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 امروز  تهران تراژدی کودکان« در انتظار گودو»

 - تئاتر دریچه از امروز تهران بر کودکان شناختی جامعه مطالعه -

 سامی صالحی ثابت

 

سال به  17تا  11هدف گروه تجهیز نوجوانان تشکیل شد.  1391سال  «بچه های شاهکار» نمایشی گروه

زندگی بهتر به دست خودشان! اولین اجرای عموم  نبه منظور ساخت نوجوان، ابزار قدرتمند تئاتر بود. تجهیز

شاهکار  «گودو انتظار در»اقتباسی از « دو نوجوان در انتظار گودو»به روی صحنه رفت.  1393سال  گروه 

بازیگران همه  .سن تمامی شخصیتهای متن بکت به سنین نوجوانی آورده شد این اقتباسدر  .ساموئل بکت

چهارمین تولید گروه  امسال آبان و آذربزرگساالن بودند. هم نوجوانان و هم  ،اجرا یننوجوان بودند. اما مخاطب

 سوفوکل! آنتیگون از اقتباسی «جون آنتی»؛ به روی صحنه خواهد رفتمختصات با همین و با همین هدف 

سالگی فعالیت خود را  13 -12ز ا عضو ثابت گروهدوازده  گروه بچه های شاهکار، فعالیت سال هفت در این

 پژوهش، در تمامی مراحل آموزش، ؛سالگی رسیده اند 18-17آغاز نموده و تا امروز که به سنین در تئاتر 

 د.و دارننقش کلیدی و محوری را برعهده داشته  های گروهتولید و اجرا

سرپرست و کارگردان گروه بچه های  «ثابتسامی صالحی » جامعه شناختی هحاضر در دو بخش، مطالع مقاله

از دریچه تئاتر کیستی، ویژگی ها و شرایط کودکان تهران امروز را مورد مطالعه قرار  است که در آن شاهکار

 از کودکان روایت ، شنیدن و تأمل درنشستن تماشا به لزوم چرائی این دو بخش، درهمچنین  داده است.

 داده شده است.، پاسخ در تهران امروززندگی 

 

 

 



 بخش اول

 چطور، چرا و چقدر در انتظار می ماند؟ کودک تهران امروز 

 

تجربیات کودک مقیم تهران امروز، شبیه و از جنس تجربیات کودک آلمان شرقی پس از جنگ جهانی اول 

 براساس نظریه سنخ شناسانه نسلها معتقد است: تضاد نسلها امری ست متعلق به« تئوردورلیت»است. 

گذشته. چرا که تجربه فجایع جنگ و وظایف بازسازی پس از آن سبب نزدیکی نسلها شده است )شفرز، 

سیاسی  -فرهنگی و رفاهی -اجتماعی، علمی-( تمرکز و انباشت غیرمعقول فرصتهای اقتصادی40، 1383

تمامی سبب شده تا کودک تهرانی حتی در محروم ترین شکلش یعنی کودک بی سرپرست و بدون سرپناه؛ 

و جنگ هشت ساله ایران و عراق را به   57بحرانهای دوران بازسازی و حرکت به سوی ثبات پس از انقالب

موازات جهش های ناگزیر اجتماعی دوران توسعه، همپای برزگساالن و به اندازه ای حتی بیشتر از سهم خود 

یات اجتماعی اقلیم ایران به موازات تجربه کند. تا به امروز، شتاب زدگی سست پایه و بدون تطبیق با واقع

تعلیم و تربیت کودک و نادیده گرفتن ناکآرمدی این باورها  حوزه اصرار به حفظ باورهای سنتی و نخ نما در

بیشترین جلوه خود را به شکل سکوتهای ممتد اما گوش آزار مردم و دولتها نشان داده است. اجتماع و نظام 

خص های مربوط به کودک و دوران کودکی سکوت معناداری اختیار کرده آموزشی ایران در کلیدی ترین شا

است. شاخص هایی نظیر دین پذیری آزاد و نقادانه و محققانه، نیاز به همنشینی با جنس مخالف، میزان و 

روابط جنسی، ترویج پرورش و نهادینه کردن تفکر انتقادی  اط بتبسطح آگاهی و تجربه کودکان در مسائل مر

 و ... . (سیاسی)ه یابی به جای حل مسأله در نزد کودکان، آزادی عمل و بیان اجتماعیو مسآل

تابوها و خط قرمزهای مسلط بر اقلیم ایران امروز حتی بر فضای باز و به تقریب غیرقابل مهار ابرشهر تهران 

خود  ،و اهرمهای فشار آنقدر احاطه و تسلط دارد که کودکان را واداشته آگاهانه و با علم به وجود این موانع

رآیند. ناگفته پیداست پیامد چنین پاسخ یابی و پاسخ ب ،درصدد پاسخ گفتن به این نیازهای بی پاسخ مانده

گوئی زمینه ساز و تشدید کننده بحرانها، معضالت و دشواریهای فردی و اجتماعی بالفصل و البته درازمدت و 

خواهد شد. در چنین شرایطی ست که امکان جایگزینی  باتأخیر هم نزد کودکان و هم نزد اجتماع آنان



براساس مشابهتهای فیمابین نه تنها عجیب  ،با کودکان« در انتظار گودو»شخصیتهای اصلی نمایشنامه بکت 

 و دور از ذهن نیست که بسیار محتمل و شدنی ست.

