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تأثیر »مونولوگ« در معرفی قهرمان و پیشبرد 
موقعیت های دراماتیِک آثار نمایشی در عصر 
نئوکالسیک
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چکیده
مقاله ای که هم اکنون ازنظر می  گذرد، نگاهی  ا ست تحلیلی به مقوله ی مونولوگ يا تک گويی و تأثیر آن 
در معرفی شخصیت پردازی قهرمان و خلق موقعیت های دراماتیک اثر که با رويکرد ساختارگرايانه 

در سه تراژدی عصر نئوکالسیک موردبررسی قرار می گیرد.
هدف از ارايه ی اين مقاله عبارت است از: 1( جايگاه و موقعیت مونولوگ در ساختار درام، 2( 
تأثیر کاربردی مونولوگ در خلق موقعیت های نمایشی و همین طور شخصیت پردازی، 3( نحوه ی 
برقراری ارتباط مونولوگ با مخاطب و مخاطب با سیر حوادث درام، 4( تأثیر مونولوگ در پیدايی 

تکنیک های ديگر نمایشی.
داستان  روايتگرِی  نحوه ی  در  نیز  ديگری  قابلیت های  از  تئاتر  در  مونولوگ  که  است  الزم به ذکر 
ویژگی های  بازنمايی  نحوه ی  فرديت،  پیرامون  متغیر  گفتمان  به  بايد  از آن جمله  که  است  برخوردار 
کرد.  اشاره  جامعه  يک  فرهنگ  و  زبان  انعکاس دهنده ی  و  شخصیت ها  درونی  و  روانشناسانه 
کارکردهای متنوع و متعدد تک گويی همواره به عنوان يک شاخصه در پیشبرد ساختار دراماتیک آثار 

نمایشی تأثیر داشته است.
مونولوگ يا تک گويی اگرچه اصطالحی است که زیربنای آن بر شیوه ی حرف زدن يک نفر با خودش 
و يا با تماشاگر استوار است، اما اين اصطالح و کارکرد و روش های به کارگیری آن در ادوار مختلِف 
ودی با هم متفاوت است؛ به نحوی که روش های به کارگیری مونولوگ  ادبیات نمایشی در دنیا تاحد
در دوران کالسیک به مراتب با روش ها و رويکردها و ديدگاه های به کارگیری آن در دوران مدرنیسم 
و حتی پست مدرنیسم متفاوت است. چنان چه اين شیوه در دوران کالسیک ها به صورت يک الزام 

و در دوران مدرن به صورت يک تکنیک و تمهید به کار گرفته می شود.

واژگان کلیدی: مونولوگ )تک گويی(، ساختار درام، کالسیک، نئوکالسیک، شخصیت پردازی و 
مونودرام.
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مقدمه:
مونولوگ1 واژه ای ترکیب يافته از دو واژه ی مونو )Mono( به معنای تک و لوگ )Logue( به مفهوم 
سخنرانی يا صحبت کردن است که معنای کلی تک گويی را تشکیل می دهد که زیربنای اصلی آن در 

يونان باستان به معرض ظهور درآمد.
تاريخ تک گويی به دوران آغازين تئاتر در يونان باستان بازمی گردد که به مرورزمان در همان دوران با 
ابتکاراتی که ازسوی شعرای تراژدی نویس قرن 6 و 5 ق.م به ارمغان آمد از رشد و گسترش خاصی 
بهره مند شد و سپس در دوران نئوکالسیک در انگلیس و فرانسه با اقدامات بی شائبه ی امثال »ويلیام 
اين  تمام  يافت که  اوج دراماتیک خود دست  به  شکسپیر«، »پی یر کورنی«2، »ژان راسین«3 و... 
اقدامات و تجربیات درنهايت سبب شد که تک گويی در گذر زمان و به خصوص پس از جنگ 
به  بیستم، دوباره  انسان قرن  به علت ماشینی شدن و هم چنین سرگردانی های  اول و دوم،  جهانی 
اسلوبی ديگر رواج يابد و عنصر محتوايی عمده اش، درون گرايی ناشی از امراض روحی و روانی 
پرسوناژ شده که به صورت واگويه های درونی و بیرونی همراه با وحشت و آشفتگی و ازخودبیگانگی 

در ژانرهای ديگر نمایشی هم چون مونودرام بیان شود.
در اواخر قرن 19 میالدی متأثر از نقش کاربردی مونولوگ و استفاده از آن به عنوان گفتاری انجام رسان 
)و نه تعاملی( در تئاتر، سبب شد که سبک ها و تکنیک های بديعی در شیوه های بازيگر مطرح شود. 
 در شخصیت مربوطه غرق شده و از مونولوگ به عنوان ابزاری برای القای 

ً
که در آن بازيگر کامال

حس سلطه و اقتدار و امری هدفمند برای تأثیرگذاری دراماتیِک امور اجرايی نمایشی بهره جويد.
به عنوان  از يک طرف  می تواند  تک گويی  شکل  کامل ترين  جايگاه  در  مونولوگ  بدين جهت  حال 
مصداقی برای ثبت میزان جوهِر يک نمایشنامه نویس در نظر گرفته شود و از طرف ديگر به جهت 
ابعاد مقتصدانه ی نمایش های تک نفره، توانسته است که در جذب طیف وسیعی از مخاطبان بسیار 
که  است  امر  اين  مرهون  موفقیت  اين  اعظم  بخش  که  داشت  در نظر  بايد  البته  کند.  عمل  موفق 
تأمین  زیرمتن  توضیح  در  را  مخاطبش  و  بازيگر  خواسته های  نه تنها  امروزی،  درام  در  مونولوگ 
می کند، بلکه بر مبنای اين کارکردها می توان از مونولوگ به عنوان ادبی ترين رسانه ی دراماتیک نیز 
است  می کرده  ايفا  اساسی  نقشی  تئاتر، همواره  زایش روح  و  درام های کالسیک  در  که  نمود  ياد 
در اين میان گفتنی است که گاه مونولوگ، خود نمایشنامه ای مستقل کرد که در گونه ی مونودرام جای 
مونولوگ  از  را  مونودرام  اذعان کرد که  بیشتری  با صراحت  بتوان  از همین رهگذر شايد  می گیرد و 

دراما گرفته اند.
عالوه بر اين بايد اشاره کرد که بر خالف گفت وگويی که بازيگران در آن شريک هستند، مونولوگ 
مختص فرد اجراگر است و ازنظر بسیاری از منتقدان، زبان در تک گويی در مقایسه با گفت وگو 

انعطاف بیشتری از خود بروز می دهد.
موقعیت های  در روند خلق  نئوکالسیک  در عصر  به خصوص  مونولوگ  تأثیرات  که  آنجا  از  حال 
دراماتیک و معرفی شخصیت های درام و همین طور میزان الگورسانی، بیش از سایر ادوار ادبیات 
نمایشی از تأثیرگذاری بیشتری برخوردار بوده، بنابراين در ذيل ابتدا به معرفی کامل اين شیوه و 
عنصر نمایشی يعنی مونولوگ پرداخته و سپس با مطرح سازی اين تکنیک نمایشی، نقش فزاينده و 
تأثیرگذار آن را در گستره  ی زمان و در پیدايی تکنیک های ديگر نمایشی مورد کنکاش قرار می دهیم.

