای  بجنگناا آدساا  هن ارناا  و اواار بخ اهناا  چیااز  در آن باا

( معتقااا  اسااا  م اااارزه بااارا  ۸11، ص. 211۱  )جااا (. ک ۹، ص. 21۸۹پ رویااا ، 

. او اسا آمری اایی جامعاة ورایای دهن ة مااد کاه نشاان« تصاا و اسا  مسائلة» ،صن لی

قما  پیتار  ةدهنا تصاا و اسا  و نشاان مسائلةصان لی نیاز   تای واررت  یاک» و ی یم

کااه  کناا یم نقاا کاا لی  سااپس از  (۸11، ص. 211۱) ک جاا   .ایی اساا ورمصااردباارا  

 .  اس « بر تقسی  کردنآمری ایی جامعة تل  در م رد اصرار   اقعنه» ای  ص نه

صاا     اوکااه مهاا  اساا .  کناا یمرا ت اارار  «باااش و اا » ةجاار  چناا ی  بااار کلماا

 :کن یمخ د با پیتر را با و ت  ای  جملات شروع 

قاا، ما  ررتاه با دم بااش آو ا . و ات  ررتاه با دم بااش ... م  ررته با دم بااش و ا » 

 (. ۸ ص. ،۸۳9۸ )ال ی، «و   
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داساتان بااش خا د را  نمایشانامةزیارا او  گ ر ال ای از بااش و ا ، جامعاه باشا ؛شای  من
. از ایاا  منگاار، کناا یمرا بیااان آمری ااایی و در آن داسااتان زناا وی دو  ناماا یمو اا  

دیا ار بیگاانگی باا ی ا یگر  باامانن   ی انات بااش و ا  دانسا  کاه  ت انیمشهرون ان را 

ال اای در   ااا  بااا ی اا یگر نیسااتن .جر  نمایناا ةو قااادر بااه برقاارار  ارت ان شاا هغری ااه 

 .کن یمم رد اجتماع بیان  داستان اس  و ال ی از قریت او نگر  را در

آدماا زنا وی ما  ررات  بااش و ا  تاا بتا ن  ب هما   ی وناا چطا ر  در کناار جر : 

از ها   هااق سو با آدما کناار میاان. راه خا بی ن ا د چا ن اوناا باا  کن  و چط ر  با ه می

، ۸۳9۸ال ای، ) ق ریاه دیگاه.ج ا ش ه ب دن ، از ه  دیگاه و از آدماا. اماا بااش و ا  همای 

 (۸۸و  ۸1 .ص

 گیرینتیجه. ۳

بیگاانگی باه دار  اسا  کاه اراراد در آن سارمایه دهن ة جامعاةنشاانداستان بااش و ا  

 نمایناا ة دو ق قااة تاا انیم. دو شخصاای  داسااتان را اناا شاا ه و قربااانی اجتماعدچااار 

  تمااامی دارساارمایه ة، در جامعااو یاا یمکااه مااارکس  و نااههماننگاار ورراا .  اجتماااع در

باای  پیتاار و  ةملا گااات اقتصاااد  قاارار دارناا  و رابطاا یرتاا ثمیمات ت اا  رواباا  و تصاا

نیسا . جار  قاادر باه برقارار  ارت اا  باا  مسات نانیاز از ایا  قا ا ه  هااآنجر  و ررتاار 

و در پایاان نیاز دسا  باه خ دکشای  دها یمدیگران نیسا ، بناابرای   ی اناات را تارجیح 

قا ر  از خا د و دیگاران بیگاناه شا ه اسا  کاه قاادر باه در  ایا  میزنا ؛ و پیتار نیاز باه

اسااا . ماااارکس  شااا هشستشااا   میاااز   ،کاااه ت سااا  هژمااا نی باشااا ینممسااائله 

 از  انم نااهایی ورمصاارد. داناا یم  دارساارمایهناپااریر ایی را پیاماا  اجتنااا ورمصاارد

