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ارسطويي و روايي با استناد به  بررسي تطبيقي تئاتر
  اثر سوفكلساديپ شهريار هاي نمايشنامه

  اثر برشتدالور و فرزندانش ننهو 

 
  2الناز قدوسي شاهنشين ،*1ابراهيم استارمي

  
  ايران تهران، استاديار گروه زبان و ادبيات آلماني، دانشگاه شهيد بهشتي،. 1
  ايران تهران،  دانشگاه شهيد بهشتي،، آموزش زبان آلمانيگروهرشد  كارشناسي اةآموخت دانش. 2
  

  28/4/91 : پذيرش                                                13/12/90: دريافت
  

  چكيده
 ثرا 2دالور و فرزندانش ننه اثرسوفكلس و 1اديپ شهريارهاي  با استناد به نمايشنامه پژوهش حاضر

روايي تئاترارسطويي و اصول  تحليلي ةبه مقايسهاي متعدد از دو اثر مذكور، مثال  كمك، به»برتولت برشت«
ست كه تا قرن هجدهم ميالدي تنها روش  اارسطو فن شعرارسطويي برگرفته از اثر تئاتر مباني . پردازد مي

س است كه  احساة تزكي،نويسي  نمايشنامهة اين شيوهدف. شده است مي ادبيات نمايشي محسوب  حاكم در
اوج «، »گانه وحدت سه« وجود.     شود  ميايجادو ترس در تماشاگر  استغراق، حس همدردي ةوسيل به

 اين ة، از ديگر اصول برجست» اولين و آخرين هيجان در نمايشةلحظ« و) بازشناخت( »پريپتي« و »نمايشنامه
نويسي نوين و  نمايشنامهة درزمينتبرتولت برشروايي بر نظرهاي  مباني تئاتر .شود نوع تئاتر محسوب مي
 ،سازي  بيگانهةوسيل معتقد است كه بايد به اتفاقات روزمره و بديهيات به،برشت. است غيرارسطويي استوار
 فنون ة اينازجمل. شودهاي نقد و داوري در بيننده ايجاد   بازشناخته شوند و زمينه ها غرابت بخشيد تا آن

قطع ؛  جهش زماني؛ ناسازي در فكر و عمل بازيگر؛نمايش دوگانگي نقش بازيگر: از ند ا سازي عبارت بيگانه
 وجود عناوين ؛باز نيمهة خالي با پردة نيمة صحن؛آرايي با نورزياد صحنه؛ موسيقيةروند داستان به وسيل

دالور و  ننه ةكه در نمايشنام  برهاندتماشاگررا از توهم عناويني كه با تابلوها نصب نه ودر ابتداي هرصح
  . شده است استفاده فرزندانش

  

  . فاصله انتقادي،سازي ، پيرنگ، استغراق، بيگانهيي و رواييتئاتر ارسطو: كليديواژگان 
 

1 1. (König Ödipus) 
2 2(Mutter Courage und ihre Kinder) 
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  مقدمه. 1
انجام  پراكنده و مجزا در ايران صورت صورت به مطالعاتي ،باره تئاتر ارسطويي و روايي در
هاي   پژوهشةعرص در  نوع نگرش به تئاتر اين دوةبار  اما هنوز پژوهشي تطبيقي در؛ استشده 

 ضرورت پژوهش در اين زمينه را ،اين موضوع.  دو نمايشنامه وجود نداردة با مقايس،ادبي
 ادبيات نمايشي كه ةارسطو، فيلسوف بزرگ يوناني، قبل از ميالد مسيح دربار .دهد نشان مي
نظرهاي .  بحث كرده استرفن شعدر كتاب به تفضيل  مشهور شد، »تئاتر ارسطويي«بعدها به 

 هجده سده در ادبيات جهان مقبول واقع شد و اين روش ، طيوي در اين كتاب
نويسندگان بزرگ يوناني همچون . تئاتر بود ، تنها روش حاكم برآن زمان تا ،نويسي نمايشنامه

 ،، با اين شيوه»شيلر« و »لسينگ « و در آلمان بيشتر»سوآيشيل«، »رپيدوا«، »سوفكلس«
از . اند را نوشتهنداركالقمان حكيم، اميليا گالوتي، نيرنگ و عشق و ژهايي مانند  يشنامهنما

توان مباني اين نوع   تئاتر ارسطويي نوشته شده است و ميةهاي مشهوري كه به شيو نمايشنامه
 ،اين نمايشنامه.  اثر سوفكلس است اديپ شهريارةتئاتر را در آن به خوبي نشان داد، نمايشنام

 ،فرد اين اثر به هاي منحصر گيژاز وي. داردختاري منسجم و محتوايي دراماتيك و پرهيجان سا
خصوصيات اصلي يك   ، شخصيت اصلي اين نمايشنامه، داراي تمامي»اديپوس«اين است كه 

برانگيزي قواعد دراماتيك نحو تحسينه  در اينجا ب،نويسنده.  استسوفكلسقهرمان از نظر
ها گوته در اثر و بعدليت ومئو و ژور شكسپير در اثر ؛ اما ابتداكشد ر ميتصوي  را بهارسطويي

اين .  شكستند،نگاري با نوآوري در قواعد نمايشنامه،اين سنت ديرين را تس فن برليشينگنگ
نويسي ارسطويي، ازطريق ديگر نويسندگان آلماني همچون  نمايشنامهةتغيير رويه در شيو

  .  دنبال شد»اتدورنم« و »برشت«، »بوشنر«
اساس اين نوع .  استبرتولت برشت در ادبيات آلمان، 3بنيانگذار تئاتر روايي

اصول تئاتر روايي در .  استوار است،پذيري جهان و انسان  بر تغيير،نويسي مدرن نمايشنامه
 مباني اين تئاتر كه بتوان در آنهاي برشت قابل پيگيري است، اما اثري  بسياري از نمايشنامه

برشت با نگارش اين .  استدالور و فرزندانش ننه نمايشنامة ،طور كامل نشان داد  بهرا
پديدة جنگ و پيامدهاي وخيم آن و  در مقابل ها بصيرت انسانافزايش نمايشنامه، خواهان 
بسياري از ريشة او .  است ايشان  ازداري  جهان سرمايهةاستفاد سوءهمچنين در مقابل 

 
3 Das epische Theater 
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اين در . داند  انسان مياز جانبها   پديده نشناختن صحيحا در رمشكالت جوامع امروزي
كوشيم به بررسي اصول اساسي اين دوشيوة متفاوت تئاتر و تجليات گوناگون جستار مي

  :هاي مهم اين تحقيق اين استدر اين راستا از پرسش. ها بپردازيمآن
   وجود دارد؟هاي ساختاري ميان تئاتر روايي برشت و تئاتر ارسطوييچه تفاوت .1
يك توانسته است تأثيرات شگرفي  هاي متمايز اين دو شيوة تئاتر چيست كه هر ويژگي.2

 بر ادبيات نمايشي بگذارد؟ 

 تمايز اساسي تئاتر ارسطويي و روايي برشت از نظر تأثيرگذاري بر تماشاگران نمايش .3
  در چيست؟ 

ئاتر ارسطويي و روايي هاي اساسي بين تتفاوتنشان دادن  ، حاضرجستار مسئلة اصلي 
 يشكل  به ،دالور و فرزندانش  اديپ شهريار و ننهةهاي متعدد در دو نمايشنام با مثالاست كه 
هاي توان گفت كه پژوهشدر زمينة پيشينة تحقيق مي. شود بحث و تفهيم مي ،ملموس
  منحصر به تئاتر روايي برشت و يا تئاتر ارسطويي انجام شده است كه چوناي يكطرفه
تنها پژوهش . گيرندتطبيقي هستند، در اين مقاله مورد بررسي قرار نمي هايي غيرپژوهش

موجود در اين زمينه به زبان آلماني، رسالة كارشناسي ارشد الناز قدوسي است كه نويسنده، 
طور مجزا مورد بررسي قرارداده و در بخش پاياني اثر، به   در آن هر دو شيوة تئاتر را به