1- تعریف مونولوگ:
»مونولوگ يا تک گويی، اصطالحی است با معانی متعدد در هنر نمایشی و سینما؛ اساس و زیربنايی 

که در آن شیوه فقط يک نفر حرف می زند؛ يا با خودش و يا با تماشاگر« )نوراحمر، 1381: 136(.
در کتاب فرهنگ جامع تحلیلی تئاتر اين واژه نیز چنین تعريف شده است:

 روی سخن با هیچ مخاطبی ندارد و در پی کسب پاسخی 
ً
»سخن يک شخصیت است که مستقیما
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نیست. وجه تمایز تک گفتار با گفتگو ]ديالوگ[ عبارت است از فقدان مبادله ی کالمی و طوالنی 
و...،  شهناز  )شاهین،  است«  جدايی  قابل  گفتگو  و  کشمکش  بافت  از  که  پرشوری  نطق  بودن 

.)276 :1383

2- مفهوم مونولوگ:
به  است.  مبهم  مفهومی   

ً
اساسا متعددش  تعاريف  باوجود  دراماتیک  نظريه ی  در  مونولوگ  مفهوم 

در  معیار  و  متعدد  تعاريف  در   
ً
اساسا تک گويی  درام،  تحلیل  و  نظریه  کتاب  در  فیستر4  گفته ی 

مقابل مفهوم ديالوگ5 )گفت وگو( تعريف می شود. بنابراين تعريف مونولوگ بر حسب تمایزش با 
ديالوگ تعیین می شود. دو معیاری که در اين جا دست اندر کار می شوند يکی معیاری است که بر 
اساس موقعیت، مونولوگ را تعريف می کند و ديگری معیار ساختاری است. معیار اول يعنی معیار 
موقعیت به تنهايِی فرد گوينده بر صحنه اشاره دارد و معیار ساختاری به طول و میزان استقالل و 
خودبسندگِی گفتاری خاص اشاره می کند. بر اساس معیار اول، گفتارهای بلند در متن نمایشنامه، 
قرار  را خطاب  در صحنه  فردی حاضر   

ً
مستقیما گفتارها  اين  نمی شوند، چون  مونولوگ محسوب 

با  اين گفتارها مونولوگ اند، چون گفتارهای مستقل و جامع  بر اساس تعريف دوم،  اما  می دهند. 
طول قابل تاملی هستند.

سولی لوکی6  تحت عنوان  را  مفهوم  دو  اين  خود،  اصطالح شناسی  اساس  بر  آنگلوآمريکن  سنت 
)تنهاگويی( و مونولوگ تعريف می کند، هم چنین در ديکشنری تئاتر »پاتریس پاویس«7 اين مفهوم 
را به گونه ای متفاوت پیش می برد. او مفهوم مونولوگ بر حسب طول را دست کم از تعريف مونولوگ 
حذف می کند. مونولوگ گفتاری است که يک شخصیت با خودش می گويد، درحالی که سولی لوکی 

 خطاب به هم صحبتی است که صحبت نمی کند.
ً
يا حديث نفس، مستقیما

»تک گويی همان طور که از نمايه ی واژه اش پیداست گویشی است تک سويه برای يک دهان و يا 
قلم و از شگردهای ادبی و هنری به شمار می رود. تک گويی در تئاتر اما يعنی خودِ تئاتر به معنای 
از سالیان دراز  با تک گويی شکل می گیرد و پس  از اساس  تئاتر  تاريخی واژه، چرا که  واقعی و 
ديالوگ بر آن استوار می شود. تک گويی سويه ی روبه روی ديالوگ است و از نگاهی ديگر تک گويی 

گونه ای از ديالوگ است که تک گو با خود يا با ديگری دارد« )خاکی نژاد، 1392: 26(.
»لوپه دووگا«8 نمایشنامه نویس اسپانیايی در اين خصوص می گويد: »حرکت تئاتری در تغییر و به 
هم خوردن تعادل نیروها ايجاد می شود. مونولوگ ها اگر مخاطب ذهنی و پنهانی نداشته باشند که با 

وجود آن که غايب است حضورش احساس می شود، تئاتر نخواهد بود«.
آن چه روشن و بديهی است تک گويی، درونیات سرکوب شده ی انسان معاصر و اعتراض و برون 
ريختن درونیات اين انسان را مطرح می کند. سرچشمه ی چنین مواردی را می توان در برآيند جوامع 
ديکتاتوری و يا تک صدايی که تحت فشار و خفقان بوده و عاری از تعامالت اجتماعی و انسانی 
گفتمان  امیال  و  را سلب می کند  نفر  الی چند  دو  تعامالت  که فرصت  دانست. جوامعی  هستند، 
میان مردم را سرکوب می کند و به جای اين که چندگويی و چند صدايی گسترش يابد، بديهی است 
تک صدايی و تک گويی رواج می يابد و بنابراين هويت در چنین فضاهايی به صورت چندگويی 

نمود پیدا نمی کند.

تک گویی:
»تک گويی سخن درازناک بی گسست و يا کم گسسِت شخصیتی ویژه در نمایشنامه و نمایش است، 
شخصیتی که به او تک گوی گفته اند. تک گوی در تنهايی بر صحنه و يا در حضور شخصیت های 
ديگر نمایش، با سخنی رسا و شیوا و برخوردار از شگردها و شیوه های نمایشی، اندیشه ها، بیم ها، 
امیدها، پرخاش ها، پرسش ها،... و يا اعتراف های خود را به آگاهی و به راستی به آگاهی دريافتگران 
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همگان می رساند« )ناظرزاده کرمانی، 1383: 630(.

تنهاگویی:
»هنگامی که تک گويی در تنهايی و به صورت حديث نفس و دردِدل انجام پذیرد، شکل ديگری 
نبودِ  در  که  است  تک گويی  آن  تنهاگويی  است.  شده  خوانده  تنهاگويی  که  گرديده  نمودار  آن  از 
درونی  اندیشه های  برون سازِی  تنهاگويی،  می گردد.  بیان  صحنه  بر  نمایش  ديگر  شخصیت های 

است« )ناظرزاده کرمانی، 1383: 631(.

تفاوت تک گویی و تنهاگویی:
برخی از نمایشنامه نویسان، تک گويی و تنهاگويی را مترادف هم می دانند، اما بايد توجه داشت که 
در تک گويی شخصیت های ديگری نیز بر روی صحنه هستند و گاهی مونولوگ خطاب به آنان گفته 
ون حضور ديگر شخصیت ها.  می شود، ولی در تنهاگويی، فردِ تنهاگو با صدايی بلند می اندیشد؛ بد
از آنجايی که بیان تک گويی در حضور ديگر شخصیت هاست، گاهی با واکنش آن ها مواجه می شود، 

حال آن که چنین واکنشی در هنگام سخنرانی شخصیت تنهاگوی، رخ نمی دهد.
البته در ادامه ی تقابل دوطرفه میان تماشاگران و شخصیت تک گو، »تماشاگر تک گويی نیز، دزدانه به 
شنیدن و تماشای درون افشاگر اين فرد می نشیند، دزدی که همچون يک روانپزشک يا روانشناس، 
مخاطِب واگويه های درونی يک بیمار روان نژند شده است، اما نمایشگری و گیرايی ویژه ی تئاتر 
را هم میهمان می شود. پس برای درک و شناخت بیشتر از شخصیت و محتوای تک گويی بايد به 

موشکافی هدف و سويه ی مقابل تک گفته های او نشست« )خاکی نژاد، 1392: 28(.

اقسام تک گویی:
بديهی است درک و شناخت مونولوگ نیاز به واکاوی وسیع در ارتباط با زیرساخت های تک گويی 
دارد. اگر تک گويی را به دو گروه درونی و برونی تعريف کنیم، می توان گفت تک گويی درونی، خود 
ون  بر دو نوع استوار است، نخست تک گويی مستقیم که گونه ای از تک گويی درونی است که بد
درنظر گرفتن هیچ مخاطب فرضی بیان شده و نمایش داده می شود؛ درواقع نویسنده در آن دخالتی 
اندک دارد. در اين روش نویسنده هیچ توضیحی نمی دهد و نمایشنامه، اليه های پیش گفتاری ذهن 
تلقی می شود. در اين شرايط اندیشه ها، خاطرات، ذهنیت ها يکديگر را فرامی خوانند و ازاين طريق 
يا  می شود  واگذار  تماشاگران  به  اطالعات  اين  پايان  در  می گیرد،  شکل  اطالعات  بیان  فرآيند 
به تعبیر ديگر، نویسنده ی داستان در تئاتر، معادل و تلقی بازيگر را می يابد و در واقع تجربه ی درونی 

شخصیت از درونش به برونش منجر می شود.
اما در مورد تک گويی غیرمستقیم بايد گفت که در اين روش نویسنده به صورت سوم شخص و يا 
راهنمای راوی در اثر دخالت می کند و فضای مطلوبی برای ذهن شخصیت فراهم می آورد و در 

پايان روايت را به ذهن دانای کل و محتويات و شخصیت می سپارد و از صحنه خارج می شود.
و اما درام و ساختار و نقش آن در تک گويی چگونه است؟ به کارگیری تک گويی توسط هنرمندان 
تئاتر تک نفره يا مونودرام بیشتر نگاهی به نمایشنامه های اعتراضی است، از اين منظر در قالب گیری 
در ساختارهای درام نیستند، اما برعکس هنرمندان ساختارگرا9 تک گويی را در اين ساختارها به چند 

