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  مقدمه
نويس مدرن    سال پيش، آخوندزاده، نخستين نمايشنامه      هنگامي كه در بيش از يكصد و سي       

نوشت، هزاران سـال   مي“ كريتكا”داغي مترجم آثار خود از هنر تئاتر و           اي به قراچه    هايران در نام  
در آن اجراهـا كـه مركـب از       . گذشـت   مـي “ مگه”از اجراهاي آييني در انجمن ديني ايرانيان در         
كردنـد و    ـ تقبيح مي  پرستان را ـ از ديدگاه خودشان  سرآهنگ و همسرايان بودند، دروغ و دروغ

  .ناميدند مي“ نابكاران”و “ زيانكاران”و خودشان را » وحشيانه«ها را  مايشي آنهاي ن آيين
 ادبيات ايـران  ةجدال بين نور و ظلمت، از آن زمان ـ و اي بسا قبل از آن دوران ـ دستماي  

در . اين سرزمين ـ كه بعدها در شبيه يا تعزيه تبلور يافـت ـ قـرار گرفـت     و ادبيات نمايشي آييني 
 نـور و  ة رويـارويي دو جبهـ   البكا ـ   ماليات گرفتن معينةهاي تعزيه ـ از جمله تعزي  آخرين نمونه

 ةظلمت به مصاديق زميني آن منتقل شد و انتقاد از فريبكاري و دغل و فساد افراد در اواخر دور           
خبر نبود، اما چون مستقيماً با تئـاتر    بي  آخوندزاده گرچه از تعزيه   . قاجار مورد توجه قرار گرفت    

ها تشخيص داد   افراد و انتقاد از رذايل آن  ة تزكي ةوپايي رو در رو شده بود، آن را بهترين وسيل         ار
جمـع دزدان و راهزنـان و   ”: اش نوشـت   به اصطالح خـود او ـ در نامـه   ـ “ كرتيكا”و در توجيه 

ح اند و مواعظ و نصاي      فريبان، مكرر اوصاف جهنم را شنيده       و مردم  ستمكارانقاتالن و ظالمان و     
“ شـوند  بـردار نمـي   اند، معهذا از عمل بـد و خاصـيت خودشـان دسـت            كم و بيش استماع كرده    

“ آن را بـه جـاي متـه بـه كـار زد     ”او طالب چيزي بود كه به قول شاملو بتوان   ). 10آخوندزاده  (
  ).83، 1372شاملو (

روپاست گرايي در ا   گويد، متأثر از عصر انتقاد اجتماعي و مكتب واقع          چه آخوندزاده مي    آن
قلـب فريـب و دروغ    او در آثارش مـستقيماً بـه  . كه ايبسن در ادبيات نمايشي پرچمدار آن است   

كنـد     خود را باز مي    ةزند و مشت به اصطالح اركان اجتماع، خانواده و اجتماع فريبكار جامع             مي
ال باطـل  يـ ا خي پندار ة پردةن نمونياگر بارزتر. نمايند، نيستند دهد كه آن گونه كه مي و نشان مي  
(illusion)    المار  ي ي زندگ ة، نحو ي وحش يمرغاب را در(Hialmar) ه در مـرداب    كـ  يسكـ م،  ي بدان

ه ك و دانش دارد، مسلم آن     ي زندگ ة در عرص  يند و توهم قهرمان   ك ي م يها زندگ  بيها و فر   دروغ
 آغاز  ه از ك است   يسكاما گرگرز   .  است (Gregers)ند، گرگرز   كها را پاره     ن پرده يآمده است تا ا   

المـار  ي يتوهم رسالت نجات زندگ  شبه بهيكز ينون نكز زده است و ا    ينون طفره رفته و گر    كتا ا 
سـرانجام برسـاند؟ و اگـر     سالمت به   را به  ين مهم يتواند چن  ي م يسكن  يا چن يآ. دچار شده است  

هـاي   د؟ در اين مقاله تالش نگارنده بر اين است كه دريدن پرده       يآ ي برم يسكار از چه    كن  ينه، ا 
، با اشاراتي به همين مطلب در ادبيـات ديـرين سـال پارسـي،               مرغابي وحشي  ةپندار را در نمون   
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گرايـاني   ها، داليل شكـست آرمـان   ن پرسشيها ضمن پاسخ گفتن به ا       بررسي و با استفاده از آن     
  .چون گرگرز را در به سرانجام رساندن اين آرمان نشان دهد

  بحث و بررسي

  يب پارس پندار در اديها پرده
هـاي    كافي است بـه حـوزه     . كند  هاي پندار زندگي مي     انسان امروز بيش از هميشه در پرده      

گوناگون زندگي او از علم تا سرگرمي و از ورزش تا سياست نظري بيندازيم تا دريابيم كـه تـا                    
.  اين مفاهيم را مـسخ كـرده اسـت    ةحد همكند و تا چه    چه حد برخالف سرشت آدمي عمل مي      