 كوشد، اصول تئاتر مقالة حاضر مي. ئاتر ارسطويي و روايي اشاره كرده استتمايزات ت
دالور و  ننه و اديپ شهريار  در اثرهاهاي كاربرد آن  روايي برشت و شيوهارسطويي و

 را در »تزكيه« و »استغراق« يعني ؛ اركان اصلي تئاتر ارسطوييرا معرفي كرده، فرزندانش
هاي  روش« و »ايجاد فاصله بين تماشاگر و صحنة نمايش«ني  يع؛تقابل با اصول تئاتر روايي

  .طور دقيق بررسي كند به »مختلف آن
  

  مباني تئاتر ارسطويي. 2
 امكانپذير نيست، بنابراين ، بدون آشنايي با مباني تئاتر ارسطويي،تشريح مباني تئاتر روايي

 اساس الزم به توضيح است كرد؛ بر اين اختصار بررسي    به راچوب اين مباني  چاربايدنخست 
وحدت پيرنگ، زمان : گانه اصول درام كالسيك، ثابت است؛ به اين معنا كه داراي وحدت سه كه
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 و 6انگيز ، لحظة غم5اولين لحظة هيجان(، پنج پردة نمايش و سه لحظه و قسمت مهم آن 4و مكان
 »8 اوج نمايشنامهنقطة«از ديگر خصوصيات مهم تئاتر ارسطويي، . است) 7آخرين لحظة هيجان

هاي  همچنين از مشخصه.  است»11آخرين لحظة هيجان« و »10پتي پري«، »9بازشناخت«به همراه 
، »تماشاگر«، »بازيگر«، »صحنة تئاتر«، »گو يا ديالوگو گفت«توان به  بارز ديگر آن، مي

قرار پايه، اساس و قلب تراژدي در پيرنگ «واقع   اشاره كرد؛ اما در»13پيرنگ« و »12مناقشه«
فن  نهفته است كه ارسطو در تراژديالبته دليل آن در مفهوم . ) (Aristoteles, 1982: 23» دارد
از  بلكه تقليدي است ؛ نيست ها نا تقليد انس،تراژدي«: كند گونه توصيف مي  خود، آن را اينشعر

 به وسيلة نهاكيفيت يك تراژدي، ت«بنابراين از نظر ارسطو ). Ibid: 21(» پيرنگ و واقعيات زندگي
  ). Zimmerrmann, 2003: 44(» شود پيرنگ آن تضمين مي

 كه در حقيقت، شامل نمايش ارادة اديپ براي تغيير وضع موجود اديپ شهريارپيرنگ درام 
مردم شهر تبن از ترس بيماري طاعون . شوداين درام مطرح مي) سرآغاز (»14پرولگ«است، در 

اين تقاضاي مردم زمينة . خواهند كه شهر را نجات دهدو ميبرند و از ابه اديپ شهريار پناه مي
 .15شود آورد كه موجب آغاز هيجان در نمايشنامه مي پيرنگ و اراده و تصميم اديپ را فراهم مي

وضوح، نشان  شدة تئاترارسطويي، به  تمامي اصول مطرح،هاي بعدي اين نمايشنامهدر صحنه
اولين همراه با و صعود هيجان درام، يري واقعه گ در صحنة دوم نمايش، اوج. شودداده مي

شود كه در اين بخش تصميمات بزرگ قهرمان و همچنين اراده و  ، شروع مي16لحظة هيجان
، »خواستن«نمود اين ارادة مصمم . شود تصميم دروني او، براي تغيير وضع موجود آشكار مي

نجات شهر از طاعون فقط با پيدا اظهارنظر پيشگو مبني براين كه . در قلب قهرمان داستان است
كند و در قلب  كردن قاتل اليوس و مجازات او ممكن است، زمينة ايجاد هيجان اوليه را فراهم مي

براي ] نبرد[من در اين نبرد مانند «: شود اديپ احساس خواستن و اتخاذ تصميم برانگيخته مي
با تمام وجود تالش خواهم جويم براي دستگيري قاتل و پدرم مبارزه خواهم كرد و در جست

خواند تا را فرامي ، پيشگوي نابينا»يرزياسات« منظور وي به همين). Sophokles, 1989: 13(» كرد
بدان، «: شودصراحت بيان مي نظر تايرزياس به. پيشگويي وي را دربارة قاتل نامعلوم بشنود
ت به هيجان درام افزوده در اين قسم). Ibid: 18(» قاتل مردي كه تو در پي آني، خودت هستي

  . شود شود و تأثير اين وضعيت، موجب استغراق تماشاگر مي مي
 

4 Die drei Einheite;, Einhei t der Handlung, E inheit  der Zeit und E inheit des Ortes 
5 Erregendes Moment 
6 Tragisches Moment 
7 Retardierendes Moment 
8 Höhepunkt 
9 Anagnorisis 
10 Peripetie 
11 11Das Moment der letzten Spannung 
12  Konflikt 
 13 Handlung 
14 Prolog 

ست،» اليوس«. ست ابه اوطاعون  رفع مصيبت راي بمردمان شهراميد و  است "نتب"، پادشاه شهر اديپ شهريار  15 پدر اديپ ا ست پسرش كشته ميكه  به د خته  پدر،بدون آنكه بداند شود و اديپ   ناخواسته و ناشنا ول ميدهد و درن و همسر خود را از دست مي كند ميشود، چشمان خود را كور  كند و وقتي از كار خود آگاه مي با مادرخود ازدواج مي،  پس از كشتن  به گدايي مشغ با دختر خود در شهر ديگري  ود و بدون دادن  تاوان سنگين، نمي. شود هايت  وتاه ب ست وي از هر عملي، نسبت به تغيير سرنوشت شومش، ك ست خود را از عذاب وجدان برهاند د  .توان
16  Steigende Handlung mit erregendem Moment 
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، دربارة چگونگي به قتل رسيدن »يوكاسته«وگوي ميان اديپ شهريار و همسرش،  گفت
انگيزي را دربردارد كه منجر به  اين صحنه، لحظة غم. شوداليوس سبب اوج واقعه مي

وقتي اديپ . خورد چشم مي د كه در پردة سوم، نمايش بهشو مي» بازشناخت«و » پتي پري«
شنود، واقعيت براي او تا ماجراي مفقود شدن فرزند خردسال اليوس را از زبان همسرش مي

  : بيان متحيرانة او در مقابل همسرش، نشانگر اين واقعيت است. شود حدي آشكار مي
  .ن و لرزان شده استهمسرم، حال كه سخنت را شنيدم، جان و روحم پريشا :اديپ

  گويي؟ تابي از كدام نگراني، اين سخن را مي در بي: يوكاسته
 گويا اليوس بر سر يك :ام شنيده را ولي گمانم اين بود كه من از خودت، اين سخنان : اديپ
  ).Ibid: 33(راهي كشته شده است سه

او . شود ر ميپس از كسب اطالعات در مورد زمان و مكان واقعه، حقيقت براي اديپ آشكا
باليي را براي من در چه ! آه زئوس«: هاي سرزمينش، خودش است داند كه باعث بدبختي مي

شود؛ اما اديپ تا  درحقيقت، در اين قسمت نمايشنامه، واقعيت نمايان مي) Ibid(» نظر گرفتي؟
فاصله ارسطو معتقد است، وقتي بال. دهد هاي ديگري نيز انجام  به يقين رسيدن آن بايد پيگيري

» شناخت به شناخت تغيير ناگهاني از عدم«، يعني »بازشناخت«داستان، » نقطة اوج«پس از 
)Aristoteles, 1982: 35 ( اتفاق بيفتد، اين وضعيت بهترين حالت نقطة اوج است، زيرا تأثيرات

شود كه  يوكاسته در اين صحنه متوجه مي). Ibid(شود  انگيز آن موجب تأثر تماشاگر مي غم
وضوح بازشناخت را  برد كه به يپ فرزند اوست و اديپ نيز به هويت واقعي خود پي مياد

اين بهترين نوع بازشناخت است، زيرا اين موضوع نتيجة روند طبيعي حوادث . دهد نشان مي
گونه كه در تئاتر ارسطويي مرسوم است، اتفاق پس از نقطة اوج واقعه، همان). Ibid: 53(است 