گروه تعريف می کنند.
گئورگ لوکاچ10 نظريه پرداز و مفسر ادبی درباره ی تک گويی دراماتیک می گويد: »نمایش تک نفره 
دارای موقعیت است چون چیزی را بیان نمی کند که خارج از ارتباط باشد و ارتباط يعنی مخاطب« 
و  غیرواقعی  يا  واقعی  يک نفره،  نمایش  که  گرفت  نتیجه  می توان  پس   .)33  :1392 )خاکی نژاد، 
درست يا غلط دارای مخاطب است. از طرف ديگر نمایشنامه هايی را در فرنگ شاهد بوده ايم که در 
ساختار آن ها تک گويی های تجريدی وجود داشته است، برای مثال ساموئل بکت11 متنی را تنها برای 
يک لب به رشته ی تحریر درآورده و در اجرا نیز پرده ی صحنه را پاره کرده و لب از میان پرده ای که 
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نقاشی لبی بر آن طراحی شده، اجرا شده است.
فعالیت های  از  متنوعی  اشکال  با  و  است  ود  محد  

ً
نسبتا مونولوگ  زمینه ی  تئاتر،  ورای  دنیای  در 

اجرايی تداعی می شود، گفتارها، سخنرانی ها، موعظه ها، خطابه های رسمی و غیررسمی، اعترافات 
 مونولوگ و تفکر ناتورالیسم همان طور که پاویس 

ً
و حتی جنون و هیستری. بی دلیل نیست که اساسا

اشاره می کند، پیوند اندکی با هم دارند.
مونولوگ، ساختگی بودن و تصنع قراردادهای تئاتر و بازيگری را نشان می دهد، به لحاظ تاريخی 
دوره ی  شکسپیر،  دوران  مانند  نبوده،  جهان  ناتورالیستی  عرضه ی  دل مشغولی  که  معینی  دوره های 

رمانتیک ها يا درام سمبولیستی به آسانی می توانست خود را با مونولوگ تطبیق دهد.
»تک گويِی نمایشی زمانی به کار می رود که شخصیتی تنها يا منزوی افکار درونی اش را به صدای 

بلند به زبان می آورد« )سخنور، 1373: 261(.
خصوصی  تک گويی  و  علنی  تک گويی  کرد،  تقسیم  نوع  دو  بر  می توان  را  تک گويی  از منظر ديگر 
که می توان اين دو را به تک گويی درونی و بیرونی نیز خطاب کرد. در تک گويی علنی، شخصیت 
نمایشی آشکارا تماشاگران را مورد خطاب قرار می دهد و به طور معمول شخصیت های شرور و منفی 
اين  در  ريچارد سوم.  يا  و  اتللو  در  ياگو  برای مثال شخصیت خائن  می دهند.  انجام  را  عمل  اين 
به آسانی قادرند که تماشاگران  با مخاطبین صحبت می کنند و  نوع از تک گويی اشخاص نمایش 
را تحت تاثیر قرار دهند. بنابراين مخاطب در چنین ارتباطی ولو بداند که با يک شخصیت خبیث 
روبه روست، او را دوست می دارد. اما تک گويی خصوصی، تماشاگر را مورد خطاب قرار نمی دهد 
و تنها افکار درونی شخصیت نمایشی را بیان می کند و تماشاگران به آن گوش فرا می دهند. در واقع 
افکار با تماشاگران در میان نهاده می شود و بديهی است که به دلیل اين که تماشاگران مورد خطاب 

قرار نمی گیرند پس پاسخی برای سواالت ندارند.
از سوی ديگر »تک گويی های درونی، علنی و خصوصی تاثیرات متفاوتی می آفرينند و با موقعیت های 
دراماتیک مختلفی متناسبند. تک گويی های علنی ياگو در بخش اولیه ی اتللو نشان می دهد که وی 
و  مطمئن  لحن  و  می دهد  قرار  خود  نفوذ  تحت  را  ديگر  اشخاص  اندازی،  هم  پشت  و  مکر  با 
 در نمایش 

ً
چیره ی گفتار وی با لحن همراه با دلهره و آشفتگی تک گويی های خصوصی اتللو که بعدا

می آيد مغایرت دارد. در نمایشنامه ی مرگ پیله ور اثر میلر، اضمحالل قوای ذهنی ويلی که به تدريج 
بیان  درونی خصوصی  تک گويی  راه  از  نمایشنامه  اواخر  در  در خور  گونه ای  به  می شود  رقت آور 
با موقعیت  اين سوال را مطرح کنیم که تک گويی  می شود... در بررسی تک گويی درونی می  بايد 

کاراکتر چه تناسبی دارد؟ و چه تاثیر دراماتیکی ايجاد می کند؟ « )سخنور، 1373: 38(.
امروزه گونه هايی جديد برای تشريح و درک بهتر مونولوگ مطرح شده است. از اين نمونه می توان 
به مونولوگ اکتشافی12 اشاره کرد. »مونولوگ اکتشافی وسیله ای است برای پرداخت جزئی تِر يک 
شخصیت يا ادغام داستاِن پس زمینه در کنش های شخصیت. گاهی اوقات از اين تمهید می توان 
برای يادآوری تجربه ی حسی در مقطع خاصی از زندگی يک شخصیت يا نویسنده استفاده کرد« 
)کاستانیو، 1387: 222( و ديگری مونولوگ غايب که »يکی از مهارت های بنیادين نمایشنامه نویسی 
 
ً
است، توانايی تنظیم و تصنیف موثر مونولوگ در اشاره به شخصیت های خارج از صحنه که غالبا

اين قاعده ی تک گويانه متضمن نشانه ای سازی13 ديگرِی غايب است« )کاستانیو، 1387: 223(.

سنخ شناسی تک گفتارها بر اساس صورت ادبی:
»1- با خودگويی14: تنها چند کلمه برای مشخص کردن حالت روحی شخصیت بسنده می کند.

2- ادبیات غنايی و نمایشی15: صورتی است بسیار پرداخته که به قصیده يا تصنیف نزديک است.
3- جدل استدالل ها: استدالل منطقی به شیوه ای سامان مند و به صورت سلسله ای از تضادهای 

معنايی و ضرباهنگی، ارائه می گردد« )کورنی(.
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ون آن که دغدغه ی منطق يا سانسور  4- تک گويی درونی يا »جريان سیال ذهن«: روايت کننده بد
را داشته باشد، تک پاره های جمالتی را که به ذهنش خطور می کنند، به صورت نامنظم ادا می کند. 
جلوه ی اصلی مورد نظر نویسنده، بی نظمی و اغتشاش احساسات يا شناخت وجدان بشری است 

)بوخنر، بکت(.
 به مخاطبان رو می کند، بی آنکه از مسیر دنیای خیالی قصه 

ً
5- حرف نویسنده: نویسنده مستقیما

يا جهان موسیقايی بگذرد. هدف او فريفتن يا برانگیختن تماشاگر است« )شاهین، شهناز و...، 
.)278 :1383

نحوه ی عملکرد مونولوگ:
آن چه در اين جا اهمیت می يابد نحوه ی عملکرد سنتی مونولوگ در نمایشنامه هاست. بديهی است 
جلوه های  امروزه  اما  است،  بوده  اولیه  شرايط  واجد  نمایش  هنر  در  آن  کارکرد  سنتی  اشکال  در 
گوناگون مونولوگ در ساختارهای تئاتر ازجمله نور، صحنه، فضا و به خصوص ورود به عرصه های 
ديگری ازجمله سینما و در هنر فیلم که وامدار ما در خود هنر نمایش است، تفاوت دارد. درحقیقت 
درآمده و احساسات  نمایش  به  بر روی صحنه  مونولوگ همان چیزی است که  جنبه های مصنوع 
 
ً
شديد و واقعی در عمل گفتاری مبهم و عاری از بیان را پديد می آورد. »اما در مورد درام معموال
قضیه اين طور نیست. قاعده و قرارداد که بر اساس آن احساسات شديد شخصیت زبانی به دقت 
تشکل يافته را پديد می آورد، محور هنر درام است. بیشتر مونولوگ ها از تکرار عامدانه و صنايع بیانی 
استفاده می کنند، همان گونه که از فضاهای منفی نیز بهره می گیرند. فضاهايی که از طريق مکث ها، 
سکوت ها يا حذف ها وضوح پیدا می کنند. مونولوگ امری متشکل و تنظیم شده برای تاثیرگذاری 