م هاا م . ساانج یم ا یاایدارامیاازان  براسااا زیاارا ارز  راارد را  ؛کااا   اساا  آواااهی

شاهرون   کاه  ن ان باهکاا   قارار دارد. پیتار  آوااهی همای  نیز بار پایاةآمری ایی رؤیا  

 آواااهی اساا ، در مرکااز ایاا آمری ااایی رؤیااا  از   انم نااه ن ان بااه ا یاایدارا براسااا 

پیتار را نسا   باه شارایط   کنا یم ارد. در تماام قا ، داساتان، جار  ساعیکا   قارار د

ق قاااتی  آواااهی . جاار  برخلاااد پیتاار دارا دهاا ینم، امااا پیتاار واکنشاای نشااان آواااه کناا 

پیتار  دانا یمآوااه اسا  و  ق قاة کاارور ن ان باهاس ، باه ایا  معنای کاه او از شارایط  
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  قارار وررتاه اسا . د ا ا  پیتار و جار  بار دارسارمایهتلقای   قایا  جامعاه  یرت ثت   

 . اس تی از درویر  ق قا  انم نهسر صن لی نیز 

 و یاا یم، زیاارا کناا ینمال اای راه  لاای باارا  مشاا   جامعااه مطاار   رساا یمبااه نگاار 

(. شااای  او راه ۸2ص. )« قاا ر  باشاا اواار ایاا  یااک باااش و اا  اساا  پااس بایاا  هماای »

ا تاارات خاا د را نساا   بااه ساا ک  کناا یم. او سااعی بیناا ینموریااز  از ایاا  شاارای  

را از قریااات دو شخصااای   انساااانیرو  روابااا   آن بااار یرتااا ثو آمری اااایی زنااا وی 

و  کنااا یماو در پایاااان خ دکشااای  ها ی شخصااانشاااان دهااا . ی ااای از  ا نمایشااانامه

پیتاار خاا د را برتاار  ،بپاردازد ا یق لاااز شاارای   آواااهی دیگار  بایاا  بهااا  ساانگینی بارا 

شاهرون  ایالاات مت ا ه اسا  و  ،ایا ئ ل    او ت سا  رساانه شا   وررتاه اسا  ،دان یم

ماا ، آاساا ؛ ماارد  م راات بااا شاایلی پردرآمری ااایی رؤیااا  ارهااا  آن تجساا  معی براسااا 

 دائماااًاساا  کااه  ا . جاار  مانناا  ناا ا  بیاا ار ...باازرو، همساار، دو ررزناا  و   اخانااه

. کنی یماما ماننا   ی اناات بااش و ا  هساتی . ماا ماننا   ی اناات زنا وی » :کن یمت رار 

 یااک انسااان م راات در نگاار ن ان بااهکااه تاا  را  ی اشاا همااا ت ساا  سیسااتمی از هاا  بیگانااه 

   .«دان یمویرد در  الی که مرا ران ه ش ه می

 کتابنامه

 .مهتا  کلانتر  و منص ره ورایی. تهران: کتا  آمه ةترجم. تئاتر ابزورد  .(۸۹۱۱) .اسلی ، م
ه هم(. بررسی تاثیر هژم نی بر بیگانگی و انزوا  انسان در ۸۹۳2.  )ش انی،  قرق ه، ر.، و   سا رزاده

 .۳1-۱۸(، ۸)19براسا  نگر ل یی آلت سر. مطالعات زبان و ترجمه،  پسران م 

. بسته در نمایشنامة در خش ن  نگاه و ق رت (. رابطة۸۹۳4قرق ه، ر.، و م س   ت یه، م. )  سا رزاده

 . ۸11-۱۹(، ۸)1۳ترجمه،  و زبان مطالعات

 .نق  ادبیها  غلام سای  سا   . (. واکاو  م ه م تئاتر پ چی اروپا در نمایشانامه۸۹۳1و انچی، ن. )

(1(۸9 ،)۸14-۸29. 
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