دهد و به   كه سرنوشت قهرمان درام را از خوشبختي به بدبختي، سوق ميدهد ديگري رخ مي
پادشاه  اديپ شهريار،در نمايشنامة . شود وخامت اوضاع و شكست قهرمان داستان منجر مي

بخشي به او بدهد؛ اما با  خواهد دربارة هويت اصلي او، خبر مسرت منتظر فردي است كه مي
؛ چنانكه اديپ از )Ibid(رسد  خواست، مي  عكس آنچه ميافشاي هويت اصلي او، شاه به نتيجة

 را بدهد، مطلع شد كه 18 برگشت تا به او خبر مرگ پوليبوس17قاصدي كه از منطقة كورينت
بخش، موجب  اين خبر مسرت.  والدين حقيقي او نيستند ها  است و آن ها وي فرزندخواندة آن

اديپ . گذارد يوس به دست وي صحه ميشود؛ زيرا بر احتمال قتل ال آشفتگي بيشتر اديپ مي
 

17 Korinth 
18 Polybos 
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را آن زمان تحويل گرفته بود، ] اديپ[براي اطمينان از صحت ماجرا، چوپاني را كه نوزاد 
پرسد كه در همين حال  باره از وي مي هايي را در آنزده پرسش كند و هيجان احضار مي
  :شود  بازشناخت آماده مي وپتي زمينة پري

  گرفتي؛ آيا فرزند خودت بود؛ يا فرزند شخصي ديگر؟] اد رانوز [ را از كجا آن: اديپ
  . از فرد ديگري تحويل گرفتم را مطمئناً متعلق به من نبود؛ من او : چوپان

  [...] ناحيه؛ از كدام خانواده؟  از كدام شهروند اين: اديپ
 همسرتان بهتر [...]البته . است] اليوس[گفتند كه فرزند او  مي[...] از خانوادة اليوس، : چوپان

  .توانند بگويند كه ماجرا چه بودمي
  او، آن نوزاد را به تو داد؟: اديپ

  !بله سرورم: چوپان
  و دستور چه كاري را داد؟: اديپ

  .هاي ناگوار خاطر ترس از پيشگويي به[...] كردم؛   نابود مي بايست او را مي: چوپان
  ها؟ كدام پيشگويي: اديپ

  .زاد، پدرش را خواهد كشتگفتند كه اين نو مي: چوپان
  پس تو چرا او را به اين پيرمرد تحويل دادي؟: اديپ

  ). Sophokles, 1989: 52-53( [...] از روي همدردي و ترحم، سرورم: چوپان
بنابراين در اين قسمت . شود كه خود او قاتل پدرش است ها، باعث يقين اديپ مي اين گفته

ناميده است، تمام واقعيت براي قهرمان، آشكار » يپت پري«از نمايشنامه كه ارسطو آن را 
  :شود واعتراف اديپ، گواهي بر آن است مي

خواهم تورا براي  مي] آفتاب[اي نور  .تمام واقعيت كامالً آشكار شد!  اي واي !اي واي :پياد 
بودم و  با او مي بايست، رسد كه نمي افشا شد كه اصل و نسبم به كسي مي .آخرين بار ببينم

  ).Ibid: 53 ( نداشتم را ي را كشتم كه اجازة آنكس
، زيبايي »پتي پري«و تلفيق آن با » ندانستن و تبديل ناگهاني آن به دانستن«اين روند 

انگيز  نتيجة اين تلفيق، بسيار حزن. بخشد نويسي ارسطويي مي خاصي به شيوة نمايشنامه
نظر  به! واي بر من بيچاره «:شود نمايش، محسوب مي »لحظة غم انگيز«عنوان  است كه به

» .هاي هراسناكي سقوط كردم؛ ولي از آن آگاه نبودم رسد كه به دست خودم در نفرين مي
)Ibid: 34 .(كه افول توانايي  نحوي در صحنة چهارم، سير نزولي درام را شاهد هستيم، به
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، »19نمايشنقطة افت «دراين سقوط و . گيري و عمل، كامالًَ واضح است  در تصميم قهرمان
 قدرت اديپ شهريار،در . قهرمان، ديگر شانسي براي مقابله با درگيري موجود ندارد

تواند تصميم بگيرد؛ اين ناتواني از رفتار  شود و او ديگر نمي سرنوشت، بر قهرمان، مسلط مي
  :و گفتارش كامالً پيداست

ترين و  ناباب، لعنتيمن فاسد و! [...] تر مرا از اين سرزمين برانيد دوستان، هرچه سريع«
 .)Ibid: 58-59 (»!، از خود برانيد را منفورترين آدميزاد نزد خدايان

افتد كه  براي مهيج كردن روند نمايشنامه، معموالً دراين قسمت، برخالف تصور، اتفاقي مي
درواقع، رخدادي موجب تعويق نتيجة . شود تماشاگر، دوباره به پايان خوب واقعه اميدوار مي

 دليل بارقة اميد ايجاد شده، هيجان جديدي را وارد  شود و به شدة تراژدي مي ينيب پيش
ناميده » آخرين لحظة هيجان«به همين دليل، اين قسمت نمايشنامه، به عنوان . كند داستان مي

 دنبال چوپان دوم كه نوزاد اليوس را از  در ماجراي اديپ، فرستادن قاصد، به. شود مي
كند، زيرا اين آخرين شانس  فته بود، بارقة اميد را در دل اديپ زنده ميچوپان اول تحويل گر

 از نظر ).Ibid: 37 (»مرد چوپان بمانم] آن[ماند كه منتظر  بله، تا حدي اميد برايم مي«: او است
  .منظور استغراق بيشتر تماشاگر، امري ضروري استارسطو اين نقطة اميدواري به نجات، به

ين بخش درام است و در اين قسمت عموماًً مرگ و انحطاط قهرمان ، آخر»رخداد فاجعه«
اي است در پردة پنجم درام، روند داستان به گونه. يابد  مي20دهد و داستان پايان درام رخ مي

طوري كه وي ديگر قادر به ادامة درگيري نيست و به نوعي  است به كه شكست قهرمان حتمي
رسد؛  ها، داستان با مرگ قهرمان به پايان مي ر تراژديدر بيشت. شكست خود را پذيرفته است

يابد، خود را  مي زماني كه اديپ خطاي ناخواستة خود را در اديپ شهريار،اما در نمايشنامة 
  . شود خواستار تبعيد مي» كرئون«كند و از  كور مي

ة ، همانند يك هرم است كه نقط»گوستاو فرايتاگ«ساختار نمايشنامة ارسطويي از نظر 
 ,Freytag(وضوح، نشان داد  توان در آن، به آغاز، اوج، پايان مناقشه و سه قسمت مهم را مي

2003: 95:( 

  
  
  

 
19 Fallende Handlung 
20 Exodos 
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اين حاالت . نمايشنامة ارسطويي بايد باعث ايجاد ترس و همدردي در تماشاگر شود
از » استغراق« غرق شود، طور كامل در صحنة تئاتر دهد كه تماشاگر به عاطفي زماني رخ مي

شود كه  حدي غرق در نمايش مي طوري كه تماشاگر به هاي مهم اين تئاتر است؛ به ويژگي
ارسطو براي ايجاد چنين زمينة همدردي و . پندارد رويداد نمايشي را عين واقعيت زندگي مي

شتر  هرچه بي پنداري، استغراق و هيجان مفرط است كه  احساس ترس دروني، خواهان يكي
باشد و تماشاگر، خود را در نقش قهرمان بيابد، بهتر است، زيرا منشأ لذت هنري در تئاتر 

  .كالسيك، تأثيرات استغراق و هيجان است
  

   در مقايسة با تئاتر ارسطويي»برشت«مباني تئاتر روايي . 3
يشي مدرن، رفت؛ تا اينكه ادبيات نما كار مي ارسطويي، تا قرن هجدهم به/ ساختار درام كالسيك 