 كلمـات، قلـب     ة اسـتحال  هـايي بينديـشيم كـه صـرف         تر به نيروها و هزينه       كمي عميق  كافي است 
سـوزي    سـتيزي و زنـدگي      فريبـي، آگـاهي     ها به توهمات، ظاهرسازي، عوام      واقعيات و تبديل آن   

معنـايي   ش بـي ي بازيگر چه گونه نمـا  شود، تا بدانيم كه بشر امروز ـ چه ظالم و چه مظلوم ـ   مي
گويي تبـديل بـه بـازيگري شـده     . زند يده از تار عنكبوتي دست و پا مي   تن ةشده و در چه صحن    

 ةبكار سپرده كه مترصد پايـان نمـايش و تـشن          يسوفلور يا سوفلورهاي فر    نقش باخته و گوش به    
داند و شقاوت را       زندگي مي  ةاي است كه همچون او بطالت را برنام         تحسين تماشاگر خودباخته  

رده اسـت؛ صـورتك آگـاهي، صـورتك درك، صـورتك          هايي پنهان كـ     در صورتك يا صورتك   
  .دانايي، صورتك صلح، صورتك عدل

النوع تئوت نزد تاموس شاه مصريان از اختراع حـروف سـخن گفـت كـه                  هنگامي كه رب  
هاي ذهني است، تاموس به او گفـت ايـن حـروف ذهـنِ                ترين كاربرد آن يادآوري اندوخته      مهم

كنند جزو دانايانند، در حالي كه    ها خيال مي    و آن  ... دهند   فراموشي سوق مي   يآموزنده را به سو   
آفرينند و اين در شـرايطي اسـت كـه خـود را خردمنـد و                 اند كه براي اجتماع نكبت مي      ناداناني

مشهور است كه ايرانيان باستان دبيري را خوش نداشـتند          ). 18پستمن،  (دانند    صاحب شعور مي  
زيـستگاه  . اي زنـده و بيـدار اسـت      نداشتند علم پديـده   پ  مي«. سپردند  ها مي   و كتابت را به حافظه    
 آدمي بيرون آورده شـود، مـثالً بـر روي        ةاگر از ذهن و سين    .  آدمي است  ةطبيعي آن ذهن و سين    

زنـد و      لوح و يا سطح كاغذ منتقل شود، مانند ماهي از آب افتاده، دست و پـا مـي                  ةسنگ يا پهن  
پنداشـتند، تـا بـا     كنيم كه اي كاش چنـين نمـي       مي امروز آرزو ). زاده مقدمه ك    صنعتي(» ميرد  مي
كشي اسكندر و مغول آن ميـراث تبـاه شـود، امـا از سـويي، اقيانوسـي از شـبه اطالعـات                        نسل

انبوه اين واژگان و تصاوير نـوري و  . راه نبوده است كند كه حكمت آنان نيز پر بي  متقاعدمان مي 
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ن و كشاندن او به انفعـال، چنـان بـر غلظـت             چاپي، گذشته از ايجاد اختالل در نظام ايمني انسا        
قـول   اي از پندار است و در پردگانِ اين پندار به           ها خود پرده    آن توهم افزوده كه تنها دسترسي به     

  ).18پستمن، (» كنند جزو دانايانند خيال مي«تاموس 
هم از ايـن    .  او و خيال باطل اوست     ةنه آسمان و نه طبيعت كه دشمن انسان خود پندارزد         

وست كه ادبيات سرشار ايران از ديرباز تا كنون جز پرداختن به مـضاميني همچـون فـداكاري،     ر
عشق و آگاهي در برابر رذايلي مثل دروغ، فريب، ريا، تزوير، سالوس، توهم و خيال باطـل نيـز                   

آن جـا  . رده اسـت كـ  احساس يمن به خوبيته را اهر  كن ن يران ا يات ا يدر ادب . صف كشيده است  
وان را بـه طعنـه   ي افتاده و الف و گزاف ديزگار به افسردگ  يرد انسان پره  كارك از   ه در بندهشن  ك
  .رديگ يم

ه بـه  كـ  سه هـزار سـال اسـت    -زگاري انسان پره–رد او كاركمنم، از   يه اهر كو من    :منياهر
  ده است؟ي ديسكمن افسرده چه ياهر... ام   فرو افتادهيسست

  !يوان، واي بر ما ديوا  :وانيد
 يه هر فرد و امشاسپندان را از آن خستگ        كم  ينكارزار  كچنان  ! زيبرخ! ز پدر ما  يبرخ  :وانيد

  !زيبرخ.  رسديو بد
هـا    آن يهـا  منم از الف  يه اهـر  كـ و مـن    ... ده اسـت؟    ي د يسكمن افسرده چه    ياهر  :منياهر