تظار کسی هستند که خطی و بسیار ساده است: دو ولگرد در ان قصهنمایشنامه درانتظار گودو یک  قصه

پرداخت موقعیت و شخصیت پردازی بکت، نقد دین و نقد محیط را به دو نوک پیکان  !هیچگاه نمی آید

دوشاخه او در نمایشنامه در انتظار گودو تبدیل کرده است. شخصیتهای نمایش او نسبت به مذهب و محیط 

محیط اجتماعی پر هرج و مرج و وحشی  اطرافشان بی اعتمادند. آنها از دست مردمی که به مذهب منحرف و

شاکی اند. والدیمیر نمی تواند با روایت متعدد انجیل کنار بیاید. انتظار کشیدن برای منجی  ؛تن داده اند

بارها توسط استراگون مورد استهزاء قرار می گیرد. استراگون فراموشکار اما تیزهوش به خوبی می داند که 

ی را برای او به عنوان یک انسان قائل نیست و او هیچ نقشی در این میانه محیط اجتماعی هیچ حق و امتیاز

فقط است. او می بیند. او خدا را گم کرده  ندارد. والدیمیر خود را محصور شده در یک خواب تمام نشدنی

معنای اوست. اینها همه در پاریس یا بهتر بی می داند کسی مدام مراقب حرکات و زندگی بی هدف و 

 می دهد.    اروپای معاصر بکت در دهه شصت میالدی رخ بگوییم

در ابرشهر تهران امروز اما، کودک، همچون والدیمیر کمترین پشتوانه و مستندات را برای شناخت خدا در 

با فلسفه درهم و برهم شان و تردیدهای فزاینده شان تکیه گاه  ،چرا که شهروندان بزرگسالش .اختیار دارد

ی ست که برای کودک تهرانی از ناعتقادی محکمی برای او باقی نگذاشته اند. شناخت، مسئله ای بنیادی

باالترین سطح یعنی فلسفه شناخت جهان و خدا تا ابتدائی ترینش یعنی شناخت هویت و نقش فردی و 

سیستم جهانی متیو یا  فلسفه برای کودک« P4C»به حال خود رها شده است. اجتماعی، بی اهمیت و 

انجمن فلسفه برای کودکان ایران و انجمنهای فلسفه کودک که اغلب بر اساس الگوها و « فبک»لیپمن، 

روشهای میتو لیپمن و جان دیویی در کشور ما شروع به کار کرده اند؛ آنقدر نوپا و   ناشناخته اند که صحبت 

ز میزان تأثیر و نفوذشان بسیار زود و عجوالنه است. به تبع این، انتظار رفتار و منشی براساس تفکر و ا

گفتگوی انتقادی و پاسخ یاب در نزد کودکان انتظاری خارج از ظرفیت فعلی جامعه تهران و ایران امروز 

وئی آزاد و سکوت عالمان است. هرچند واقعیت حاضر چیزی خالف این را نیز ثابت کند. جای خالی دین ج



دین در برابر تقاضای روزافزون نسل تازه نفس و جوان به دانستن چراهای دینی سبب شده کودکان در این 

اقیانوس نادانی ناشیانه و بی هدف و بدون بلدراه اغلب بی میل، مختصر دست و پائی زده زود خسته شوند و 

ا به لقایش ببخشند. کنایه هوای آلوده تهران به عطایش ر ،خیلی زود هم از خیر درنوردیدنش گذشته

دینداری و دین پذیری عجیب نیست. کنایه ای که هر روزه قابل شنیدن است: تهران که آسمان ندارد؛ خدا 

 ندارد!

و چرا! جنس کتکهائی که او             است کودک تهرانی همچون استراگون نمی داند از چه کسی کتک خورده 

پرده دری و هتک حرمت انسانی ست. بزرگساالن مقیم تهران امروز گستاخانه پیش روی  می خورد از نوع

کودک انسانیت را زیر پا له می کنند و وقیحانه از او انتظار دارند همچون روز اول تولدش معصوم و نادان 

ر سر تصاحب باقی بماند. در اقتصاد سیاست زده و به شدت دولتی و متمرکز در پایتخت کشور ایران، جنگ ب

موقعیت و بهره برتر و طوالنی مدت از موقعیت فعلی، همگام با جهد و شتاب سرسام آور بر سر کسب و 

تبدیل شده است.  -از هر قشری و سنی -چنبره بر جایگاههای مصرف به دو ایده آل اصلی هر شهروند تهرانی

تقلیل یافته « تر در ازای رفاه روزافزونابتال به زحمت و دردسر بیش»منطق و جهان بینی تهرانیان امروز به 

است. افق کودک تهران امروز دوگانه است. از سویی فهرست طویل خواستها و نیازهای تمامی نشدنی امروز 

 .خودش و از سوی دیگر نگرانیهای مدام تزریق شده از سوی والدین و جامعه بزرگسال و شاید همسالش به او

طرفه اینکه محور هر دو افق برای کودک تهرانی یکی است: منفعت و لذت نگرانیهایی درباره آینده کودک! 