 نقطة اوج واقعه و درگيري

 مقدمه

 لحظة آغاز هيجان

 اوج گيري واقعه و درگيري

به» پتي پري«  
  همراه لحظة حزن انگيز

 افت درگيري

 لحظة آخرين هيجان

 فاجعه و پايان
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نويسي جديدي را معرفي  تدريج، ساختار اصلي اين نوع درام را بر هم ريخت و شيوة نمايشنامه به
هايش، سنت ديرين تئاتر ارسطويي را ، از پيشگامان اين تحول بود كه با نمايشنامه»لسينگ«. كرد

نامة روايي از  اساس نمايش.بود» برتولت برشت«اما بنيانگذار اصلي درام غيرارسطويي، . شكست
گونه كه علوم طبيعي موجب اصالح و  ، هماناواز ديدگاه . بود »تغيير«ژة    متكي بر وا،ديدگاه برشت

تصوير بكشد كه نشان دهد   اي به گونه   به را  نااند، نمايشنامه نيز بايد جه تغيير زندگي بشر شده
 -گيري اجتماعينوعي جهت   به تئاتر روايي،بنابراين .اصالح است چيز تغييرپذير و قابل همه

جهان امروز فقط در «:  تغييرپذيراست  انسانةوسيله ب،سياسي دارد و غايت واقعي آن تغيير جامعه
پذير توصيف   چون جهاني تغيير را  پذير خواهد بود كه آن  توصيف،صورتي براي انسان امروز

  ). (Brecht, 1996: 477-478 ».كنيم
تماشاگر .  بر تماشاگر است ها دو نوع تئاتر، نوع نگرش و تاثير آنترين وجه تمايز اين مهم

  ها گيرد و با دقت در برابر آن  زير نظر مي را  ناتئاتر برشت، هوشيارانه وقايع داست
 يكي از ،برشت. دهد حل ارائه مي  راه، وضع موجودتغييركند و براي  گيري مي موضع
 تماشاگر بايد از ؛داند خرد تماشاگر مي   توجه به،ا تئاتر روايي خود رهايترين كاربرد اساسي

 ,Hecht(خودداري كند سطحي حالت انفعال خارج شود و از بروز احساسات و هيجانات 

همين  به. هاي ارسطويي وجود ندارد از ديدگاه برشت، اين ويژگي در نمايشنامه). 35 :1972
 درواقع مبارزة اصلي برشت با 21.دگير  نام مي»تر غيرارسطويي تئا«دليل، شيوة نمايشي او 

نفوذ   هاي ارسطويي، سرنوشت يك فرد صاحب است، چون در نمايشنامها نمايشنامة فردگر
مطرح است؛ » اديپ« فقط سرنوشت اديپ شهريار،در نمايشنامة . مدنظر است، نه جامعه

  . »گآنا فيرلين«نظر است، نه سرنوشت  كه در درام برشت سرنوشت كل جامعه مد حالي در
 »22سه وحدت« تفاوت اساسي تئاتر ارسطويي و غيرارسطويي را نه در موضوع ،برشت

 .شود عنوان هدف اصلي تئاتر ارسطويي قلمداد مي داند كه به  مي»23تزكيه«بلكه در مقولة 
تزكية ارسطو «: داند و ارزشي براي آن قائل نيست برشت اين موضوع را براي تئاتر مضر مي

 گرفته قصد التذاذ صورت مي  بخش، بلكه درست به طرزي لذت كه نه فقط بهتطهيري بوده [...] 
 از تئاتر خواستن يا پذيرفتن، يعني هدف تئاتر را در سطحي بسيار ، چيزي بيش از ايناست؛
هاي مهم تئاتر ارسطويي  ديگر ويژگي از ).(Brecht, 1999: 332-333 »تر قراردادنپست

 
21 115، همان() 115: همان(» .يابد مصداق مي،  آمده استفن شعر در رسالة  كهتراژدي   دربارة، تعريف ارسطو  ها  كه در مورد آن است يهاي نويسي  انواع نمايشنامه،نويسي ارسطويي منظور از نمايشنامه«: نويسد ي ميي در تعريف تئاتر ارسطو»برشت«  (. 
22 Die drei Einheiten 
23 Katarsis 
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كند در   حالتي است كه تماشاگر احساس نمي،»استغراق«از واژة  منظور. است »24استغراق«
شود كه رويداد نمايشي را عين واقعيت زندگي خود   او چنان غرق نمايش مي؛سالن تئاتر است

اين . ممكن است  نا،رود كه جدايي روحي او از صحنه پندارد و آنچنان در موضوع فرو مي مي
  :  مردود است،كلي طور  ه ب،توهم از نظر برشت

ايجاد شود، و اگر بر   اگر شباهت محل وقوع حادثه در نمايش و اصل آن، به حدي باشد كه توهمي
 است، »واقعي«بيننده دست بدهد كه شاهد يك رويداد آني و تصادفي و    بازي، اين توهم بهةاثر نحو

ي ها  محركياتواند با قضاوت، تخيل و  شود كه ديگر نمي نمايش براي او چنان طبيعي ميكل 
، فقط ه آن واقعاشخاص در زندگي  وشود  بلكه در نمايش حل مي؛مشخص خود، در آن دخالت كند

 ). Ibid: 122(شود  ي از اشياي طبيعت آن مييئكند و ش و فقط شركت مي

از ديدگاه برشت، چنين . هاي اصلي نمايشنامة ارسطويي است توهم تماشاگر، يكي از ويژگي
فراموش  شود كه هدف اصلي تئاتر  ندگان زائد است و باعث ميتاثيراتي بر تماشاگران و خوان

داليل انفعال و توهم انسان،   زيرا به؛هايي مناسب دنياي مدرن نيستند چنين نمايشبنابراين . شود
. دارند) Grimm, 1995: 15 (»كننده بخش و فلج آرام« اثري ،در برابر اصالح و تغيير جامعه

تواند در تغيير خويش و محيط   با اين روحيه هرگز نميبرشت معتقد است كه انسان مدرن
 ديگر جايگاهي ،از نظر برشت، استغراق در هنر، در دنياي جديد. اجتماعي خود سهيم باشد

 مفهوم نيستند و ،رويدادهاي مهم قرن ما، ديگر از ديدگاه فرد«:  زيرا امري فردي است؛ندارد
 :Brecht, 1378 (»رود د فن استغراق از ميان مييتيب، فوااين تر  به؛ثير بپذيرندأتوانند از او ت نمي

 اما خود ؛انكار است  لذت بيننده، غيرقابلأعنوان منش ثير استغراق در ادبيات نمايشي، بهأت). 118
بنابراين . اين مشكل اصلي برشت بود. شود  مي حركتي انسان اين استغراق، ماية خمودي وبي

كالسيك   لذت تئاترةاستغراق، ترس و ترحم كه سرچشم كه تئاتر بدون بود اين اوسؤال 
  ؟  آن شود جايگزينتوانست هايي مي و چه شيوهامكان داشت شد، چگونه  محسوب مي

تزكية ارسطويي  با ابة نمايش كالسيك را جاي اين جفت اسبي كه ار  جاي ترس و ترحم، به به
توانستيم  چه چيزي مي  ستيم، بهش  دست مي»هيپنوتيزم«شد گذاشت؟ اگر از   چه مي،كشاند مي

 ؛دنياي هنر كشانده نشود  قصد اين بود كه بيننده، ديگر از دنياي خود به(...) متوسل شويم؟ 
جاي ترس از   بهمثالًآيا ممكن بود . دنياي واقعي خود راهنمايي شود، هشيار و آگاه  بلكه به

كمك را؟ آيا اين   حم، ميل بهجاي تر دانستن را در او ايجاد كنيم؟ و به  تقدير، شوق به
 براي لذت نويني جديد ميان صحنه و بيننده و مبناي ارتباطياي براي ايجاد توانست وسيله مي

 
24 Einfühlung 
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  .)Ibid: 163(هنري باشد؟ 
جاي ترس و پذيرش   جاي استغراق، فاصله ايجاد شود، به  پيشنهاد برشت اين است كه به

جاي احساس همدردي،   زنده شود و به در تماشاگر،سرنوشت، اشتياق به دانستن بيشتر
درنتيجه، تئاتر روايي فرايند پويايي ذهن تماشاگر . كمك كردن و حل مشكالت جايگزين شود