  .دندييخا يهوده دندانِ ژاژ ميد و بيبار يه دروغ از آن مكبرنخاستم 
  !ها شانكهكن يتا دورتر. ميران ي نهفته واپس ميها ها را به نهان آن! ز پدر مايبرخ  :وانيد
ه كـ ست كيـ منم؟ و يه اهـر كـ  بر خورده است، جـز مـن   يسكاز درخت دروغ چه      :منياهر

   آن را بهتر از من بشناسد؟يتلخ
  .ميانداز يادشان را برميم و بنيساز ي مذاب ميها رودها وهكاز ! ز پدر مايبرخ  :وانيد
هـا   از دم آن  .  نرفتـه بودنـد    يهـا  ف راه يـ ه حر كـ  يوانيـ د. شناختم يها را م    آن ةهم  :منياهر

  .ان سه هزار سال آمديم، در پاك، دختريشدم تا جه يتر م سست
زگار و گاو ورزا هلـم      يارزار چندان درد بر مرد پره     كرا من در آن     يز! ز پدر ما  يبرخ  :يجه

ن را  يازارم، زمـ  يـ آب را ب  . مشان را بـدزد   ي ا ةفر. ابدي ن يردار من زندگ  كه به سبب    ك
  .ازارميده را بينش هرمزد آفري آفرةازارم، همياه را بيازارم، گيازارم، آتش را بيب

 ةو بـه مقابلـ    يـ  د يروهـا ي ن ة هزاران ساله برآمدم، با هم     يمنم از سست  يه اهر كو من     :منياهر
. دماه و گاو و آتـش برآمـ       يبر آب و گ   .  را با خود به آسمان آوردم      يكيتار! روشنان
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ژدم و كـ  چون اژدهـا، مـار و   ينيخرفستران گزنده و زهرآگ . نش تاختم ي آفر ةبر هم 
ه كـ اه چنان زهر فراز بـردم  ي بازنماند و بر گ ييه جا كچنان  . ن هشتم يچلپاسه بر زم  
بـر تـن گـاو و      ...  و   يمارينار و خطر زوال و درد و ب       يپس آز د  . دكيدر زمان بخش  

در نـود  ... ختم ي بدو درآميرگي و دود و ت   پس بر آتش برآمدم   . ومرث فراز هشتم  كي
 آسـمان بـه بنـد       يرزمم به دوزخ درافتادند و مرا به بارو        وان هم يشبانه روز نبرد، د   

ـ تا آفريك گوشورون، روان گاو   ةشنوم گل  يم! آه. دنديشك  يـك ده را چونـان بانـگ   ي
  :زند ياد ميه رو به آسمان فرك هزار مرد يك ةبار

 و آب   كاه خـش  ين به لرزه درافتاد و گ     يه زم ك يه هشت كدگان را به    ي آفر يتو ساالر   :گوشورون
  د؟يز گوينم تا پرهيآفر ي ميه گفتكجاست آن كآزرده شد، 

  )47بهار،  (

:  باستان ايران، بسيار پهلوانان و بزرگـان كـه از دروغ بـه پـستي درافتادنـد       ةدر ادبيات دور  
] ي نخـستين در فرهنـگ ايـران باسـتان    هـا  مشي و مشيانه، انسان[ ايشان  ةپس اهريمن برانديش  ”

 ايشان را پليد ساخت و ايشان گفتند كه اهريمن آفريد آب و زمين و گيـاه و                  ةبرتاخت و انديش  
  ).177همان، (“ ...بدان دروغگويي هر دو پليد شدند ... ديگر چيز را، 

هرمـزد روان  . جمشيد نيز از همين روست كه فره از دست داد و به بند گرفتـار شـد               
اي پوشيده بود دريده  جامه. به زانو و مچ دست همي رفت.  شمالي بخواست ةرا از نيم  جم  

... هرمزد گفت من نخست از جهانيان دين را به جم نمودم ... كه از همه سوي سوراخ بود 
اما او به راه اهريمن و ديوان ايستاد و گفت كه آب را من آفريدم، زمين را من آفريدم، گياه 

.  آفـرينش را مـن آفريـدم       ة مردم را من آفريدم، هم       خورشيد را من آفريدم،     را من آفريدم،  
امـا ايـن را كـه       “ .آفريـد ] جهان مادي را  [را كه او    ] باور[بهليد اين   ”ايدون دروغ گفت كه     

 شـاهي از او  ةگونه آفريده بود، ندانست و بدان دروغگويي آن گاه فـر           را چه ] جهان مادي [
پس او كه خويشتن را بدان هنر بستايد كـه          . بگر ديوان آمد  برده شد و تن او به دست آشو       
همـان  (چه هست، ايدون برود، همان گونه كه جم را برفـت   وي را نيست، آن گاه از او آن    

223.(  
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   پنداريها  و پردهي وحشيمرغاب
 بازگشت گرگرز ورل از تبعيدي خود خواسته و پـانزده سـاله             ة ايبسن قص  مرغابي وحشيِ 