 فرمال از زبان مشخص می شود« )کاستانیو، 1387: 214(.
ً
است و با سطحی شدت يافته و غالبا

دکور  و  نور  از  اعم  صحنه ای  عناصر  و  می شود  ایراد  مستقیم  مونولوگ  تاثیر  نمایش  هنر  در 
در  می کنند.  قابل توجهی  کمک  آن  تاثیر  و  مونولوگ  امر  به  پشتیبان  متفاوت  نیروهای  و  اشیاء  و 
سینما مونولوگ همواره در قالب صدای روی تصویر16 و يا به صورت گفتار متن17 و يا در قالب 
سخنرانی های18طوالنی که در پاسخ به پرسش و يا در جهت ارايه ی اطالعاتی مهم ایراد می شود 
سرو شکل پیدا می کند. هرچند که به شیوه ی تئاتری نیز سابقه  داشته است، به خصوص در فیلم هايی 
که بر اساس آثار نمایشی ويلیام شکسپیر اقتباس و تولید شده اند؛ هم چون فیلم شاه لیر ساخته ی 
گريگوری  لیر،  شاه  از  است  اقتباسی  که  کوروساوا20  ساخته ی  آشوب  يا  رن  فیلم  بروک19،  پیتر 
کوزينتسف21 با فیلم های هملت و شاه لیر، فرانکو زفیرلی22 با فیلم های مکبث و رمئو و ژولیت و 

ديگر فیلمسازان بزرگ هم چون رومن پوالنسکی.
از ديدگاه محتوايی مونولوگ ها کاربردهای اساسی دارند. اين ديدگاه منجر به تک گويی تئاتری يا 
محور  با  که  آثاری  در  به خصوص  داستان پردازی  بر محور  برای مثال تک گويی  می شود،  مونودرام 
داستان گويِی شخصیت شکل پذیرفته اند و يا بر محور پوچی شخصیت طراحی شده اند، وجود دارد. 
نمونه هايی که بر محور پوچی شخصیت مطرح است هم چون آثاری که بر درون و روح و روان 

گسیخته شخصیت شکل می گیرند، مخاطبان را از داستان گويی دور می کنند.
بنا می شود که هدف  پیچیدگی شخصیت ها  بر محور  مونودرام ها  اين  از  برخی  ديگر  از زاويه ای 
مونولوگ های آن ها پیشبرد ساختار دراماتیِک داستان نمایش است و باالخره مونولوگ هايی که بر 

محور شخصیت شکل می گیرند و بیشتر به پرداخت ديگر شخصیت ها می پردازند.
از ديدگاه گفت وگو در درام نمایشی، تک گويی به اشکال متنوع ارايه می شود، ازجمله با تماشاگر، 
گفت وگوی خیالی با ديگری، گفت وگو با خود، گفت وگو با موجود خیالی، گفت وگوی بیمارگونه و 
روايت تک سرايی. بديهی است که »در درام امروزی، مونولوگ خواسته های بازيگر و نیز مخاطب 
را به توضیح و تشريح زیرمتن تامین می کند. وندی واسر اشتاين، تینا هو، ای. آر. گورنی، آگوست 
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 تنسی ويلیامز23 مهم ترين 
ً
ويلسون و رمولوس لینی استادان اين کارند. پس از آنتوان چخوف احتماال

نمایشنامه نویسی است که در جهان روان شناختی شخصیت از طريق مونولوگ تفحص کرده است« 
)کاستانیو، 1387: 215(.

مونولوگ در عصر کالسیک و نئوکالسیک:
است.  باستان  يونان  کالسیِک  عصر  در  جهان  در  درام نویسی  پیدايی  با  همزاد  اساسأ  مونولوگ 
توسط  باستان  يونان  در  درام نویسی  و  تئاتر  عرصه ی  به  دوم  بازيگر  ورود  از  پیش  ازقرارمعلوم 
اشیل24 )525- 456 ق.م(، شخصیت اصلی به همراه همسرايان بیش از ديالوگ از مونولوگ بهره 
می گرفته اند که در قرن 6 قبل از میالد با ابتکارات تسپیس25 ديالوگ نیز در کنار مونولوگ در مراسم 

ديونوسوس26 پديدار شد.
 جهت چندمنظور استفاده می شد که اهم آن ها عبارت بودند 

ً
در دوران کالسیک از مونولوگ عموما

از:
وده ی صحنه، خطابه های سنگین و رنگین و آهنگین )به  روايت و بازگويی حوادث خارج از محد
نظم يا به نثر و يا ترکیبی از هر دو(، توصیف و تصویر اعمال و وقايعی که امکان گفتن يا نشان دادن 
ور نبوده و از طريق دسته ی همسرايان به وسیله ی آوازها به تماشاگر و مخاطب  آن ها در صحنه مقد

منتقل می شد.
اگر سرودهای همسرايان در يونان باستان و در عصر کالسیک را بتوان به نحوی تک گويی دانست، 
اثر  آنتیگون27  نمایشنامه ی  در  همسرايان  مونولوگ  از  می توان  مونولوگ ها،  از  اين دسته  برای  پس 
سوفوکل28 به عنوان يکی از برگزيده ترين مونولوگ های عصر کالسیک ياد کرد که در آن )چه ازلحاظ 
مضمون و چه ازلحاظ ساختمان زيبا و محکم( از چرخش روزگار، هستی، تقدیر، طبیعت و انسان 

داد سخن می دهد.
»طبیعت سرشار از عجايب است،

اما انسان شاهکار اين طبیعت است.
آن سوتر از سپیدی درياها

بادبان به توفان های تیزرو می سپارد
خویشتن را به جنبش پرجوش امواج خروشانه می زند

و از گرداب ها درمی گذرد. )الخ(« )سوفوکل، 1352: 255 تا 257(.

مونولوگ در عصر نئوکالسیک:
نئوکالسیک که در قرن 16 میالدی به دنبال نهضت رنسانس و رويکردهای اومانیسم پديدار شد با 
اتخاذ از نظريات و مبانی نظری کالسیک بزرگانی هم چون ارسطو، هوراس، سنکا و... در زمینه ی 

نمایشنامه نویسی اقداماتی را به معرض ظهور درآورد که بی تأثیر در روند مونولوگ نبوده است.
متأثر  نمایشنامه نویسان  و  می شد  نگارش  منظوم  و  فاخر  زبان  به  درام ها  اکثريت  که  دوره  اين  در 
آثار دراماتیک خود را  قافیه دار،  با اشعار  آثار مطنطن و خطابه وار رومی و زبان آهنگین خود  از 
می نگاشتند، جايگاه مونولوگ نیز بیش از پیش در اين عصر فزونی و رواج يافت. بنابراين اين دوران 

را بايد مهم ترين دوران تاريخی مونولوگ در ادبیات نمایشی دنیا قلمداد کرد.
»در اين دوره دو رويکرد عمده به سمت و سوی مونولوگ نویسی در بین درام نویسان رواج داشته 
است. رويکرد نخست: نگارش مونولوگ به صورت شعر و نثر يا برگزيدن شعر آزاد در نوشتن يا 
سرودن مونولوگ که از اين دست می بایست به شکسپیر اشاره نمود که آزادی زبان را تحت کنترل 

تسلط و نبوغش درمی آورد.
و رويکرد دوم، نگارش مونولوگ با تأکید کامل بر نظم و قافیه که اين امر در درام های فرانسوی عصر 
نئوکالسیک به صورت يک قانون تثبیت شده بود که فرانسوا ولتر29 از اين موضوع به عنوان »بردگی 
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نظم و قافیه« ياد نموده است« )ملک پور، 1365: 72(.
حال ازاين منظر، مونولوگ های سه تراژدی نویس برجسته اين عصر را بررسی کرده و ساختارهای آن 