 باعث انفعال تماشاگر ، در تئاتر ارسطويي،استغراق، احساس همدردي و ترس. زند را دامن مي
 و كند ال ميؤيز سچ همهدربارة  ؛كند م تعجب ميئبرعكس، تماشاگر برشت دا. شوند مي
 تمركز تماشاگر بر خط د كهكوش اين هدف، مي   براي رسيدن بهبرشت. شود راحتي قانع نمي به

 موجب هوشياري او ، از بين ببرد و با ممانعت از استغراق و توهم،دفعات  به، را  ناروايي داست
 را كه نشان تئاتر بايد آنچه«اين هدف اين است كه   پيشنهاد برشت براي رسيدن به. شود
 نام 25»سازي بيگانه« اين شيوة مشهور اوبر اين اساس،). Ibid: 350 (»دهد، بيگانه كند مي

موضوع «: بودگردد كه معتقد   نظر مشهور هگل برمي به اين  او،زمينة اين تفكر . گرفته است
يجه، درنت. Grimm, 1995: 22(26 (»شده نيست ست، لزوماً شناخته ادليل اينكه آشنا آشنا، به
دليل بديهي   به ها كند كه آن برد و اشاره مي ريشة اصلي معضالت اجتماعي پي مي  برشت به

اين به باور برشت، روند فهم موضوعات  بنابر. گيرند بودنشان، مورد سؤال قرار نمي
هاي اطرافش  فهم درستي دربارة پديده   انسان زماني بهبه عبارت ديگر ؛اي ديگر است گونه به
كند   سعي ميبرشتاين هدف،   براي نيل به.  با ديد بديهي ننگرد ها آن  كه در آغاز بهرسد  مي

شكلي ناشناخته، استثنايي و بيگانه نشان   كه مسائل بديهي و روزمرة محيط اجتماعي را به
جنبة بديهي و آشنا و اينكه رويداد يا شخصيتي را بيگانه كردن، در درجة اول يعني « 27.دهد

آن   زدگي را نسبت به  و كنجكاوي و شگفتبگيريم ، اين رويداد يا شخصيتمفهوم را از
اين مطلب همان چيزي است كه برشت در پايان نمايشنامة ). Brecht, 1378: 163 (»انگيزيمبر

آور پنداريد و  هرآنچه را كه غريب نيست، شگفت«: خواهد  از تماشاگران مياستثناء و قاعده
با اين روش، تماشاگران ). Brecht, 1978: 319 (»زده كند شگفتعادي است، شما را هر آنچه 

اي  گونه  به،آرايي و هم اجراي نمايش روند، بلكه هم صحنه خواب نمي  در صحنة نمايش به
  بينند، به  مدام ناآرامند و چون خود را در نقش قهرمان داستان نمي ها شوند كه آن طراحي مي

نتيجه، روياي برشت در تئاتر روايي، ساختن  در. شوند داشته مي بررسي وقايع داستان وا
آساني  چيز را به بارة محيطش است كه هيچ انساني نو با روحية كاوشگري و حساسيت در

 
25 Verfremdungseffekt 
22: 1995نقل از گريم  28هگل 25 26  

 ). 189 :1378برشت  (» بر آن بزنيم، را بايد در همه حال»غيرعادي« روي زمين باشد، برچسب ءترين شئ ترين و عام  ناچيز،ترين حتي اگر تكراري. كنار بگذاريم  ،دتوضيح ندار   موردنظر احتياجي بهءبايد اين فرض را كه شئ. شناخته است، بايد جنبة عاديش را از آن بگيريمناچيزي شود كه   تبديل بهء آشنا نكه شئآبراي . تر شود  بعد، مفهومةاين قصد كه در مرحل ، اما فقط بهكنيم نامفهوم مي،طريقي   آنچه را كه بديهي است، بهعبارتي  به.ظر چشمگير و نامنت، از شيئي عادي و آشنا و در دسترس، به شيئي خاص؛آن جلب شود سازي يعني تبديل شيئي كه قرار است برايمان مفهوم شود يا توجهمان به بيگانه«: نويسد  در همين زمينه برشت مي27
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 : پذيرد نمي

  او از ياد را نا جه؛اش كند  از توهم انباشته؛ مست كند تا او را ديگر تئاتر سعي ندارد،اكنون
گذارد تا او   در اختيار او مي را  نا جه، اكنون تئاتر؛ بلكهبدهد او را با مقدراتش سازش  وببرد
 ). Brecht, 1378: 164( در اين جهان دخالت كندنيز 

.  امكانپذير نيست،ها البته ايفا كردن چنين نقشي در جامعه، بدون فهم درست پديده
همين «: ردگي  قرار مي ها ناانسو دريافت صحيح سازي در خدمت ادراك  براين بيگانه بنا

 چون ما در برابر بديهيات، معموالً فهميدن را به ؛سازي است كه الزمة فهميدن است بيگانه
  چيز بديهي نيست، چون او به از نظر تماشاگر تئاتر روايي، هيچ). Ibid: 133( 28»گذاريم كنار مي

 هم تصورش را«: گويد دهد و مي  واكنش نشان مي،هنگام نمايش، در برابر رفتار قهرمان
 بايد جلويش را  وتوان باورش كرد  مشكل مي؛ خارق عادت است؛ اين راهش نيست؛كردم نمي

  ).Ibid: 135(اي باشد  دهد، چون بايد براي اوچاره رنج اين انسان تكانم مي. گرفت
شوند  داند كه باعث مي فنون متعددي ميداراي سازي را  بيگانه   روش دسترسي به،برشت

 : لن تئاتر فراموش نكند و در ماجرا غرق نشودبيننده خود را در سا

 گويي  كهحالت خلسه فرو برود و در او اين توهم ايجاد شود سعي در اين نبود كه بيننده به
اينكه خود را به   الزم است تمايل بيننده به [...] ؛شاهد رويدادهاي طبيعي و تمرين نشده است

 ). Ibid: 172 (شودصي خنثي بيندازد، با وسايل هنري خا  دامان چنين توهمي

  :زند هاي جالبي مي  برشت مثال،در اين زمينه
سازي الزم است، و اين وقتي   مادر خود را چون زن يك مرد ببيند، بيگانه،براي اينكه شخصي

وقتي يا مثالً اش رودررو ببيند  پدري كند كه پدرش بميرد و او دفعتاً خودش را با نا تحقق پيدا مي
 تو اززيرا  ؛سازي شده است مور اجراي دادگاه بخش، زبون ببيني، بيگانهأرابر ممعلمت را در ب

 كوچك نشان  او رااي كه اي كشانده شده داده، به زمينه اي كه معلم را بزرگ نشان مي زمينه
رانندگي كني،  »T« وقتي پس از مدتي رانندگي با يك اتومبيل آخرين مدل، با يك فورد  يادهد مي

شوي كه صداي احتراق را دوباره  غفلتاً متوجه مييا مثالً . شود ت كامالً بيگانه مياتومبيل براي
اي و اصوالً   از اينكه يك چنين وسيلهبنابراين. پس اين موتور، يك موتور احتراق است: شنوي مي

بدين . كني  تعجب مي،اي، ممكن است بدون كمك گرفتن از نيروي حيواني، حركت كند هر وسيله
عنوان يكي از  به،  چيزي بيگانه و جديدشكل  بهآن  كنيم، چون به  را درك مي،ومبيلترتيب ات