اش را از تارهـاي دروغـي كـه     كوشد كه هيالمـار دوسـت قـديمي    بازگشت مياو در اين  . است
امـا  .  رهـايي بخـشد   خيال خود او را از مرداب دروغ پدرش ورل براي او بافته با خبر سازد و به   

روند و پس از خودكشي هدويك دختر هيالمار و           كند، پيش نمي    حوادث آن طور كه او فكر مي      
  .گردد همه چيز به همان حال اول باز مي) ستدختر فرزند واقعي ورل ا(جينا 

  :زند كه واقعيت ندارد داند و الف اختراعي را مي هيالمار خود را مخترع مي
المار ـ با خودم عهد كرده بودم اگه اين كاره شدم، اونو به حـدي از كمـال برسـونم كـه      ي

  ).115ن، ايبس(كار اين اختراع نشدم  البته كه دست به. معجوني بشه از علم و هنر
جورج برناندز دانماركي كه از تأثيرگذارترين دانـشمندان قـرن نـوزدهم بـود، در يكـي از            

تأثير . دهد  هاي جدي عصر ايبسن ارائه مي        نمايش ةهاي خود گزارش درخشاني از هم       سخنراني
كه چيزي بپردازم  اكنون بايد به ”: نويسد  او مي  اي به   اين سخنراني بر ايبسن چنان است كه در نامه        

سـخنراني شـما را   . خود مشغول كرده و حتي خواب را از مـن گرفتـه اسـت    فكرم را همواره به   
“ اي سرشار از شوق نوشتن بيفتـد        تواند به دست نويسنده     تر كتابي نمي    از اين خطرناك  . خواندم

  ).349بنتلي، (
ضامين كند و آن تعهد ادبيات در خلق مـ           مهمي اشاره مي   ةنكت برناندز در سخنراني خود به    

انگـار مـا محكـوميم كـه افكـار و      ”گويد  او به انتقاد از ادبيات كشور خودش مي  . ملموس است 
“ هاي مجـرد و كاريكاتورهـاي انتزاعـي بيـان كنـيم             احساسات خودمان را فقط در اشكال آرمان      

ده شـده   يشكـ بنـد    آرزوي او اين است كه روزي پرومته از كـوهي كـه در آن بـه               ). 362همان،  (
 المپ را پاكسازي كند، يا فاوست كه پيش روان زمين زانو زده، برخيزد، زمـين را                 ةلبرخيزد و ق  

برنانـدز در  . منـد مقهـور سـازد    اختيار بگيرد و آن را با نيروي بخار، بـرق و پـژوهش سلـسله      به
گويد نابغه كسي نيست كه وقتش را بـا نبـوغ تلـف                  كند و مي    اشاره مي “ نبوغ”سخنراني خود به  

 كـار   ةآفريند و اين موهبـت مـادرزاد، دسـتماي          كه كسي است كه با نبوغش چيزي مي        بل  كند، يم
  ).360همان، (اوست، نه خود كار او 

و اين مصيبت “ ستايد كه وي را نيست      بدان هنر مي  ”او خود را    . زند  يالمار الف اختراع مي   
ش كـردن  شـغل او رتـو  . شـود   زندگي انساني است كه در آن همه چيز ادا و شكلك مـي             بزرگ

تـرجيح  . گيـرد   هـا را مـي      كنـد، چـين و چـروك        ها را پنهان مي     ظاهر آراسته، عيب  . عكس است 
 دكتـر رلينـگ     ةتوصـي  در خانه بـه   . جاي رفتن و ديدن دنيا سبد و زنبيل ببافد         دهد دخترش به    مي
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زندان افتاده، در يـك اتـاق         ورل به  ةبراي پدرش كه زماني شكارچي خرس بوده و بر اثر دسيس          
خـود او  . آورد د درخت خشكيده و خرگوش شكارگاه درست كرده و اداي شـكار در مـي      با چن 

در تشخيص ميزان ابـتالي     .  مثل وبا، مثل اعتياد     توهم مسري است،  . زند  هم گاهي خرگوشي مي   
 استفاده (basic reproductive number) اطرافيان بيمار، در تحقيقات پزشكي از شاخصي به نام

 اسـت،  13 يا براي اعتيـاد فرضـاً      10گوييم اين شاخص براي بيماري وبا         ي مي مثالً وقت . كنند  مي
 ة در ورطـ يطور متوسط و به احتمال تواند اين تعداد از اطرافيان خود را به    ه بيمار مي  كن  ييعني ا 

اين شاخص براي توهم چه اندازه است؟ يا بـراي فريبكـاري؟ بامـداد در سـال                 . بيماري بكشد 
  :گويد پدرش كه از او خواسته بود تا در زندان توبه نامه بنويسد، مياي به   در نامه1323