بسیار شخصی شده! او به این دلیل که ضعیفتر است از مردمش از شهرش کتک نمی خورد؛ بلکه از قضا 

جنس هتک حرمت او تنها جائی ست که جامعه جایگاه او را به عنوان یک فرد مستقل به رسمیت شناخته 

مروز در برابر چشمان یک کودک دزدی، تجاوز، کالهبرداری؛ خلف وعده و دیگر است. در تهران ا

هنجارشکنی های اجتماعی و اخالقی آزادانه صورت می گیرد و حتی خیلی جاها کودکی که نامش استراگون 

 است  نمی داند چرا و از چه کسی مفعول فعل هنجارشکن همشهریان بزرگسالش قرار گرفته است!

انِ طوالنی و شاید ابدیِ انتظار آن هم به هر دست آویز و بهانه ولو مسخره بی منطق و بی سپری کردن زم»

ای یکی از کنشهای برجسته نمایشنامه در انتظار گودو است. فاعل این سپری کردن کیست؟ بکت «فایده 



جهانی دوم. بزرگساالن همعصر خود را فاعل این سپری کردن دوگانه زمان می داند: اروپائیان پس از جنگ 

دوگانگی این گذران زمان از منظر بکت هم کمیک است هم دلخراش. با این تفاصیل و با در نظر گرفتن 

مشابهتهای یاد شده در باال، چه اشکالی دارد اگر کودکان مقیم تهران امروز را فاعل این فعل بدانیم! در این 

نخست به تحلیل جزء به  برای این بررسی ایجاد  می شود؟!« سپری کردن زمان»حالت چه تغییری در فعل 

 جزء شاخصه های اصلی این فعل طوالنی نیاز داریم:

یک( زمان ابدی: دنیا برای کودکان تمام نشدنی ست. ابدیت آنها طوالنی تر از ابدیت بزرگساالن است اما 

دک ساختاری، خسته کننده تر؟! نمی توان با اطمینان در این مورد حکم صادر کرد. اگر طبق نظریه کو

(  پس احتمال اینکه کودکی در 162، 1385کودک را با بزرگسال یکی بدانیم )جیمز، جنکس و پروت، 

موقعیت والدیمیر و استراگون در نمایشنامه در انتظار گودو قرار بگیرد بسیار باالست. نظریه کودک ساختاری 

یش آگاه است. مضاف بر اینکه نظریه می گوید کودک معاصر از حقوق شهروندی و خانوادگی و اجتماعی خو

های جدید جامعه شناختی هر روزه کودکان را واجد حقوق مشترک بیشتری با بزرگساالن می کنند. برای 

نمونه حقوق پایه ای یکسان، ساعات کاری یکسان و بهره مندی از حق بیمه از جمله این حقوق هستند که 

بر آنها تأکید می شود. حال با این  -کودکان خارج از خانه یا بهتر بگوییم -در تعاریف جدید کودکان کار

فرض، آیا ابدیت موقعیت ایجاد شده برای کودک، ابدیت برای انسان کاملی که به هیچ کدام از حقوقش نمی 

رسد و حتی این رسیدن به آن حقوق را آرزوی محالی می داند، آیا این ابدیت خسته کننده تر از ابدیت 

 ! پاسخ این است: چرا که نه!بزرگساالن نیست؟

دو( سپری کردن زمان به هر دست آویز و بهانه. امید! این کلمه کلیدی نهفته در غریزه و طبیعت کودک به 

عنوان موجود کم سن و سال، در بسیاری جاها بیدار کننده خالقیت در نزد اوست. برای کودکان همه چی 

ی اذیت و آزار و تجاوز جسمی و جنسی، بی خانمان و خیابانی، زده) معتاد به انواع مواد مخدر و الکی، قربان

قربانی دعواها و اختالفات خانوادگی(حتی اگر همچون موقعیت در انتظار گودو تا مرز خودکشی پیش بیروند 

 باز هم احتمال باالئی وجود دارد که امیدوار بمانند. غریزه آنها اینگونه نهیبشان می زند: 



ال داری؛ تو هنوز همه راهها را نرفته ای!) نمایشنامه دو نوجوان در انتظار مگر تو چند س دی دی 

 گودو(

 اما آیا این همان نهیبی نیست که والدیمیر همان ابتدای نمایشنامه بکت به خود می زند:

]با خودش[ دارم به این عقیده می رسم. عقیده ای که تموم زندگیم سعی کردم از خودم   والدیمیر:

می گفتم عاقل باش، هنوز همه راه ها رو نرفتی. بعدش باز تالشم رو از سر می دورش کنم. 

 گرفتم. ]به گوگو[ پس تو باز این جا هستی!

جالب اینکه شخصیت والدیمیر در نمایشنامه بکت به شخصیت کودک همشهری و معاصر ما نزدیکتر است. 