  ).Ibid: 190(ايم   طبيعي نگاه كرده صورت چيزي غير  بهحتيدستاوردهاي تكنولوژي و 

 
  ).349 همان (»گيرد  آشنا صورت مي اشيايكردن  بيگانهةوسيل  تعجب وا دارد و اين به بايد تماشاگران خود را به. ، در بيننده ايجاد كند ها  چطور ممكن است خود از زندگي اجتماعي انسĤن)عبارت مفهموم نيست(فهميد را به اين صورت نداشت و نمي  توقع آنكرد، گوياتعجب   بهبسياراو از اين نوسانات .  داشت،هنگام مشاهده نوسانات قنديل  بزرگ ةبيابيم كه گاليل براي آنكه بتوانيم مقدرات را به چشم شك نگاه كنيم، بايد به آن نگاه بيگانه اي دست. آشنا اعتماد نكند هكيست كه ب. (...) نويسد، نيست  چيزي جز آنچه جامعه بر پيشانيمان مي،حكم سرنوشت درواقع. [...] بيند  عادي مي را ناش اي يگيرد و كارها گذرد، روال زندگي همين جمع را ياد مي  در جمع پيران ميشكودكي كه زندگي. (...) يميآ صدد فهميدنشان بر نمي اند كه ديگر در ان بديهي شدهخوريم كه چنان برايم هايي بر مي چيز همه جا به«: نويسد  چنين مي،سازي در نمايشنامه بارة هدف از بيگانه  برشت در28
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ترين شرط او  مهم. است  ئه كردهاهايي را ار  راهكار،سازي، برشت براي انجام روش بيگانه
آرايي نمايش، كمك   فن صحنه؛مركز تماشاگر درصحنة تئاتر استاز بين بردن توهم و ت
  :بزرگ در اين زمينه است

اي براي    كه وسيلهاين اهميت را داردعلني،  طور هاي نور پردازي به نشان دادن دستگاه
بيند كه وسايلي فراهم  تماشاگر مي. [...]  استجلوگيري از توهم ناخواسته در تماشاگر

 در بيند كه اينجا چيزي را در شرايط خاصي، مثالً او نشان بدهند، مي   را بهاند تا چيزي آورده
 غرض از نشان دادن منابع نور، مقابله  و درواقعكنند ترين نور ممكن، برايش تكرار مي روشن

  ).Ibid: 179-180(  ها با كوشش تئاتر قديم است در پنهان داشتن آن
اشكال مختلف، هم از طريق فنون خاص مربوط    بهدالور و فرزندانش ننهسازي در  بيگانه

، نشان داده »چگونگي ارائة مضمون نمايشنامه« و هم از طريق »فضاي اجراي تئاتر«به 
. شود انجام ميشود كه هر دو روش در كنار هم با هدف ايجاد ديد انتقادي در تماشاگر  مي

در توجه   بودن صحنه، نقش مهميباز و نوراني  با پردة نيمه صحنة باز نمايش بدون پرده و يا 
پردازي و چگونگي اجراي نمايش،  آرايي، نور  در صحنه.كنند و هوشياري تماشاگران ايفا مي

هدف اصلي اين است كه محيط نمايش از هرچه كه در ذهن تماشاگر توهم ايجاد كند و فضا 
 و تابلوها ،اريكيزدايي، از ت نتيجه براي توهم در. را رؤيايي و خيالي نشان دهد، پاك شود

 براي ها آواي طبلطور مثال، برشت در نمايشنامة  به. شود هاي رمانتيك پرهيز مي نوشته
است   استفاده كرده»!چنين رمانتيك زل نزنيد اين«عنوان اي با  تابلونوشته از ،بار اولين

)Baumann; Oberle, 1985: 209 .(پرده  م از دكوراسيون خيلي ساده و از ني،در تئاتر روايي
 ، فقط نقش،شود كه بينندگان پشت صحنه را ببينند و بدانند كه بازيگران در اينجا استفاده مي

 در ها نورافكن يعني ؛شود اي آشكار انجام مي شيوه  افزون برآن، نورپردازي به. كنند بازي مي
دالور و  ننهبررسي مصداق اين موضوعات در نمايشنامة .  هستندمعرض ديد تماشاگران

اين  را بايد عملي نشان داد و در صحنه تئاتر اثبات كرد، در  ها  اين دليل كه آن به رزندانشف
چگونگي ارائة   اما تا آنجا كه به.  استتصور  انتزاعي و قابلفقط امريامكانپذير نيست و مقاله 

  . هاي زيادي را در اين اثر يافت توان مصداق شود، مي محتواي متن نمايشنامه مربوط مي
نشان دادن ناسازي بين فكر و عمل «سازي در نمايشنامة روايي،  هاي بيگانه يكي از راه

 تعادلي بين ، چنانچه تماشاگر؛انگيزد تماشاگر را برميكنجكاوي   و است كه شگفتي»يك فرد
راحتي به اين ناسازي آشكار  شود و به او حساس مي  رفتار و افكار بازيگر پيدا نكند، به
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. كند گيري مي شود و همين نيز از توهم جلو نتيجه غرق در رفتارهاي او نمي برد، در مي پي
 ،»يووته«در پردة سوم داستان، . است   بارها به اين موضوع اشاره كرده،دالور ننه در ،برشت

 كه عشق كسيشود و هم در نقش  هم در نقش فردي كه دنبال عشقي پاك است ظاهر مي
 در همان ابتداي صحنة ،رفتار ناساز.  است خويشبال كامجوييدن ندارد و به  براي او مفهومي

 پي فروش كااليش به مأمور ؛ او از يك سو درشود  آشكار مي نيزدالور  در شخصيت ننه،اول
از سوي مدي كسب كند و آ جنگ است و قصد دارد از اين راه دربهكنندة سربازان  استخدام

فرزندانم براي  «:كند  در جنگ مخالفت مي»آيليف«شركت فرزندش    باديگر در همان زمان
دالور  شود كه ننه وضوح ديده مي  به در اينجا). Brecht, 1996: 12(» اند جنگ ساخته نشده

گونه ناهمخواني در  اين. خواهد  براي خود مي  را عواقب منفي جنگ را براي ديگران و منافع آن
يادآوري سركار استوار به . انگيزد يش برميرفتار، ديد انتقادي تماشاگر را در همان ابتداي نما

اي به همين نكته  دالور نيز پس از به خدمت درآوردن پسرش، آيليف، براي جنگ اشاره ننه
در . )Ibid: 19(»  بپردازدخواهد از جنگ زندگي كند، بايد براي آن بهايي هم كسي كه مي«: دارد

اي ديگر مشاهده  گونه ر استوار را بهتوان تكرار اين يادآوري سركا پايان صحنة اول نيز مي
داري، ات را دور از جنگ نگهخواهي از جنگ زندگي كني، اما خودت و خانواده تو مي«: كرد

اهميت چنين ناسازي از آن جهت است كه شخصيت اصلي داستان از . )Ibid( »چطوري؟
 كنار جنگ، كوشد، نقش مادري خود و از طرفي ديگر منافع شخصي خود را، در طرف مي يك

  . شود اين رفتار متناقض و روحية مضحك او، باعث تعجب تماشاگر مي. حفظ كند
اي  كه روي پرده»براي هر صحنه عنوان«كارگيري   و به»ها ژ صحنه مونتا«استفاده از فن 

 توضيح و ،عنوان صحنه.  استسازي شود، روشي مهم در بيگانه به نمايش گذاشته مي
شود، زيرا  كه باعث جلوگيري هيجان در تماشاگران مياست  صحنه اي از محتواي آن خالصه

توانند با آرامش    مي،در نتيجه. شوند  ميمضمون آن واقف  قبل از تماشاي صحنه، به ها آن
. است، در مقابل آن موضع انتقادي بگيرند  و واقعه ايجاد شده ها اي كه بين آن تمام و با فاصله

 گوستاو ،در همين سال پادشاه سوئد«:  استبي بر اين مدعاعنوان صحنة هشتم، مصداق جال
دالور را در خطر نابودي قرار  صلح، كسب و كار ننه. شود  در نبرد لوتسن كشته مي،آدولف

باري   زيادي زد كه پايان خفتةپروران دالور، دست به كارهاي قهرمان پسر شجاع ننه. دهد مي
  ).Brecht, 1996: 77(» داشت
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سازي در   روش ديگري است كه نويسنده براي بيگانه،»ن دو حادثة ناهمخوانمقايسة همزما
هدف برشت اين است كه بيننده با سنجيدن و روبروشدن دو . است كار برده   به را   آن،دالور ننه