  مــرا تــو درسِ فرومايــه بــودن آمــوزي    
  

  كـه توبــه نامــه نويــسم بــه كــام دشــمن بــر؟   
  

ــنم  ــر روح خــويش ك ــن را زنجي   نجــات ت
  

ــر؟      ــب را برتــ ــشانم فريــ ــتي بنــ     زراســ
  )48پورنامداريان، (

او در زنـدان تبـاه شـده،        . ريب و دسيسه است   پدر هيالمار، يعني اكدال پير، خود قرباني ف       
به او  “ ورل”در دستگاه   . گناه نكرده را پذيرفته و مسخ و تهي به دامن روزگار پرتاب شده است             

.  پرداخت پولي به اوست تا كمك خرج خـانواده باشـد           ةاين كار بهان  . اند  داده“ رونويسي”شغل  
ورل با جينا همـسر هيالمـار سـر و          . ي نيست آيد، انسان   نظر مي  چنان كه به    دليل اين پرداخت، آن   

  .پس رونويسي خود شكلكي از كار است. هدويك در حقيقت دختر اوست.  دارديسر
شكلك دريا و بادبان كه براي مرغابي زخمي و اسير ـ بـه   . هاي ديگري هم هست شكلك

لينـگ، او هـم   دكتر نمايشنامه يعنـي ر . اند، تا خيال كند در دريا و توفان است تير ورل ـ ساخته 
نويـسد و سـر       توهم و پندار واهي مـي      ة او فقط نسخ   يكار پزشك درمان است، ول    . دكتر نيست 

مصيبت اين جاست كـه  . او شكلك پزشكي واقعي است . كند  خيال باطلي گرم مي    هر كسي را به   
گيـسي كـه مـردم بـر سـر       نظر او فريب امري بديهي است، مثل كـاله   به. او اين كار را باور دارد     

اي از دروغ     دكتـر رلينـگ بـراي هـر كـسي نـسخه           . زنند  گذارند يا صورتكي كه بر چهره مي        يم
گويـد    كار خـود هـم ايمـان دارد و مـي       ةنتيج به“ دروغِ زندگي ”گذارد    پيچد و اسم آن را مي       مي

 او براي اكـدال شـكارگاه دروغـين و بـراي            ةنسخ. روش من امتحان خودش را پس داده است       
هـاي او جـاري    ده، سرهم كردن دروغِ خـون شـيطان اسـت كـه در رگ            مولويك كشيش تباه ش   

  :گويد او در پاسخ گرگرز مي. است
ـ خون شيطون ديگه چه كوفتيه؟ براي اين كه بتونـه بـا زنـدگيش كنـار بيـاد، ايـن          رلينگ
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  ).182ايبسن، (رو براش دست و پا كردم تا باهاش سرگرم بشه  چرنديات
هـايش جماعـت دربـاري را         با شـعرخواني  . ردانه است المجالس است، عزيزد    المار زينت ي

دنيـاي  در كتـاب  .  اسـت 1984 و دنياي قشنگ نـو هاي   كتاب ةاو انسان شايست  . كند  مشعوف مي 
دهنـد و   يِ هاكسلي، نفرت از كتـاب و مطالعـه را از كـودكي در انـسان پـرورش مـي              قشنگ نو 

در دنيـايي كـه     . رود  فراتـر نمـي   او هرگز از سطح     .  هدويك از كتاب بيزار است     ةهيالمار به گفت  
توان شهيدنمايي  ها فقط مي با آن. شوند كلمات نيز از معنا تهي مي    . همه چيز شبه همه چيز است     

جنگ : اند  جورج ارول، اين شعارها را بر سر در وزارت عشق نوشته      1984در دنياي كتاب    . كرد
  .ناداني توانايي است. آزادي بردگي است. صلح است

دنياي طبيعي و سراسر عزت طبيعت تبديل بـه ويرانـه و پـستو و لگـن آب            در جهاني كه    
مرغـابي  كنـد،      عادت آرام آرام نفوذ و حافظه و خاطره را تباه مي           ةشود، در دنيايي كه موريان      مي

خـوراك  . شـود  كند و از آن خشنود مي  نيز به غوطه خوردن در آب راكد لگن عادت مي      وحشي
. تواند در مقابل اين وسوسه مقاومـت كنـد          هيالمار هرگز نمي  . نيز بخشي از اين خشنودي است     

داني نشانده تا راز عمـر دراز را      زباله ةاو مثل عقاب خانلري نيست تا به كالغي كه او را بر سفر            
  :خوارگي است خبر و خشنود از علف بلكه بي! يگند و مردار تو را ارزان: بداند، بگويد

  اي شـــده خـــشنود بـــه يكبـــارگي   
  

  و گـاوي بـه علـف خـوارگي        چون خـر      
 

ــر  ــن دايــ ــل از ايــ ــوردةغافــ    الجــ
  

  فــارغ از ايــن مركــز خورشــيد گــرد      
 

  نظرانــــست كــــار از پــــي صــــاحب
  

    خبـــران را چـــه غـــم از روزگـــار بـــي  
  )مالصدرا(

 اونيل دردناك است، ايـن اسـت        آيد  مرد يخين مي   و هم در     مرغابي وحشي آن چه هم در     
در . كنـد  ها فـرق مـي    خواب ةاين خواب با هم   . وبدآش  كه خواب اين خفتگان به هر هوسي نمي       