را موردتحلیل قرار می دهیم.
دوران  به  متعلق  ديگر  عده ای  و  الیزابت  و  رنسانس  عصر  به  مربوط  را  او  گروهی  که  شکسپیر 
نئوکالسیک دانسته اند از بزرگ ترين درام نویسان ادبیات نمایشی دنیاست که مونولوگ معروف »بودن 
يا نبودِن« وی به عنوان قطعه ای جاودان در تاريخ فرهنگ بشری به ثبت رسیده است. بی گمان در 
درام های شکسپیر، مونولوگ جايگاه ویژه ای دارد، چرا که هم تحلیلی درونی از وقايع و اشخاص را 
به دست داده و هم با زبانی منحصر و خاص و آمیخته از نظم و نثر جلوه هايی از شخصیت پردازی، 
روانشناسی، جامعه شناسی و... را به بهترين نحو به بوته ی ارايه درمی آورد که گفتنی است »قاعده ی 
 اين است که تک گويی در آغاز يا پايان صحنه 

ً
کلی کاربرد قرارداد مونولوگ در نظر شکسپیر غالبا

واقع می شود. مکبث، صحنه ی هفتم از پرده ی اول را با بیان افکار آشفته اش درباره ی قتل پادشاه آغاز 
می کند و ويوال30 صحنه ی دوم از پرده ی دوم نمایشنامه ی شب دوازدهم31 را با بیان افکار مربوط به 

مخمصه ای که در آن گرفتار شده است به پايان می برد« )سخنور، 1373: 261(.
شکسپیر در مونولوگ های منظومش که از دو نوع شعر مقفی و آزاد استفاده می کرده است، اشعار 
قافیه دار را بیشتر در اواخر صحنه ها و جايی که قصد داشته تأثیر بیشتری بر تماشاگر بگذارد، به کار 

گرفته است.
از  مونولوگ هایش  تا کالم  بوده که سبب شده  آثار شکسپیر  در  آزاد  اشعار  به کارگیری  ون شک  بد
يکنواختی و تکرار به دور مانده و جلوه ای رنگین به خود بگیرد. اشعار آزاد در مونولوگ های شکسپیر 
به شخصیت هاست.  نوعی وقار و هیجان  نمایش و بخشیدن  به فضای  دادن  برای عظمت  بیشتر 
چنان چه در نمایشنامه ی اتللو که قهرمان آن سرداری جنگاور است، بیشتر با استفاده از اشعار آزاد 
سخن می گويد تا وقار الزم از طريق زبان برای او فراهم آيد. در حالی که در همین نمایشنامه ياگو 
در ارتباط با نوع شخصیتی که دارد بیشتر از نثر در سخنان خود استفاده می کند. اما همین ياگو در 
 برای موقعیت های استثنايی 

ً
مونولوگ به شعر سخن می گويد. شکسپیر از اشعار قافیه دار نیز معموال

سود جسته است.
مونولوگ ذيل متعلق به صحنه ی سوم از پرده ی دوم تراژدی اتللو است که در آن نه تنها از درونیات 
شخصیت ياگو اطالعاتی به مخاطب می دهد، بلکه شرايط و موقعیت های بعدی نمایشنامه را برای 

ودی جهت می دهد: مخاطب مطرح می سازد و سیر مسیر درام را تا حد
»اياگو: وقتی که نصیحت من اين طور آزادانه و با يکرنگی توام باشد که در فکر او منطقی جلوه 
کند و در حقیقت تنها راه جلب نظر عرب محسوب گردد چه کسی می تواند مرا دغلباز محسوب 
کند؟ قبوالندن هر تقاضای مشروع به طبع رئوف دزدمونا کار بس آسانی است. طبع او مانند عناصر 
آزاد، طوری ساخته شده که می خواهد بهره ای به سایرين برساند. سپس برای جلب موافقت عرب 
به تقاضای خود، حتی اگر بنا باشد که شوهرش خصايص ذاتی و تمام عالئم و آثار وجود خود را 
انکار کند، چون روح او در زنجیر عشق دزدمونا اسیر است، اين زن می تواند آنچه می خواهد بکند 
و او را به هر شکلی مايل است در آورد و به اراده و هوس خویش چون خدايی بر طبیعت سست او 
فرمانروايی کند. پس من که به کاسیو توصیه می کنم اين راه را برای نیل به مقصود خود برگزيند چرا 
دغلباز محسوب شوم؟ اين يک سیاست شیطانی است. وقتی که شیاطین خود را برای تیره ترين گناه 
آماده می سازند ظاهر خود را مثل من بهشتی و آسمانی جلوه می دهند. در ضمن اين که اين احمق 
درستکار از دزدمونا تمنا می کند که وضع نامطلوب او را مرمت نمايد و او هم نزد عرب به اصرار 
شفاعت می کند من اين زهر مهلک را از راه گوش به بدن عرب وارد می کنم که برگرداندن کاسیو برای 
اين است که دزدمونا تمايالت خود را دنبال کند. در اين صورت هر چه تالش او برای مساعدت 
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کاسیو بیشتر شود اعتبار و حیثیتش را بیشتر نزد عرب از بین خواهد برد. به اين ترتیب عفت او را 
به صورت تبهکاری جلوه می دهم. از نیکی او چنان دامی بسازم که همه آنها در آن گرفتار شوند« 

)پازارگادی، 1381: 1171(.
بهره مند است و چه بسا  از جايگاه خاصی  بی گمان مونولوگ  نمایشنامه های شکسپیر  در ساختار 
همین تأثیر به سزای مونولوگ ها بوده که تصاویر ارزشمندی را در تاريخ تئاتر جهان بر جای گذاشته 
است. چنان چه وی در صحنه ی دوم از پرده ی سوم با زبان شکسپیر به همگان توصیه می کند که: 
»عمل را با کالم و کالم را با عمل مطابق کنند« و بی گمان يکی از اين عناصر کالم، مونولوگ بوده 
که باز بنا به توصیه ی شکسپیر در صحنه ی دوم از پرده ی دوم همان نمایشنامه بايد »سبک انشای آن 

روان و شیرين« باشد.
درام نویس  شعرای  اين جا  در  ديگریست.  نحو  به  وضعیت  فرانسه  نئوکالسیک  عصر  در  اما 
تا مونولوگ هايی خلق کنند که هم در مسیر  بودند  تحت اجباِر قواعد و ضوابط کالسیک ها مقید 
زبان شعرِی  با  بايد  درام نویسان   

ً
و ضمنا باشد  مؤثر  درام  مسیر حوادث  در  هم  و  قهرمان  معرفی 

قافیه دار و خطابه های پرطمطراِق سنکايی و بیانی فاخر دادِسخن سر می دادند.
ژان راسین که يکی از سه راس مثلث اصلِی درام نویسی نئوکالسیک فرانسه است، تحت تأثیر آثار 
و  روانشناسی شخصیت  مونولوگ جهت  از  بیشتر  اوريپید32  به خصوص  باستان  يونان  کالسیک 
است.  می برده  بهره  به سوی سرنوشت  قهرمان  انگیزه ی  و  قهرمان  درونی  هیجانات  و  احساسات 
چنان چه اين امر را می توان در مونولوگ های تراژدی های »فدر«33 )1677( و حتی »آندروماک«34 

)1667( به خوبی مشاهده کرد.
مونولوگ ذيل، صحنه ی اول از پرده ی پنجم تراژدی آندروماک، بی گمان گويای اين نکته است که 
راسین برای پیشبرد موقعیت های دراماتیک داستان و سرنوشت قهرمانانش از مونولوگ هايی با زبان 
فاخر بهره می جسته است. چنان چه هرمیون35 در اين قسمت در تنهايی خود از ادامه ی مسیر و 