عنوان مثال صحنة دهم اين نمايشنامه  به ؛ دريابد كه كدام راه درست است،صحنة ناهمخوان، خود
كه  روند، درحالي  پيش مي دالور و دخترش، كاترين، در كارزار جنگ به ننه:  كردتوان مطرح را مي

رسد كه خواهان زندگي آرام و آرامش  به گوش ميماندن هاي دهقاني تصنيف  از يكي از خانه
خوش به ./ ايمبا خزه و كاه پر كرده)  را كه آن/ ( ما سقفي درست كرده ايم]…[« :دروني است

وزند  وقتي كه چنين بادهاي برفي مي/ اين وضعيت سقفي براي خود دارندحال كساني كه در 
)Ibid: 98 .(  

بعد . دالور، در تضاد با رويدادهاي نمايش اشاره دارد مضمون اين شعر به مسير اشتباه ننه
در صحنة آخر، . دهد و طالب جنگ است توجه به راه خود ادامه ميدالور، بي از اين صحنه، ننه

  :كند اين تضاد را با گفتة زير تأييد و تثبيت ميدالور،  ننه
  .ام رو به تنهايي بكشم اميدوارم بتوانم ارابه«

  .شود راهش ببرم؛ بار زيادي داخلش نيستچيزي نيست، مي
  ).Ibid: 107(» من بايد كاسبي كنم

 از دالور پس از از دست دادن فرزندان و نيمي  همين جملة آخر نشان دهندة اين است كه ننه
اموالش، طي اين ساليان، هيچ چيز نياموخته است؛ زيرا همان انساني كه اول داستان مشاهده 

  .كرديم، با همان طرز فكر و اخالقيات، برجاي مانده و از اشتباهات خود درس نگرفته است
 است » تصنيف«استفاده از ،دالور ننه سازي در نمايشنامة هاي بيگانه يكي ديگر از شيوه

دهم به براي مثال، در پردة ؛ شود  بينندگان ميم روند عادي نمايش و مانع توهكه موجب قطع
دالور و كاترين در مسير جنگ است؛ اما در  شود كه حكايت ننه م اشاره مي1635هاي  جنگ

آيد و ادامة حكايت از پردة يازدهم با توصيف وقايع  اينجا، باز هم سرودي ديگر به اجرا درمي
  .شود م، در شهر هاله، آغاز مي 1636جنگ از ژانويه 

كمك آن ذهن بيننده براي يافتن   اي است كه به  در حقيقت تفسير واقعه و شيوه،تصنيف
نقش . را يك بعدي بررسي نكند   در برابر يك مشكل، آنتاشود  هاي مختلف آماده مي حل راه

را نشان شكل ظاهري متن هم اين .  داستان است»پيرنگ«اصلي تصنيف، برهم زدن وحدت 
. شود  شعر ارائه ميصورت ، بهاست و تصنيف  دهد، زيرا خط نثر نمايشنامه قطع شده مي

 در صحنة چهارم، برخالف روند رخدادهاي نمايشنامه، خواهان تسليم »تسليم بزرگ«تصنيف 
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آنچه از نظر برشت مهم است، در خدمت جامعه بودن . شود انقالبيون در برابر سردمداران مي
 و او را در مقابل داده را نشان  يك فرد نقش و وظايف اجتماعي، اين تصنيف.سليماست، نه ت

بر اين . رود  و به فكر فرو ميشدهجا حساس  تماشاگر در اين؛ بنابراين دهد جامعه قرار مي
 نيز كنندة حساسيت تماشاگر هاي تقويت ها، افزون بر نقد و طنز وقايع، ايستگاه  ترانهاساس
  . كند ميرقرار  از اين طريق با تماشاگر ارتباط مستقيم ب وند نويسندههست
طور مستمر و   زيرا وقايع به؛سازي است هاي ديگر بيگانه راه  از،»جهش زماني واقعه«

دليل گستردگي زمان، حذف   به ها هاي زيادي از آن  بلكه قسمت؛شوند كامل نمايش داده نمي
 وقايع ،دالور ننهداستان . شود شكارا ديده مي آدالور ننهاين مورد در نمايشنامة . شوند مي

طبيعي است . كند  توصيف ميم1636 تا 1624ساله را از سال  هاي سي دوازده سال از جنگ
 ؛همه حوادث در يك نمايشنامه ممكن نيست كه امكان تشريح چنين دوران طوالني با آن

. كند  حذف مي را ي از آنهاي زياد  مهم جنگ، سال هاي بنابراين نويسنده ضمن ترسيم رخداد
شده   و وقايع حذفشود سازي، اين موضوع در ابتداي هر پرده اعالم مي در روش بيگانه

 در چندين ،هاي زماني در اين داستان جهش. شوند طور خيلي خالصه توضيح داده مي هب
  : در همين رابطه در پردة سوم آمده است. افتند  اتفاق مي،نوبت

امكان نجات . آيد مي هاي ارتش فنالند در  بعدي به اسارت يكي از تيپدالور در سه سال ننه«
در اين ). Ibid: 29(» شود لوحش كشته مي اش وجود دارد، اما پسر ساده دختر و رهايي ارابه

شود و نويسنده با همين توضيح  صحنه، نمايش سه سال از جنگ به تصوير كشيده نمي
ترتيب از استغراق بيننده جلوگيري بدين. گذرد بسيار كوتاه از رويدادهاي آن دوره مي

در . شود  قطع و تمركز بيننده مخدوش مي، زيرا جريان منطقي و طبيعي داستان؛شود مي
اين جنگ بزرگ صليبي، شانزده سال به « :شود اين موضوع تكرار مي صحنة پنجم داستان

  ).Ibid: 90 (» است از جمعيت خود تاوان داده طول انجاميده؛ آلمان با بيش از نيمي
 دالور ننهسازي است كه در   نيز راهي براي بيگانه»ها استفادة غيرعادي از برخي واژه

: جملة مشهور شخصيت اصلي نمايش، مصداق جالبي از آن است. كار رفته است دفعات به به
ي هاي جديد در حالي كه من همين االن ذخيرهاست،  پا شده يد كه ناگهان صلح بهيبه من نگو«

  ). Ibid: 77 (»ام خريد كرده
زند تا او دريابد كه صلح براي   تلنگري برذهن تماشاگر مي،چنين ناهمخواني محتوايي
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كار نروند، موجب   هها در معني واقعي خود ب بنابراين چنانچه واژه. دالور يك فاجعه است ننه
  .شوند سازي مي بيگانه

گذاري   براي فاصله»دن يك موضوع تاريخيتصوير كشي  به«سازي،  هاي بيگانه از ديگر راه
يكي ديگر از .  استدالور ننه نمايشنامة ،بين تماشاگر و موضوع نمايش است كه مصداق آن

 يا »استفاده از امكان نمايش در نمايش« ،دالور ننهسازي در اثر   بيگانهةرفت كار فنون به
دالور  كند كه ننه داق پيدا مي مص،اين موضوع در صحنة دوم تئاتر.  است»گانه هاي دو صحنه«

علت سرقت گاوهاي   به، ايليف،كه همزمان پسرش حالي  در؛ استيمد از آشپزآ در حال كسب در
  ). Lang, 2006: 227(گيرد  دهقانان مورد تشويق قرار مي

  

  گيري نتيجه. 4
 بر تئاتر ارسطويي.  قرار داردتئاتر ارسطوييدر تقابل » برتولت برشت «تئاتر روايياصول 
  واحديكليت، داراي ورزد و نمايش را از نظر محتوا كيد ميأ و پيوستگي رخدادها ت»پيرنگ«وحدت 

در مقابل، تئاتر با قهرمان نمايش است؛ پنداري او    كه در پي استغراق كامل تماشاگر و يكيداند مي
 در اين نوع .داندازن  وقفه مي،كه در نمايشي منفصل از هم است ها  مونتاژي از تك صحنه،روايي

شود، بلكه از صحنه  تئاتر، بيننده از طريق قطع مداوم روند داستان، نه تنها در نمايش غرق نمي
 در ، تئاترشيوةتفاوت اساسي اين دو . شود ميبرانگيخته حل   راهة ارائ وفاصله گرفته و به داوري