ناصرخـسرو در مـورد چنـين       . انـد   نهـاده “ يخـواب خرگوشـ   ”ادبيات فارسي نام اين خواب را       
ها و  كند، دنياي غريبي است، پر از شگفتي    دنيايي كه او در آن زندگي مي      : گويد  اي مي   زده خواب

اي   براي گياه، بـره   . خبرند  هر دو غافل و بي    اما اين آكل و مأكول      . پر از ماجراهاي آكل و مأكول     
گرگ از ”با اين همه  . چرد در حكم گرگ است، اما خود بره براي گرگ گياه است             كه در آن مي   

ـ  “ خواران و رمه در گياه چران       رمه  در پـيچ    پـيچ  ةاست و هيچ كدام جز اين فكري ندارد كه چال
كند، بياگنند و مثل خيل خـوك بـراي           يهنر خويش را، كه هيچ چيز آن را سير و پر نم             شكم بي 

خواهند  اصالً نمي... اند  اند و مثل خرگوش با چشم باز خفته         يكديگر در افتاده   شكم و شهوت به   
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  ).72كوب،  زرين(در عمق اشياء تأمل كنند 
 اونيل خفتگـان لحظـاتي، و تنهـا         ة نوشت آيد  مرد يخين مي   و هم در     مرغابي وحشي هم در   

آورنـد و دوبـاره بـه خـواب خـوش            ور مرگ سر از اين خواب بر مـي        لحظاتي، آن هم در حض    
انـد كـه     كسانيآيد مرد يخين مي و هيكي در مرغابي وحشيگرگرز در . گردند  غفلت خود برمي  

  ها ساخته است؟ ببينم اين كار از آن. زندگي طبيعي برگردانند قرار است اين خفتگان را به
او در ايـن    ) 179،    بنتلـي (ف حقيقـت كـرده       برنارد شـاو، خـودش را وقـ        ةگرگرز، به گفت  

 ـ از نـو    قـول پـدرش    بـه  ماجراي خانوادگي قديمي و دردنـاكي را ـ  . كند نمايشنامه چند كار مي
خواهد ظلمي را كـه بـر مـادرش رفتـه، بـه               نمي. اين كار مبارزه با فراموشي است     . كند  زنده مي 

انگار كه نيست، دست كـم در       . شود  ينادانسته م  كم بدل به    فراموشي كم ”. دست فراموشي سپارد  
مـسكوب،  (خدشـه هـستيم       ناپذير و بـي     در نتيجه از بركت اين فراموشي آسيب      . ذهن ما نيست  

196.(  
پدر او معتقد است كـه بعـضي        . كار ديگر گرگرز ايستادن در برابر پوشاندن حقيقت است        

كنند و حقيقت خواب       مي ها را بهتر است در دفتر ثبت نكنند، چرا چون حقيقتي را بر مال               هزينه
سالوس نتان كردن، مـستور     (حقيقت با سالوس و مستوري بيگانه است        . آشوبد  خرگوشي را مي  

  .ستيزد گرگرز، اما، با فريب و ظاهرسازي مي). “يمولو”. نتان بودن
. شـد   بايد به خاطر خانم سوربي نمايشي از يه زندگي خونوادگي دست و پـا مـي               : گرگرز

خونـه برگـشته تـا در     پدر بال در آورده و بـه  كه پسر خونواده از عشق به     اين  ! تصورش رو بكن  
اون وقـت از  . تونه چه اثري روي مردم داشـته باشـه   اش شركت كنه، مي     عروسي پدر سالخورده  

مونه؟ يه كلمـه هـم        اي كه دقمرگ شد چي باقي مي        اون همه ماجراي بدبختي و رنج زن بيچاره       
  ).56ايبسن، (كنه  ونارو نقش بر آب مي اةپسره خودش هم. مونه باقي نمي

 ةاو حاال با سـين ”گويد  كند، مي او وقتي كه اولين بار با پدرش در مورد هيالمار صحبت مي    
“ !زنـه   دريـايي از فريـب دسـت و پـا مـي       يلـوحي كودكانـه، تـو       گشاده و پر از اعتماد، با ساده      

ايـن كـه   . ن در آورده نشان دهدهم بزند و حقيقت را از كف آ  خواهد اين درياي فريب را به       مي
  .تواند اين كار را بكند يا نه، بحث ديگري است مي

در مواجهـه بـا     . كنـد   حداقل در زندگي خودش اين كار را مـي        . ستيزد  گرگرز با عادت مي   
مرغابي وحشي در اين نمايـشنامه  . “كند پس داره به سبدش عادت مي   ”گويد    مرغابي وحشي مي  