تهران امروز. نهیب بیدار کننده امید، خالقیت والدیمیر هنوز اندکی امیدوار است اما نه به اندازه یک کودک 

تمام نشدنی را درون کودک معاصر ما بیدار می کند. این کودک زمان را با نامتعارف ترین و همزمان سرگرم 

کننده ترین و جذاب ترین شگردها و ابزارهای خودساخته اش سپری خواهد کرد؛ حتی اگر این اعجاب و 

داشته باشد. به یاد بیاوریم والدیمیر و استراگون چگونه در متن سه ساعته بکت تازگی تنها برای خود او معنا 

خود را با هیچ و پوچ سرگرم می کنند. از این منظر کودک بیشک از بزرگسالی که واقعیات محیط و جامعه 

ع را در او خشکانده و سترون کرده، بسیار جلوتر است. به جهت موشکافی چرائی این موضو« امید غریزی»

نیاز به بررسی و شناخت بیشتر ویژگی های مشترک شخصیتهای نمایشنامه بکت با کودک تهران امروز 

داریم. دو شخصیت خرد و خمیر و ویران شده والدیمیر و استراگون در نمایشنامه بکت احمق و نادان 

د آمد با این وجود خود نیستند؛ این دو بسیار واقع گرا باتجربه و پخته هستند. آنها می دانند گودوئی نخواه

را در موقعیت انتظار نگاه می دارند. چرا؟! پاسخ بکت روشن است آنها تسلیم واقعیت عریان محیطشان شده 

اند؛ تغییر و نجات امکان پذیر نیست. به زعم استراگون دست و پا زدن بیفایده است. و او چه درست می 

انتظار، چیزی جز فرو رفتن بیشتر نیست. والدیمیر و گوید! چرا که حاصل این تقالی بی حاصل در باتالق 

استراگون در تمام مدت انتظار، دو حالت کلی را بیشتر تجربه نمی کنند: فراموشی و تسلیم! لحظاتی به 

جهت فراموشی خود را سرگرم می کنند و لحظاتی به احترام قدرت دهشتناک واقعیت عریان، تسلیم  آن می 



و استراگون بسیار باهوشند؛ آنها می دانند که تغییر دست آنها نیست و به  شوند. دو شخصیت والدیمیر

 همین خاطر هم در انتهای دو پرده هیچ حرکتی نمی کنند:

 بریم استراگون

 آره بریم. ) حرکتی نمی کنند( والدیمیر

هوش و تجربه باال، واقع بینی، پناه بردن به فراموشی، ایمان به عدم تغییر همه چیز و تسلیم راحت و آسان 

در برابر سختگیری محیط اینها ویژگی های بارز کودک دهشتناک معاصر تهران امروز هستند. گودو هیچ 

می داند. به همین خاطر او زیاد وقت نخواهد آمد! کودک تهران امروز این را بهتر از والدیمیر و استراگون 

منتظر و معطل گودو نخواهد نشست و خود را به او دلخوش نخواهد کرد. اگر ساموئل بکت امروز زنده بود و 

اگر می خواست بر اساس واقعیات امروز نمایشنامه اش را بازنویسی کند احتمال باالیی وجود داشت سنین 

انتخاب کند. در برابر این انتخاب اما این پرسش برای او مطرح  سال 17تا  11اشخاص نمایشنامه اش را بین 

می شد که گودوی کودکان کیست؟ هرچند بکت زیرکتر از آن است که به این پرسش پاسخ بدهد اما 

 ناچاریم از زبان او دست کم به ماهیت و جایگاه احتمالی گودوی کودکان در تهران و ایران امروز اشاره کنیم: 

امور اجتماعی، وزارت آموزش و پرورش، سازمان بهزیستی و دیگر نهادهائی از این دست و در  وزارت رفاه و

یک کالم دولت به دالیلی که در ابتدای بخش ذکر شد ثابت کرده اند که می توانند گودو باشند همان 

چرا که فضای گودوئی که هیچگاه نخواهد آمد. مردم و سازمانهای مردم نهاد اما مختصات گودو را ندارند! 

سیاست زده و دولتی کشور ایران چنین مجالی را به آنها نمی دهد. در واقع باید گفت برای کودکان تهران 

امروز گودوئی وجود ندارد و جایگاهش همچون هویتش ناپیداست. گودو برای این در نظر کودکان مهم است 

به خاطر ترس از، از دست رفتن منافع  ست؛ از جنس مفاهیمی که بزرگساالن« پاسخ نداده ها»که از جنس 

 کمترین تمایلی به تعریف و تحدیدشان را ندارند. ،و تعادلشان

 

 



 بخش دوم

 !؟ستکودک تهران امروز در انتظار چه چیز و چه کسی 

 

( اولین تجربه های فردی و جمعی ناشی از خودآگاهی و 745، 1386)کاپالن، . هاست« اولین»نوجوانی سن 

این سن اتفاق می افتد. شباهت عجیب موقعیتهای حساس تصمیم گیری که اغلب اساطیر، خودمختاری در 

قهرمانان قصه های عامیانه و قصه های پریان که از گذر زمانهای دراز به دست ما رسیده اند و همچنین 

ه  می موقعیتهای دراماتیکی که شخصیتهای اصلی شاهکارهای ادبیات نمایشی برای اولین بار با آنها مواج

شوند با اولین بودن سن نوجوانی سبب می شود لزوم در اختیار گذاشتن این گنجینه ها نزد نوجوانان بیشتر 

احساس شود. قصه ها، اساطیر و شاهکارهای ادبیات نمایشی برای نوجوان امروز منابع بسیار خوبی از بررسی 

یم عواقب هستند. نوجوان برای تجربه نحوه برخورد با مسائل اساسی بشری در سیر تاریخ و مشاهده مستق

نتایج اشتباهات گذشتگان نیاز به تکرار آنها ندارد او با خواندن دیدن و یا مشارکت در اجرایی از این 

شاهکارهای ادبی تمامی اشتباهات و گناهان پدران و مادران خود را یک دور کامل دوره می کند بی آنکه 

تاوان محرومیت نقصان و یا حذف فردی و اجتماعی را بدهد و این رمز دامانش به این گناهان آلوده شود یا 

 دیگر لزوم توجه خاص به این شاهکارهاست.