سطويي، ركني اساسي در تئاتر ار» هيجان«. گذارد ميثيري است كه بر روي تماشاگر نمايش أت
هاي برشت، تمامي كه، در نمايش شود، درحالي دارد و باعث كنجكاوي بيننده براي ادامة مطلب مي

هاي برشت، جهش گونه است كه در بيشتر نمايش اين. گيرند هيجانات داستان را از تماشاگر مي
 فواصل زماني، به تصوير اين. ها فاصله وجود داردها سال و بين صحنه  افتد زماني نيز اتفاق مي

شوند تا قطع روند داستان باعث استغراق تماشاگر نشود و برعكس، او را هوشيار نگه كشيده نمي
دليل پيوستگي رخدادها و رابطة علت و معلولي كه بيننده در تئاتر ارسطويي، به درصورتي. دارد

  . شودحاكم برحوادث، غرق در ماجرا مي
ها را رج از ذهن ما بديهي نيستند و براي فهم صحيح، بايد آنهاي خاپديده از نظر برشت

 در »سازي بيگانه«از ديدگاه وي  .ها غرق نشد و در آنغيرعادي، استثنايي و عجيب نشان داد
گذاري، ديد انتقادي و  اي براي فاصله  و وسيلهصحيحفهم اين نمايشنامة روايي الزمة 
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هاي مختلفي   از روش،كردن اين نظريهعمليبراي . حساسيت نسبت به وقايع اطراف است
مونتاژ « ؛»گسست زماني رخدادها« ؛»آرايي خاص صحنه«: ند ازا عبارتكه شود  استفاده مي

ناسازي در افكار و   نمايش؛پيوسته نيستند هم  از نظر محتوا به ها ين معني كه آنه ا، ب»ها صحنه
ها كه اين ويژگي» براي هر صحنه نعنوا«كارگيري  بهو » هنمايشنام«شخصيت اصلي رفتار 

جمله  آرايي نمايش نيز از وجود دو شيوة مختلف صحنه. در تئاتر ارسطويي وجود ندارند
- در تئاتر ارسطويي، صحنة نمايش به. هاي اساسي بين تئاتر ارسطويي و روايي استتفاوت

كه  كند؛ درحالي م ميزاي موجود، زمينة استغراق تماشاگر را فراه دليل نور كم و تزئينات توهم
تنها موجب استغراق  شود كه نهصحنة تئاتر روايي، بسيار ساده و با نور زياد نشان داده مي

. بيند، فقط صحنة تئاتر استدهد كه آنچه ميشود، بلكه به او نشان ميتماشاگر نمي
هم  قطع روند وقايع، مانع تونيز به دليل  »جهش زماني وقايع« و »تصنيف« كارگيري به

هاي   شيوه،»امكان نمايش در نمايش« و »ها عادي از واژه استفادة غير«. شوند تماشاگران مي
  .  استدالور و فرزندانش ننهسازي در  ديگري براي بيگانه

برشت در تئاتر روايي، يعني توجه به تغيير از طريق استثنايي نشان دادن امور شيوة 
منظور   به،روايي برشت  كلية آثار تئاتربررسي. ست ابديهي، يكي از ضروريات عصر ما

هاي آتي  اي را در عرصة پژوهش  افق تازه،سازي كشف واقعيات ازطريق روش بيگانه
  .گشايد پژوهشگران مي

  
  ها نوشت پي. 5

1. könig ödipus 
2. mutter courage und ihre kinder 
3. das epische theater 
4. die drei einheiten; einheit der handlung, einheit der zeit und einheit des ortes 
5. erregendes moment 
6. tragisches moment 
7. retardierendes moment 
8. höhepunkt 
9. anagnorisis 
10. Peripetie 
11. das moment der letztens 
12. konflikt 
13. Handlung 
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14. Prolog 
. تس ابه اوطاعون  رفع مصيبت راي بمردمان شهراميد و  است »نتب«، پادشاه شهر اديپ شهريار  .15

بدون  شود و اديپ   ناخواسته و ناشناخته به دست پسرش كشته ميكه پدر اديپ است،» اليوس«
شود، چشمان  كند و وقتي از كار خود آگاه مي با مادرخود ازدواج مي،  پس از كشتن پدر،آنكه بداند

به دهد و درنهايت با دختر خود در شهر ديگري  و همسر خود را از دست مي كند ميخود را كور 
دست وي از هر عملي، نسبت به تغيير سرنوشت شومش، كوتاه بود و . شود گدايي مشغول مي

 .توانست خود را از عذاب وجدان برهاند بدون دادن  تاوان سنگين، نمي

16. steigende handlung mit erregendem moment 
17. Korinth 
18. Polybos 
19. fallende handlung 
20. exodos 

 انـواع   ،نويـسي ارسـطويي    منظـور از نمايـشنامه    «: نويـسد   مـي  يي در تعريف تئاتر ارسـطو     »برشت« . 21
هنـر  در رسـالة     تـراژدي   راجـع بـه     ، تعريف ارسـطو      ها  كه در مورد آن     است يهاي نويسي نمايشنامه

» .يابـد   مـصداق مـي  آوريـم،   شاعري، با توجه به آنچه ما نكته اساسي تعريف وي به شـمارش مـي              
)Brecht, 1378: 114-115.( 

22. die drei einheiten 
23. katarsis 
24. einfühlung 
25. verfremdungseffekt 

  .ذكر كرده است) 28(اين موضوع را به نقل از هگل » گريم« .26
 :نويسد در همين زمينه برشت مي . 27

يئي  از شـ ؛آن جلب شـود  كه قرار است برايمان مفهوم شود يا توجهمان بهيء سازي يعني تبديل ش    بيگانه
  آنچه را كه بديهي اسـت، بـه  عبارتي   به . چشمگير و نامنتظر   ،صعادي و آشنا و در دسترس، به شيئي خا        

يء آشـنا   نكـه شـ   آبـراي   . تر شـود    بعد، مفهوم  ةاين قصد كه در مرحل     ، اما فقط به   كنيم نامفهوم مي  ،طريقي 
يء بايد ايـن فـرض را كـه شـ    . شناخته است، بايد جنبة عاديش را از آن بگيريم    ناچيزي شود كه      تبديل به 

 ءتـرين شـئ   تـرين و عـام    ناچيز،ترين حتي اگر تكراري . كنار بگذاريم   ،توضيح ندارد   جي به موردنظر احتيا 
 ). Brecht, 1378: 189( بر آن بزنيم ، را بايد در همه حال»غيرعادي«روي زمين باشد، برچسب 

 :نويسد  چنين مي،سازي در نمايشنامه بارة هدف از بيگانه برشت در . 28

صـدد فهميدنـشان بـر      انـد كـه ديگـر در       يم كه چنان برايمـان بـديهي شـده        خور هايي بر مي   چيز همه جا به  
گيـرد و   گـذرد، روال زنـدگي همـين جمـع را يـاد مـي          در جمع پيران مي    شكودكي كه زندگي  . (...) يميآ نمي

نويسد،  مان مي  چيزي جز آنچه جامعه بر پيشاني      ،حكم سرنوشت درواقع  . [...] بيند  عادي مي   را ناكارهاش
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براي آنكه بتوانيم مقدرات را به چشم شك نگاه كنـيم، بايـد بـه               . آشنا اعتماد نكند   كيست كه به  .) . (..نيست
او از اين نوسـانات     . هنگام مشاهده نوسانات قنديل داشت      بزرگ   ةبيابيم كه گاليل   آن نگاه بيگانه اي دست    

 چطـور ممكـن اسـت چنـين     فهميدهتعجب افتاد انگار كه توقع آن را به اين صورت نداشته، و نمي            چنان به 
اين آن نگاهي است كه تئـاتر بايـد از طريـق          . وضعي پيش بيايد، و از اين راه بود كه به قانون آن پي برد             

تعجـب وا  بايد تماشاگران خود را بـه   . ها، در بيننده ايجاد كند    هاي خود از زندگي اجتماعي انسان     برگردان
  ).Brecht, 1378: 349 (پذيردصورت ميوسيله فن بيگانه كردن آشناها و اين، به. دارد
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