سرنوشتی که موقعیت دراماتیک نمایشنامه را به دنبال دارد، چنین سخن می راند:
»هرمیون: من اينجا چه می کنم؟ چه بايد می کردم؟ اکنون چه بايد بکنم؟ اين چه آشوبی است که 
وهی است که چنین قلبم را از هم می درد؟ آه! نمی توانم  چنین بر جان من چنگ انداخته؟ اين چه اند
بفهمم که عاشقم يا متنفر؟ آن ظالم با چه رويی مرا به کشورم بازپس فرستاد؟ نه ترحمی در وجودش 
يا  او آشفته حال باشد  آيا حتی برای لحظه ای هم ديدم که  وهی ساختگی.  اند بود و نه دست کم 
اندکی با من همدردی کند؟ آيا هیچ توانستم ناله ای دلسوزانه از دهانش بیرون بکشم؟ خموش در 
برابر ناله هايم، آرام در برابر هشدارهايم، انگار که هرگز در اشک هايم شريک نبوده. و من هنوز بر 
او دل می سوزانم! هنوز قلبم، قلب سست رای من بر او عاشق است. حتی از اندیشه ی ضربه ای 
آماده ام، باز هم می خواهم از او درگذرم.  انتقام  با آن که برای  که در کمین اوست تنم می لرزد و 
نبايد فرمان اين خشم را باطل کنیم: باشد که او هالک شود! وانگهی او ديگر برای ما  نه، هرگز 
زنده نیست. پیمان شکن پیروز می شود و در خشم من به خواری می نگرد؛ گريه های مرا می بیند و 
گمان می کند اين گريه ها توفانی را که در وجودم برپاست فرو خواهد نشاند: گمان می کند که چون 
همیشه ناتوانم و با قلبی سست اراده، به دستی ضربات دست ديگرم را پس می رانم. او همچنان مرا 
اما آن خیانت پیشه به کل در پی دلمشغولی های ديگری است. آن  با نیکی های پیشینم می سنجد. 
هنگام که پیروزمندانه پای به معبد می گذارد بی خبر است که آيا ديگران بر مرگش حکم کرده اند يا بر 
زندگی اش؟ آن ناسپاس مرا با چنین ترديدهايی رها می کند. نه، نه، تنها يک ضربه: بگذاريم اورست 
کار را تمام کند. بگذار پیروس هالک شود، او بايد به عاقبت اين کارش می اندیشید، چه او خود مرا 
واداشت تا خواهان مرگش باشم. خواهان مرگش باشم؟ چگونه؟ آيا اين من هستم که فرمان مرگ 
او را می دهم؟ مرگ او ثمره ی عشق هرمیون خواهد بود؟ پیش از اينها قلب من به اين شاهزاده خو 
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کرده بود، با چه لذتی از شاهکارهای جنگی اش سخن می راندم و پیش از آن که پای چنین ازدواج 
شومی در میان باشد، در نهانم يکسره خود را از آِن او می دانستم و حال پس از گذشتن از درياها 
و سرزمین های بسیار به اين نقطه دور آمده ام تا مرگ او را سامان دهم، کمر به قتلش ببندم و برای 

همیشه از دستش بدهم؟ آه! پیش از آن که بمیرد...« )غفاری، 1391: 91(.
 همه ی اختصاصات تئاتر راسین تبیین شده است از مونودرام 

ً
با نمایشنامه ی آندروماک  که تقريبا

بیشتر برای تشريح خصايص ذيل استفاده شده است: 1- »خلوص جوهر تراژدی« نظیر: مونولوگ 
منظوم اورست »من چشم بسته تسلیم سرنوشتی شده ام که مرا به دنبال خود می کشد...« که اشاره به 
تقدیر سرنوشت خرد و محکوم شده ی غم انگیز انسان دارد. 2- سلسله حاالت روحی و روانی که 
در آن قهرمانان حاالت ترديد و دودلی و سرگردانی و حیرانی و حتی نوسان بین عشق و کینه ی خود 
را به صورت مونولوگ بیان می کنند. 3- مرثیه سرايی که در آن قهرمانان با سرسختی تمام و لحنی 

دردناک بر مرگ شوهران يا فرزندان خود به مونولوگ های کوتاه و بلند لب می گشايند.
عالوه بر راسین، در عصر نئوکالسیک يکی ديگر از بزرگانی که در همان دوره تأثیر به سزايی در 
رشد و گسترش مونولوگ های جاودان داشت، پی یر کورنی است که او را پدر تراژدی فرانسوی نیز 

لقب داده اند.
استفاده  قهرمانان  معرفی خصلت های  برای  نه تنها  مونولوگ،  از  راسین  ژان  بر خالف  کورنی  پی یر 
بر سر موضوعات و مسايلی هم چون »افتخار«،  بیشتر مونولوگ هایش برای کشمکش  می برد، که 
از  متأثر  و  خشن   

ً
غالبا و  غلوشده  شکل و شمايلی  و  مطنطن  بیانی  و  زبان  با  »نام«  و  »وظیفه« 

تراژدی های سنکايی بوده است. چنان چه از میان آثار وی بايد به صحنه ی اول از پرده ی دوم تراژدی 
گونه«36 )1644( اشاره کرد که ملکه کلئوپاترا37 برای حفظ موقعیت افتخارآمیز خود و جلوگیری 

ُ
»ُرد

از واگذاری آن به ردگونه در قالب مونولوگ هم شخصیت اصلی خود را فاش کرده و هم نیات و 
درونیات خود را که مسیر داستان را برای کشمکش اصلی و رويدادگاه های نمایشی آماده می کند.

»کلئوپاترا:
ای سوگندهای فريبا که در تنگنای حیرت به صالح و سود کشور ياد کردم.

همه با زور تحمیل شده بوديد و از بیم زبونی بر زبان تان راندم.
و خشم جاويدان درون را ماهرانه کتمان داشتم.

اکنون ديگر وهم و خیالی بیش نیستید و ناگفته می انگارمتان!
اگر ترس از خطری نزديک شما را بر زبانم نهاد

امروز که خطر از میان رفته شما را از ياد می رانم
همان گونه که طوفان زدگان دريا درگیرودار وحشت و نومیدی

صدگونه عهد در دل می بندد و چون امواج فرو نشست همه را از ياد می برند.
و تو ای کینه ی جوشان که از بی نوايی به هزار حیله در سینه پوشیده ات داشتم،

ای که ناتوانان دستیاری و شاهان را فضیلت به شمار آيی،
روز کین خواهی فرا رسیده و هنگام آن است که از سینه بیرون ریزی.

و هر دو خویشتن را چنان  که هستیم بنمايیم.
شهريار پارت ها شهر و ديارمان را ترک گفته

و ما هرچه خواهیم توانیم کرد،
ديگر نه جای هراس مان مانده و نه نیاز به فريبکاری.

دلی از تو آکنده دارم و هنوز تکیه بر اورنگ شاهی است
پس اگر بايد ترک مقام گويیم آن به که در واپسین دم

بر سریر خسروی نشانی درخشان از خود نهیم،
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با سرفرازی از اورنگ و ديهیم دست بداريم
و نکبت آن را به زنی که انتظارش را می برد واگذاريم.

آری، ردگونه مرا سخت دشمن می دارد
و سربلندی خویش را در سرافکندگی من می جويد،

می پندارد که با کینه ورزی میل خود را بر من تحمیل تواند کرد
تا به تعیین فرزند مهتر زبان گشايم

و از پی آن بر من و تو، هردو، فرمان راند.
ای رقیب خیره سر، اگر پنداشته ای که دل به زبونی نهاده ام
و از پیوندی که مقام و حربه ی انتقامم را به تو وامی گذارد

بازداری نمی کنم، سزد که فرومايه ام شماری.
بنگر که عشق ديهیم و گاه تا به کجايم کشانیده

و بهر نگاهداری آن خون که ريخته ام،
پس بر جان خود بترس و بدان اندیش

که با دشمن پیمان نبستم تا همه چیز را به تو سپارم
آن هم پیمانی که می دانی مرا تا کجا گران بود« )معیری، 1384: 29 و 30(.

در باب اين تراژدی گفتنی است که کورنی با چنان استحکامی ابیات گفت وگوها و تک گويی های 
اين درام را نوشته است که خود بر آن تراژدی بالیده و آن را برتر از ديگر آثار منظومش برشمرده 

است.
به هم  استادانه  را چنان  موضوعات  ديالوگ  و  مونولوگ  قالب  در  منظوم  اشعار  از  استفاده  با  وی 
به  آثارش  برای  را  غیره منتظره  و  دلپسند  پايانی  هم  و  زايد  بسیار  هیجانی  هم  که  می دهد  پیوند 
ارمغان می آورد. الزم به ذکر است که عمده ی سبک بیان وی در به کارگیری اشعار مونولوگ، اشعار 
اندیشه های  بیان احساسات و  به خدمت  با استحکام فوالد  )آلکساندرن( است که  دوازده هجايی 

سیمای قهرمانانش درآمده است.
 به شیوه ی »تک گويی تغزلی« است که طی آن قهرمان در لحظه ای 

ً
تک گويی های آثار کورنی غالبا

خاص با واکنش ها و هیجانات درونی خود مسبب می شود تا ناخواسته لب به زبان رازگويی بگشايد 
و مسیر درام را به سمت و سوی کشمکش بکشاند.