برنامه های جدید برای آموزش ریاضی ابتدائی کودکان به »همانطور که . سطح تجربه کودک امروز باال است

    ی پائینتر از آنچه قبالً تصور شدت فشرده شده است چرا که دانشمندان معتقدند کودکان قادرند در سن

( آموزش و اجرای بازیگری توسط کودک 157، 1370)گاالگر،  «می شد مفاهیم پیچیده ریاضی را بیاموزند.

با احتیاط تمام تنها جمالت کوتاه و پاسخهای محدود به: « ساموئل بکت»نیز امری ممکن و عملی ست. اگر 

اختصاص داده و به خاطر رعایت حال  -پسربچه؛ پیک گودو -ه اشرا به تنها کودک نمایشنام« بله! نخیر!»

کودکان بازیگر نقش پسربچه) تصور کلیشه ای و هنوز رایج( مورد تقدیر و تمجید قرار گرفته؛ کودکان امروز 

را پس از دیدن « الکی»و « پوزو»شجاعانه و به راحتی می توانند نقشهای پیچیده والدیمیر، استراگون و 

دیرزمانی ست  بر صحنه تئاتر بازی کنند. چه بپذیریم چه نه، -و شاید بدون آموزش حتی-الزم آموزشهای 



کودکان خط کشی ها و پیش فرضهای بزرگساالن را رد کرده اند. شاخصهای اصلی این عدول کودکان در دل 

 ظرفیتها و تغییر صورت مسئله های اصلی آنان است که عمده آنها عبارتند از:

بلوغ زودرس و رسش فکری و احساسی جهش یافته کودک معاصر تهرانی ایرانی. در سال  -1

رئیس سازمان نظام روان شناسی و مشاوره نسبت به اثرات کاهش سن بلوغ دختران و پسران 1389

به زیر  16می افزاید: میانگین بلوغ جنسی پسران از کتر غالمعلی افروز اینچنین هشدار می دهد: د

( 1389آبان  18 -سال کاهش یافته است. )روزنامه شرق10 سال به    14ختران ازسال و د 12

بلوغ زودرس نتیجه عواملی بسیار است که به شکلی مستقیم یا غیرمستقیم بر پیدایش آن 

اثرگذارند. اهم آنها در جامعه تهران و ایران عبارتند از: یک( افزایش ضریب آگاهی علمی و عملی 

اده ها در زمینه بهداشت فردی و عمومی منتج از پیشرفتهای علمی. دو( مرجع جامعه و البته خانو

همسال یا خود پاسخ دهی کودک ایرانی. در جامعه ایران پرسشهای بی پاسخ مانده برای کودک و 

نوجوان نظیر مسائل پیرامون و مرتبط با روابط جنسی یا نادانسته های اعتقادی و دینی نه تنها کم 

« نسلی به نسل دیگر»که بسیار پرشمارند. در چنین محیطهایی بر طبق نظریه تعداد نیستند 

( گروه همسال به عنوان بهترین منبع در اختیار گذاشتن اطالعات و تجارب به 44، 1383)شفرز،

سرعت خالء موجود در این زمینه را پر خواهد کرد. سه( افزایش درصد کودکان بی سرپرست و بد 

ن و مواجه شدن بیواسطه و ناگهانی این کودکان با دنیای بزرگسالی بدون سرپرست در جامعه ایرا

داشتن آمادگیی نظام یافته و پرورش شده. سه( مواجهه بدون مقدمه و بدون پیش زمینه با بدیهیات 

فرهنگهای ملل دیگر: به هنگام مواجهه با بدیهیات فرهنگی وارداتی رایج ترین واکنشها نزد مقامات 

اغلب  -چون کشور ما ایران-عموم مردم در کشورهائی با تابوها و معذوریتهای متعددمسئول و حتی 

انقالب جنسی اروپا و  1960خود را به صورت انکار، سکوت و نادیده گرفتن، نشان می دهد. اگر 

میالدی به مدارس آلمان راه پیدا می  60آمریکا را فرا می گیرد، اگر اتاقهای سیگاریها در اواخر دهه 

ازدواجهای خود را در کلیساها  گرایان( اگر امروز در بیشتر کشورها همجنس234، 1383د)شفرز،کن

به صورت قانونی ثبت می کنند، موضع ملت و دولت ما در برابر این بدیهیات گیجی، هول  شدن و 



هراس است. چرا که هجمه این فرهنگهای بدیهی شده به اجتماعی که به هیچ وجه خود را آماده 

ش برای مواجهه یا مقابله با آنها نکرده پیامدهای جبران ناپذیری خواهد داشت. بدیهی ست که پذیر

اولین پیامد خواسته و ناخواسته در  و جنسی در چنین فضایی، رسش فکری و بلوغ زودرس جسمی

میان کودکانی ست که مورد این هجمه قرار گرفته یا اینکه خودآگاه و خودخواسته به سراغ بدیهیات 

 دیگر ملل رفته مجذوب آنها شده اند.