حتي خود گرگـرز هـم گـاهي ترديـد     . اند كرده  كه به عادت خو  استي اين گمشدگان ةنماد هم 
اي است كه همـه چيـز        عادت، همان موريانه  . كند كه شايد خودش هم مرغابي وحشي بشود         مي
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هـدويك از   . ايـستد     ه زمان از حركـت مـي      كدر حضور عادت است     . كند  جود و خاك مي     را مي 
ماترك دريانورد سرگردان؛ كمد    . نامد  مي“ عمق نيلي دريا  ”زند كه گرگرز آن را        چيزي حرف مي  

دريـانورد سـرگردان، نمـاد دوري از عـشق و     . و ساعتي كه از كار افتاده و كتاب تـاريخ مـصور    
دريانورد سرگردان محكوم است كـه در دريـا دور خـود بچرخـد و در هـيچ                  . سرگرداني است 

  .تبندري آرام نگيرد، مگر به پايبندي عشق و او اين جا پايبند نشده اس
چيـزي كـه هيالمـار    . كنـد    مرداب تشبيه مي   ةگرگرز محيط آكنده از دروغ را به هواي آلود        

 دروغ   ةويراف درستكار در ارداويراف نامه در گزارش دوزخ بارهـا بـه پـادافر             . فهمد  هرگز نمي 
كند و مـردم را بـه          آن كس كه به دروغ مساحي مي        جود،  زبان دروغزن را كرم مي    : كند  اشاره مي 

كند، آن كس كه بـه گيتـي تخـم            گيرد و قضاوت دروغ مي      اندازد، آن كه رشوه مي       فقر مي  نياز و 
 -317بهـار   ... (بستد و گفت افشانم و نيفشاند و خورد و سپندارمذ زمـين را دروغـزن كـرد و                   

فرهنگ ايران پر است از تأكيد بر راسـتي كـه راسـتي كـن كـه                 . ها گرفتار بودند     اين  ةهم). 314
  .راستان رستند

زير آب برود و     خواهد سگي باشد كه به      مي.  پندار را بدرد   ةخواهد پرد   سرانجام گرگرز مي  
خواهد باتالق سم را به هيالمار نشان بدهد و او            مي. ها در بياورد    مرغابي وحشي را از الي لجن     

اي و مرضـي   گويد كه تو توي بـاتالقي از سـم گيـر افتـاده              او مي  به. را از درون آن بيرون بكشد     
مـرض مـوذي همـان گرفتـاري در     . شـوي  قعر مـرداب كـشيده مـي    وذي داري كه بر اثر آن به      م

گرگـرز  . هاي روزمره، ابتال به عادت، نديدن و نشنيدن         اشتغال به سرگرمي  . هاي پندار است    پرده
  .1اثر سازد خواهد سكوت را بشكند و سم را بي مي

   پنداريها گرگرز و پرده
در سي سالگي از كوهي كـه محـل تفكـر او بـود     ] هدر چنين گفت زرتشت نيچ [زردشت  

پايين آمد تا مانند زردشت اصيل ايراني مردم را هدايت كند، ولي مـردم مـشغول تماشـاي بنـد                  
گويد سكوت بدتر     زردشت نيچه به مردم مي    ). 550دورانت،  (بازي بودند و به او توجه نكردند        

  .شكند، بگذار بشكند  حقايق ما مية نتيجهر چه در. گردد حقيقتي كه ناگفته بماند سم مي. است
                                                           

، تحت همـين    1373نسب در دانشگاه آزاد اسالمي        نامة فرشتة وزيري     در مورد توهم در آثار ايبسن نك به پايان         -1
 از نظـر تقابـل تـوهم و    مرغـابي وحـشي  چنين در مقالة زير نيز  هم(Graf-Welss, Ado, 2003)نيز نك به . عنوان

در  . (Hasley, Mathat, 1970): مقايسه شـده اسـت  » بوئر و والخو« نوشتة در تاريكي سوزانحقيقت با نمايشنامة 
  .پذيرند كتاب والخو گروهي دانشجوي نابينا تا مجبور نشوند، محدوديت جسماني خود را نمي
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گويد؟ گرگرز كيست؟ تا حاال كجـا   آيا اين جا هم نيچه است كه از زبان گرگرز سخن مي           
هويـدال  . زده  هايش را جار مي     گويد كه او در هويدال آرمان       ما مي  كرده؟ رلينگ به    بوده و چه مي   

ويـدال گوشـه گرفتـه و از مـردم     هاسـت كـه در ه   او سال. معدني است كه به پدر او تعلق دارد      
“ زندگي با مردم دشوار است، براي آن كه سكوت مـشكل اسـت            ”گويد    نيچه مي . گريخته است 