تأثیر مونولوگ در عصر مدرن:
با افول عصر نئوکالسیک و شکل گیری رمانتیک ها، عنصر مونولوگ اگرچه هم چنان بر قوت خود 
باقی بود اما به طور عمده از شعر منظوم به سمت و سوی کالم نگارشی و منثور روی خوش نشان داد.
ود سال 1860 میالدی پديدار شد، جايگاه عنصر نمایشی  در تاريخ هنر و ادبیات مدرن که از حد
مونولوگ اگرچه در ساختار درام دچار دگردیسی شد، اما به دلیل تبديل شدن ساختارهای نگارشی 
نمایش  اقتصاد، فضای اجرايِی  نمایش،  به منثور و کاهش حجم و زمان اجرای  از حالت منظوم 
و... استفاده و به کارگیری مونولوگ درراستای تطور خود مسیرش را به ساختارها و ژانرهای ديگر 

نمایشی نظیر مونودرام داد.
تهیه کنندگان،  ازيک سو  دارد.  دوگانه  منشأيی  بی گمان  مدرن  روزگار  در  مونولوگ  به  رويکرد 
کارگردانان و سازمان های نمایشی که همواره نگران بازنگشتن سرمايه شان از نمایش های پرجمعیت 
و پرزرق و برق هستند، می توانند با آسودگی خاطر و با حداقل هزينه و کمترين مشکل، مونولوگ ها را 
در سالن هايی غیرمجهزتر به معرض اجرا درآورده، چنان چه فستیوال های فصلی مونولوگ، اجراهای 

تک نفره ی متعدد در کلوب ها و سایر مکان های کوچک نمایشی شاهدی بر اين مدعا هستند.
بی آنکه  انحصاری  هنرنمايی  و  کلوزآپ  در  ديده  شدن  برای  بازيگران  شديد  تمايل  ازديگرسو: 

www.noormags.ir

https://www.noormags.ir


N
O

O
R

M
A

G
S

94

اين شکل  به  آن ها  مشتاقانه ی  دهند، موجب رويکرد  راه  دل  به  را  رقیب  بازيگر  دغدغه ی حضور 
نمایشی شده است.

بنابراين از اين رهگذر، مونولوگ در عصر مدرن جوالنگاهی برای جاه طلبي بازيگرانی شده که ديگر 
نمایش های  در  می کنند  گمان  که  بازيگرانی  از  بسیاری  نیست.  وارد  آن ها  بر  جاه طلبی  برچسب 
پرجمعیت، استعداد و نبوغ شان زیر سايه ی  ديگر بازيگران پوشیده مانده در اجرای مونولوگ جبران 
 هم در ارايه ی توانايی های خویش چندان راه افراط می پیمايند که به نتیجه ای 

ً
مافات می کنند و غالبا

معکوس می رسند و از خود جز خاطره ای هیستريک باقی نمی گذارند. بازيگران باتجربه تر اما از 
مونولوگ فرصتی می سازند برای ديده شدن توانايي های ديده نشده شان.

بايد به ياد داشت که ازنظر تاريخی مونولوگ به طور مشخص در اواخر قرن نوزدهم و در زمینه ی 
گونه های  به  درونی  و  روانشناسانه  ویژگی های  بازنمايی  نحوه ی  و  فرديت  پیرامون  متغیر  گفتمان 
ديگر ادبی همانند شعر و داستان تمرکز و عالقه مندی نشان داد. عناصر اين گونه های غیرتئاتری 
بعدها و به طور مشخص در کالبد تئاترهای مونولوگ تجسم می يابد. مهم ترين بخش اين عناصر 
گسترش مونولوگ دراماتیک به عنوان گونه ای شاعرانه در دهه های اول قرن نوزدهم بود. آن چه از 
همه چیز مهم تر جلوه می کند، شیوه ای است که در آن شعر مونولوگ دراماتیک ساخت نفس سخنگو 
آرا جای  به  نفس  تصور  که  کرد  به رشد  وقتی شروع  مونولوگ  گونه ی  درواقع  می کند.  پیچیده  را 
قبال و  در  به عنوان واکنشی  بیشتر  دراماتیک  مونولوگ  در همان حال  به مفهوم سوژه سپرد،  را  خود 
ابداع مونولوگ دراماتیک را به  دفع شاعرانگی رمانتیک و سوژه ی رمانتیک يکپارچه قلمداد شد. 
تینسون38 و براونینگ39 نسبت می دهند. می توان در زمینه ی شرايط متغیر فرهنگی تعريف کرد که 

قرابت های زيادی با دعاوی مرتبط با اجرای تک نفره يا مونولوگ در دوره ی معاصر دارد.
نمایشی  هنرهای  در  بااين حال  بازمی گردد،  پیشین  دوره های  به  دراماتیک  مونولوگ  ابداع  اگرچه 
است،  برخوردار  نو  زبانی  و  شکل  از  و  مدرن  جهان  ماحصل  خود  که  فیلم  هنر  از جمله  ديگر 

به طور قابل توجهی کاربرد داشته که اين مبحث خود پژوهش دامنه دار ديگری را می طلبد!

نتیجه گیری:
جايگاه و موقعیت مونولوگ در ساختار درام های عصر نئوکالسیک نه تنها يک قاعده، بلکه يک الزام 
بوده است که برای معرفی شخصیت، ملزومات و قواعد زبانی، کشمکش های داستان، گره گشايی، 
روانشناسی شخصیت و احساسات و هیجانات درونی قهرمان و انگیزه ی وی به سوی سرنوشت 
به کار می رفته شده است. چنان چه همین امر سبب شده که برخی از مفسرين، درونمايه ی مونولوگ 
 جلوی چشم مرگ 

ً
را حتی تأمل در باب مرگ قلمداد کنند. چراکه کلمات اگرچه نمی توانند مستقیما

را تداعی سازند، اما ازاين منظر با به کارگیری گفتار مستقیم و مونولوگ به زبان کنايه به راحتی اين 
امر را تسهیل می بخشند.

 در تراژدی های عصر 
ً
منطق و احساس يکی ديگر از ساختارهای معنايی مونولوگ است که غالبا

کالسیک و نئوکالسیک مشاهده می شود.
تأمالت که بیشتر مبنايي منطقی دارند، نتايج اعمال پیشین يا پیامد اقدامات آتی قهرمان را سنجیده 
دارد  اين مرحله رسیده و حتی راه های محتملی که پیش رو  به  اين که چگونه  باب  با تفکر در  و 
و  بیان می کند  مونولوگ  زبان  به  تجزيه و تحلیل ها  اين  از طريق  را  بگیرد  آن ها تصمیم  برای  بايد  و 
نمایش در گذشته و  قهرماِن  )به داليل رفتارهای  قهرمان،  انگیزه های دروني  به  به تدريج  تماشاگر 

آينده( ازطريق همین مونولوگ ها پی می برد.
در  احساس  و  منطق  تمهید  با همین  راسین  و  کورنی  و  قهرمانان شکسپیر  چنان چه سنجش گری 
خلق  مسبب  و  گرفته  به کار  توأمان  را  قهرمانان  منطق  و  احساس  قدرت  که  بوده  مونولوگ گويی 
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موقعیت های دراماتیک شده امد.
و  پديده  درذات  مونولوگ  که  کرد  اشاره  بايد  برعکس  و  مخاطب  با  مونولوگ  تعامل  راستای  در 
آنان  او به حضور  به معنای وقوف  با تماشاگر  بازيگر  تئاتری است. سخن گفتن مستقیم  عنصری 
 
ً
است. هر بار که او تماشاگران را خطاب قرار می دهد، آن ها را از جایشان بیرون می کشد و تلويحا
بازيگر  از زندگي.  يا وهمی   واقعی 

ِ
از زندگي برشي  ديدن  نه  نمایش است،  اين  اشاره می کند که 

با تماشاگران سخن نگويد، مونولوِگ او به مثابه ی يک تکنیک تئاتری   
ً
تک گوی حتی اگر مستقیما

تلقی می شود، آن هم تکنیکی که منطق روايی آن چندان واقع گرايانه نیست و تنها تمهیدی در دست 
نویسنده است تا درونیات شخصیت يا اطالعات ضروری نمایش را منتقل سازد.