رتبه  کسبتجهیز به علم روز: رقابت شدید و خفه کننده به جهت کسب مدارک و مدارج تحصیلی و  -2

ها تخصص ها و موقعیتهای شغلی در آینده، سبب شده خانواده ها به سمت پیش بینی و برنامه 

انواده ها پیشتر و بیشتر از ریزی هدفمند و دقیق ساعات عمر کودکان خود سوق داده شوند. خ

کودکان نگران آینده آنان هستند. پرهیز و گریز از به دام افتادن کودکان در دامی که بزرگساالن 

خودشان را هم اکنون به آن مبتال می بینند؛ سبب شده این اقدامات سخت پیشگیرانه روز به روز در 

ه منظور برطرف سازی این نگرانی ها اینها کشور ما ایران گسترش یابد. عمده اقدامات خانواده ها ب

هستند: برنامه ریزی برای تبدیل کودک به ابرانسانی همه کاره با پیش بینی گذرندان دوره های 

، شرکت در دوره های ارتقاء هوش(، و ... چینی،زبان خارجه )انگلیسی، آلمانی، فرانسه، اسپانیولی

این برنامه ریزی برای کودک از همان اوان تولد به  نظام مند و هدفدار درسی، ورزشی، فنی و هنری.

جهت تضمین آینده ای مطمئن و مرفه برای او صورت می گیرد. تشویق و ترغیب و پشتیبانی از 

کودک به جهت تصمیم گیریهای مستقل و مسئولیت پذیری از جمله انتخاب رشته تحصیلی و شغل 

ت منابع و حسابهای مالی به شکل مستقل آینده با مشارکت و مشورت خود کودک، آموزش مدیری

به کودک و ایجاد امکان دسترسی کودک به منبع مالی به طور مستقیم و بیواسطه )حساب بانکی 

مستقل و کارت عابر بانک(، اینها همه از جمله اقدامات آینده نگرانه خانواده ها و والدین ایرانی است. 

قدامات یاد شده در باال اجتناب ناپذیر و ضرورت ذکر نکته ای در این جا ضروری ست؛ برخی از ا

به اندازه تأکید بیش از  -تاریخی امروز اقلیم ایران است و عدم پیش بینی یا اهمال در اجرای آن

مشکل ساز خواهد بود. به هر حال این تناقضی ست که والدین و سرپرستان کودک و  -اندازه بر آن



ی به آن بدهند؛ آینده یا حال؟! اندیشیدن به هر دو و حتی پژوهشگران نتوانسته اند پاسخ روشن

همزمان با هم شاید مناسبترین ولی در عین حال از نظر میزان عملی بودن و امکان تحقق، 

 دشوارترین راه باشد!

شده اند و بخش اول مقاله ذکر بحرانهای فلسفه: عمده دالیل بروز این بحرانها به طور مشروح در  -3

یر از یادآوری مجدد برخی از آنها هستیم. همانگونه که در بررسی عامل بلوغ لیکن در اینجا ناگز

زودرس ذکر شد؛ چراهای بیشمار پاسخ داده نشده در جامعه ایران سبب ساز بحرانهای فلسفی 

بسیاری هم برای بزرگساالن هم برای کودکان خواهند شد. به ظاهر درگیری بزرگساالن با این 

ه آنها در بزرگسالی باید تاوان مسائلی را بدهند و عقده مسائلی را مسائل بیشتر است؛ چرا ک

فروخورند که در کودکی به آنها توجه نشده یا پاسخی درست و درخور داده نشده است. اما بحرانهای 

فلسفی کودکان به طور مستقیم و همپا و هم ارز ولی اغلب غیر همسو با دگرگونیهای محیط  و افراد 

دگی کودکان)والدین، سرپرستان( بستگی دارند. نمی توان از بررسی تأثیر و تأثر تأثیرگذار در زن

کودکان در رابطه با بحرانهای جامعه صرف نظر کرد. نمی توان از طالق عاطفی، بیکاری، درآمد کم و 

هزینه باالی زندگی والدین سخن گفت اما کودک را از تمامی اینها جدا کرد. همانگونه که مارگرت 

( عمده دالیلی که کودکان 195، 1383سائل جوانان را ناشی از فقدان هویت نمی داند)شفرز،مید م

جامعه ایران امروز را متمایل به تعلق و عضویت در گروههای همسال  کرده و آنها را نسبت به گریز 

اقع از خانواده، قانون و هنجار جامعه ترغیب کرده و خیلی زود افسردگی، ناامیدی و سیاه بینی )و

برایشان به ارمغان آورده به قرار ذیل عبارتند از: یک(  -جوانی -بینی افراطی( را در سنین باالتر

دستمایه قرار گرفتن دین به خصوص در یک دهه اخیر که این اواخر به شکلی علنی و در رسمی 

تج به ترین تریبون ها اتفاق می افتاد. مذهب سیاسی که برای پیشبرد اهداف سیاسی اقتصادی من

افزایش بی قیدی، تردید و احساس دوگانگی)یا چندگانگی( اکثریت جامعه ایران نسبت به هویت 

اعتقادی دینی خویش شده است. دو( پیشی گرفتن و اولویت یافتن بعد اقتصادی زندگی بر تمامی 

در کشور  ابعاد زندگی اجتماعی. سه(عقب افتادگی و در انزوا نگاه داشتن تفکر و نگاه فلسفی انتقادی



برخاسته از سوگیریهای هدفمند تاریخی سیاسی چند صد ساله حاکم بر فضای سیاسی و فرهنگی 

 کشور ایران. 

در مواجهه با چنین کودکان تجهیز شده و جهش یافته ای که نه تنها هیچ ابائی از عرضه توانائی ها و 

امروزشان  اقتضائاتکس یکی از نیازها و خواسته ها و اندیشه های خود به تماشاگر بزرگساالن ندارد که به ع

نیز همین مواجهه رو در رو و پاسخ خواهی ست. این جامعه است که باید خود را همپای کودکانش روزآمد 

کند. تئاتر هنر کنش متقابل و گفتگوی رودر رو، از بهترین ابزار این روزآمد سازی ست. جامعه ایران امروز 

اشای کودکی بنشیند که خودش)والدین، جامعه( او را برای آینده ای بهتر خواسته یا ناخواسته باید به تم

تجهیز کرده است. غافل از اینکه زمان اکنون و حال حاضر کودکان برای خود کودکان بسیار مهمتر از آینده 

 نیامده و ندیده است.

( 478، 1385ت، جامعه شناسی جدید کودک را نوعی بودن ادراک می کند نه شدن. )جیمز، جنکس و پرو 

نقش و جایگاه  -شاهکار های بچه اجراهای گروه در- نگارنده درک دقیقتر این مفهوم،به جهت تبیین و 

داده بزرگسال و کودک را با هم عوض کرده و نقش اجرا کننده را به کودک و نقش تماشاگر را به بزرگسال 

 . عمده دالیل این جابه جائی عبارتند از:است

اولین هدف و منظور از این جابه جائی نقشها، برجسته سازی و پررنگتر ساختن مسئولیت  (1

بزرگساالن در قبال کودکان است. اینکه تشخیص تمایز رفتار، گفتار و اندیشه کودک امروز از همتای 

هانه بزرگسالش دشوار شده؛ ناشی از تأثیر آشکار و پنهان سیاستگذاریها و دخالتهای آگاهانه و غیرآگا

بزرگساالن بر دوران کودکی و چگونگی بودن کودکان است. تماشاگر بزرگسال اجرای کودکان از 

نمایشنامه بکت)در انتظار گودو( با نتیجه عملکرد خود مواجه خواهد شد. در اجتماع ایران این 

ن را تماشاگر بزرگسال به خصوص نتیجه تأثیر شانه خالی کردن ها از مسئولیتهایش در قبال کودکا

خواهد دید و اینکه چطور کودک او به مدد گروه همساالن و شخصی شدن وسائل ارتباطی)موبایل، 

تبلت و ...( توانسته به تمامی آنچه اجتماع، والد یا سرپرست بزرگسال، او را از آن محروم یا تکلیفش 

انی در برابر را با آن مسئله خاص لنگ در هوا رها کرده؛ دست یابد. دستان جامعه بزرگسال ایر



مسائل مرتبط با کودکان که آنها را به سرنوشت و گذر زمان سپرده است؛ به شدت می لرزد! اجرای 

کودکان از در انتظار گودو اشاره مستقیم و بی پروا به این لرزش دستهای مسئول و مقصر است. 

ر؛ انتظار برای انتظا»سهم نقش و مسئولیت بزرگساالن در قرار گرفتن کودکان در موقعیت دشوار 

 چقدر است؟« نجات دهنده از این وضع

 توی اون کیف چیه؟ توی اون کوله؟ اون چمدون؟  دی دی        

 کتاب. کتابهای قانون.   پوزو        

 قانون؟!  دی دی        

من عاشق قانون و حقوقم. قانون طبیعت. قانون جنگل. قانون خانواده. حقوق بشر،   پوزو       

حیوانات، حقوق مردها ] به الکی[ حرکت!) نمایشنامه دو نوجوان در انتظار حقوق 

 گودو(

جامعه شناسی جدید، شناخت فرهنگ خاص کودکان را به تقریب محال و ناممکن می داند. هرچند  (2

مشاهده کننده و مشارکت گر غیرمداخله جو در امور  -«پژوهشگر شبه شرکت کننده»پیشنهاد 

ن پیشنهادهای جامعه شناسی ساختاری ست)مارگرت مید( اما با این وجود یکی از بهتری -کودکان

پژوهشهای انجام شده ثابت کرده که کودکان سن، اندازه و موقعیت اجتماعی متفاوت پژوهشگر را به 

شدت مورد تأکید قرار داده و در واکنش به او این عوامل را دخالت خواهند داد. از این روست که 