اين  از  تماشاگر  آگاهی  بنابراين  زندگی روزمره،  تا  است  نمایش  بر  منطبق  بیشتر  مونولوگ  منطق 
 ديدن زندگی نشود و هشیارانه نمایش را دنبال کند.

ِ
مسايل موجب می شود که تسلیم وهم

ون ترديد مونولوگ ساختاری عمودی دارد. در تراژدی، مونولوگ يک »جايگاه«  در ساختار نمایشی بد
است که در آن سیِر کنش، مکانی است که يا خالي بوده يا جايی، دست کم خالی پنداشته می شود، 
فضايی خالی و خلوت که شخصیت در آن دمی از کشاکِش ستیهنده با سرنوشت باز می ایستد و به 
تأمل می نشیند. جايي که می تواند هم چون نقطه ی گسستی در روند کنش تلقی شود. درواقع هرجا 
که ديالوگی در کار است، منطق گفت وگو يا در اصل منطق »علیت«، موجب پیشروی کنش خطِی 
با شروع تک گويی، اين کنش افقی قطع شده و برای  اما  نمایش به سوی فرجام خویش می شود، 

لحظه ای به جای پیشروی در سطح افِق حوادث، به سوی عمق پیش می رود.
به عبارت ديگر، نمودار کنش اينک با حضور مونولوگ عمودی شده و به سوی عمق تأمالت سرازیر 
می شد. حال بدين لحاظ جايگاه مونولوگ در ساختار درام، عمق و حالتی عمودی دارد و تنها پس 
از پايان گرفتن تأمالت است که نمودار ساختار نمایش، بار ديگر به همان نقطه ی گسست يا سطح 

افق باز می گردد و نمودار افقی کنش ادامه می يابد.
کورنی مشاهده  و  راسین  آثار شکسپیر،  در  آن چه  همانند  می تواند  مونولوگ  زبانی،  ازنظر ساختار 
می شود به نظم باشد يا همانند بیشتر تراژدی های عصر رمانتیک به نثر، اما چه به نظم باشد و چه به 
نثر، فصل مشترک مونولوگ ها زبان شاعرانه ای است سرشار از ُصَوِر  خیال، استعارات، تشبیهات، 
 به نحوی غیر مستقیم بیان می کند. اگرچه 

ً
مجازها، جناس ها و ايهام ها که اندیشه های قهرمانان را غالبا

اين فنون بالغی منحصر به مونولوگ  نیستند و به تواتر در سراسر تراژدی به کار می روند اما آن چه 
مونولوگ را بدل به مناسب ترين بستر برای پديدار شدن و کاربرد صنايع بديعی می کند همان ذات 
متأمل مونولوگ و ضرباهنگ آهسته ی آن است. چرا که در سایر قسمت های تراژدی، شتاب برآمده 
از کنش زنجیره ای حوادث، فرصِت تأمل، يافتن تشبیهات مناسب و ابداع استعارات را از قهرمان 
دريغ می کند و اگر هم قهرمان به رغم تنگنايی که در آن است، زبان ورزی آغاز کند؛ چنین عملی 
غیر واقعی و مغایر با منطق وقايع صحنه تلقی می شود. اما در مونولوگ همه  چیز آماده است تا فنون 
بالغی، صنايع بديعی و ُصَوِر  خیال در حد اعالی خود پديدار شوند. ديگر خبری از کنش پرشتاب 
نیست و سکونی نسبی فراهم است. بر  خالف جريان گفت وگو، قهرمان ديگر ناگزیر نیست که با 
گفتاری صريح و مستقیم به سوی اهداف شخصی يا خواست های دراماتیک خود پیشروی کند، 
بلکه فرصت دارد تا از طريق گفتارهای غیر مستقیم و آراسته به ُصَوِر  خیال، تشبیهات و استعارات 
خیال پردازی کند. در اين جا ُصَوِر  خیال ديگر نه در حکم تزيین صرف يا قدرت نمايی بالغی، بلکه 

به مثابه ی عنصر ذاتی مونولوگ است.
بايد  نمایشنامه  اجرای  مدت زمان  که  نئوکالسیک  نمایشنامه نویسی عصر  ساختار  در  پايان،  در  و 
نزديک به سه ساعت )سیدحسینی، 1376: 111( باشد، بنابراين برای اين امر تمهیداتی الزم بود 
که يکی از اين شگردها به کارگیری و استفاده ی بهینه از مونولوگ بود که هم به پیشرفت مسیر درام 

www.noormags.ir

https://www.noormags.ir


NO
O

RM
AG

S

96

توجه داشته است و هم آن که در باب شخصیت شناسی و معرفی خلق و خوی شخصیت و سیر 
تکاملی روند داستان کمک شايانی می کرده است که اين امر در عصر مدرن و پسامدرن با کاهش 

میزان زمان اجرا و فشردگی بار معنايی و کالمی از سوی درام نویس همراه شده است.

1-  Monologue
2-  Pierre Corneille
3-  Jean Racine
4- Louise Phister
5-  Dialogue
6- Soliloquy (Interior Monologue)
7-  Patrice Pavis
8- Lope de Vega (1562- 1635)
9- Structuralist
10- Gyorgy Lukacs
11- Samuel Beckett
12-  Exploratory Monologue
13-  Semiotization
14- Aparte
15- Stances
16- Voice over
17- Narration
18- Lecture
19- Peter Brook
20-  Akira Kurosawa
21- Grigori Kozintsev
22- Franco Zeffirelli
23-  Tennessee Williams
24- Aeschylus
25- Thespis
26- Dionysus
27- Antigone (442 B.C)
28- Sophocles (497- 405 B.C)
29- Voltaire
30- Viola
31-  Twelfth Night
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32-  Euripides
33- Phedre
34-  Andromaque
35-  Hermione
36- Rodogune
37-  Cleopatre
38-  Marvin Tinson

39-  Robert Browning

-••خاکی نژاد، بهزاد. )1392( مونودرام )تئاتر برای یک بازیگر(، تهران: نشر لوح زرين.
-••راسین، ژان )1391( آندروماک، ترجمه ی پويان غفاری، تهران: افراز.

-••سخنور، جالل. )1373( تئاتر و هنرهای نمایشی، تهران: انتشارات دانشگاه آزاد اسالمی.
-••سوفوکل )1352( افسانه های تبای، ترجمه ی شاهرخ مسکوب، تهران: خوارزمی.

-••سیدحسینی، رضا. )1376( مکتب های ادبی، ج اول، تهران: آگاه.
-••شاهین، شهناز و قويمی، مهوش. )1383( فرهنگ جامع تحلیل تئاتر، تهران: انتشارات دانشگاه 

تهران.
-••شکسپیر، ويلیام )1381( مجموعه ی آثار نمایشی ویلیام شکسپیر، ترجمه ی دکتر عالالدين 

پازارگادی، تهران: سروش.
به  بنیاد  زبان  )رویکردی  جدید  نمایشنامه نویسی  راهبردهای   )1387( پُل.  کاستانیو،  • •-

نمایشنامه نویسی(، ترجمه ی مهدی نصرا... زاده، تهران: انتشارات سمت.
گونه، ترجمه ی محمدعلی معیری، تهران: انتشارات علمی و فرهنگی.

ُ
-••کورنی، پی یر. )1384( ُرد

-••ملک پور، جمشید. )1365( تطور اصول و مفاهیم در نمایش کالسیک، تهران: انتشارات جهاد 
دانشگاهی.

-••ناظرزاده کرمانی، فرهاد. )1383( درآمدی به نمایشنامه شناسی، تهران: انتشارات سمت.
-••نوراحمر، همايون. )1381( فرهنگ اصطالحات تئاتر، تهران: نشر نقطه.

-•Mekler, Eva & Schulman, Michael. (1998) Great Scenes and Monologues for 
Actors, 1st edition, Publisher: St. Martin’s Paperbacks.
- Pavis, Patrice. Dictionary of the Theatre: Terms, Concepts, and Analysis. 
University of Toronto Press, 1998.
- R. Young, Jordan. (August 1989) Acting Solo (The Art of One-Man Shows), 
Michigan: Moonstone Press.
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