شکافهای زمانی فضایی موجود در »اعتراف می کند فرهنگ کودکان از طریق  جامعه شناسی جدید

ظهور می کند. این شکافهای زمانی و فضایی می تواند اینها باشد: « ساختارهای اجتماعی بزرگساالن

در مسیر رفت و آمد به مدرسه یا آموزشگاه، در زمانهایی که در برنامه زمانی طراحی شده دنیای 

( مسئله بر سر 212و  183، 1385گذاشته شده اند.)جیمز، جنکس و پروت،  بزرگساالن خالی

تصاحب فضای آزاد است. فضایی که از نظر مکانی اقتصادی اجتماعی و فرهنگی از عرصه نفوذ 

( موقعیت خلق شده توسط بکت با بازخوانی جدید انتظار 199، 1383دیگران در امان است)شفرز، 



یه سازی یکی از این شکافهاست. فضای شکل گرفته و به دور از دو کودک برای آمدن گودو، شب

دخالت ظاهری بزرگساالن که در آن دو کودک تنها و در موقعیت انتظار برای آمدن کسی که آینده 

و سرنوشت آنها در گرو آمدن اوست؛ شاید فرصت خوبی برای مشاهده و مطالعه یکی از این 

 ویژگیهای کم نظیر دوران کودکی ست. 

 کودکان به طور بیرحمانه ای در معرض قوانین و به خصوص سیاستهای بزرگساالن قرار دارند.)  (3

( همین نگاه که اگر کودکی خارج از نظارت بزرگساالن باشد و 95، 1385جیمز، جنکس و پروت، 

در خیابانهای مرکزی شهر رؤیت شود به معنای آن است که کودک بیرون از جایگاه خود و در 

است: دیدگاهی سیاسی که معتقد است « کودک اقلیت»ناسب قرار دارد ؛ مؤید دیدگاه مکانی نام

کودکان در اجتماع مورد تبعیض قرار گرفته اند. تماشاگر بزرگسال این نوع نمایش، تبعیض را در 

اجرای کودکان از نمایشنامه بکت خواهد دید. این تشخیص میزان و اهمیت تبعیض در سرنوشت 

گر از جابه جائی نقشهای بزرگساالن و کودکان در ایده اصلی این بخش از کتاب کودکان هدفی دی

است. این نگرش را می توان با زیر سؤال بردن هویت گودو تشدید کرد. گودو کودک است یا 

بزرگسال؟ کودکان در انتظار آمدن چه کسی هستند؟ کسی از جنس خودشان که بناست به آنها 

کودکان می دهد که خود شایسته « بودن»ابعاد تازه ای به ماهیت  ستم کند و نیاید! این نگرش

توجهی ویژه است. آیا گودو بزرگسال است؟ بزرگسالی که با نیامدنش بر تبعیض و ستم بزرگساالن 

 بر کودکان تأکید مضاعف می گذارد!

 بچه است یا آدم بزرگه؟ -گودو     دی دی           

 ظاهراً آدم بزرگه خانم.     روبات بشقاب پرنده            

 خدا به ما رحم کنه. ) نمایشنامه دو نوجوان در انتظار گودو( دی دی             

آخرین هدف از مخاطب قراردادن بزرگساالن در این ایده، به رسمیت شناختن حقوق کودکان است.   (4

جامعه شناسی جدید طرفدار کار نکردن کودکان نیست. برابری سیاسی کودک با صرف نظر کردن از 



)جیمز، جنکس و پروت،  رابطه کودک و خانواده یکی از اهداف اساسی جامعه شناسی جدید است.

( استقالل حقوقی کودک آرزو و ایده آل این نگرش است. در اجرای گودو توسط 163 ،1385

کودکان آنها به شدت به جای خالی این حقوق نادیده گرفته شده اشاره می کنند و تماشاگر 

 بزرگسال با این اهمال خود نیز مواجه خواهد شد: 

 پس ما؟ هیچ حقی نداریم؟!   گوگو

 ما دو تا دختر؟! ما دوتا بچه؟! از دستشون خالص شدیم! -کی؟ ما؟ حقوق؟  دی دی

  )نمایشنامه دو نوجوان در انتظار گودو(

مورد سوء استفاده نازی ها قرار « پرنده مهاجر»اگر در آلمان میان دو جنگ جهانی جنبش جوانان موسوم به 

و خودخواهی بزرگساالن، نسل بدبین  گرفت و جوانان سخت بازی خوردند و نتیجه این مسئولیت گریزی

بعدی را به ارمغان آورد؛ مخاطب قرار دادن بزرگساالن در اجرای کودکان از شاهکار بکت سعیی است برای 

پرهیز از به دام افتادن دوباره کودکان در سوء استفاده های بزرگساالن. هرچند این خود امیدی دور از 

 واقعیت به نظر می آید.

 تو میگی باهاش قطع رابطه کنیم؟ با گودو!   گوگو           

]می خندد. خیلی زود از شدت درد دلش را میگیرد[ میترسی تنبیهمون کنه! اونم  دی دی             

 یه کثافته مثل بقیه. ) نمایشنامه دو نوجوان در انتظار گودو(
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