رفـت دور و      گويد كه او آرمانگرايي آشوبگر است، او مدام مـي           ما مي  رلينگ به ). 549دورانت،  (
دروغ ” نيست و بـه    گرچه رلينگ دوست گرگرز   . داد  ها شعار مي    هاي كارگران و براي آن      بر زاغه 
تـوهم ايـن     دروغ آلـوده و شـعار زده و مبـتال بـه            هـاي بـه     معتقد است، اما در بـين آدم      “ زندگي

گرگـرز هـم    .  خودش ابايي نـدارد    ةاز گفتن حقيقت دربار   . تر است   نمايشنامه، او از همه صادق    
چـه   او هم خودش را وقف حقيقت كرده و البته خود ايبسن هم بـرخالف آن             . البته صادق است  
خواهـد كـه    كنند، مي شود، پندارزده نيست، او از هنرمنداني كه آثارش را كار مي    كه گاه گفته مي   

 ابعاد هنرشان قدرت و مهارت وااليي داشته باشند، بلكه در عـين حـال آمـاده                 ةنه فقط در هم   ”
“ .هايي كه عميقاً درگير احـساسند، خودشـان را دقيقـاً ريـشخند كننـد            باشند كه گاهي در بخش    

  ).180بنتلي،(
انـد، همـه از ايـن     هاي ايبسن درخشيده جالب اين جاست كه بازيگران بزرگي كه در نقش    

 ةپيرآنـدللو دربـار   . انـد   و تحقير آن برخوردار بوده    “ خود”فضيلت بزرگ اخالقي شكستن پندار      
قيـر  موفقيت رسـانده بـود، بـا تح    اي را كه او را به چند سال پيش برنامه”نويسد  النورا ديوسه مي 

هنـر  ... به شهرت جهاني رسيد     ... صف زنان بازيگر ايتاليا رساند و        كناري انداخت، خود را به     به
كه از تصنع بيزار است و      . گيرد  هنري كه از درون مايه مي     .  حقيقت ناب است   ةاو جوهر و نمون   
بـراي او احـساس   . كنـد  زدگاني را كه در جستجوي درخشش نابند، تحقير مي          كف زدن شگفت  

واسطه، بدون درازگـويي      ي بيان آن و نه نمايش آن، اظهار آن در اصطالحات سرراست و بي             يعن
  ).150همان، ... (و بدون مطنطن گويي 

 پـس   داننـد ـ   اي از خـود او مـي   با چنين تأكيدي كه ايبسن دارد ـ و گاهي گرگرز را جلوه 
 جـز در لحظـاتي آميختـه        اندازد و او را     گويي گرگرز پرتوي بر زندگي هيالمار نمي        چرا حقيقت 

  دهد؟ احساسات و تظاهر تغيير نمي به
شود كه انگار ديگر كار از كار گذشـته   هاي پندار مي كار دريدن پرده  گرگرز زماني دست به   

ايستاد و حداقل پـانزده سـال    كرد و در برابر دروغ مي       او خيلي وقت پيش بايد جرأت مي      . است
حكايت مـنجم  . كرد ا توهم آرمانگرايي سرگرم نميگريخت و خودش را ب  هويدال نميةبه گوش 

ز شـاهد از ميـان   يـ  ن يو. خبـر بـود     گشت و از همسر خود بي       سعدي است كه در اوج فلك مي      
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او دوسـت صـميمي هيالمـار       . دانست   پدر و جينا را هم مي      ةحتي رابط . رفتن تدريجي مادر بود   
ه بر او فاش نـشده بـود، بـا ايـن      اين رازها يك شبةهم. شناخت خوبي مي بود و اكدال را هم به  

نگ، گرگرز را مـتهم بـه داشـتن      يتر رل كد. گريزد  ها مي   پذيرد و به دوردست      پدر را مي   ةحال نوال 
  :ندك ي ميپرست توهم قهرمان

 به پـر و پـات       يه بدجور كته   ردهكش وجدان آماس    ياول. ستي دو تا ن   يكيدردت  : نگيرل
 و نخـود    يفتـ يفته به جونت، دوره م    ي م يه هر از گاه   كه  يپرست  قهرمان ةبدتر از اون خور   . دهيچيپ

 ).180بسن،يا (ينك رو سرت حلوا حلواش ي و بذارينكدا ي رو پيكيه ك يش ي ميهر آش

اي ـ دانمـارك ـ ممكـن اسـت       گويـد در چنـين جامعـه     خودش مية جامعةبرناندز دربار
 كـه جـرأت   هاي بـسياري نگهـداري شـوند ـ مـثالً شـهامت در جنـگ ـ امـا هنگـامي           فضليت

هر جريان ارتجـاعي كـه      . توانند ادبيات را تدارك كنند       اين فضايل نمي    روشنفكران از بين رفته،   
دهد و هنگامي كه هر عقيده يا اظهـار نظـر         ماند، نيروي استبداد را پرورش مي       عاطل و باطل مي   
اي از    حظهاي در مجامع عمومي به انزواي گوينده توسط آشنايان، بخش قابل مال             آزادي خواهانه 

شود، آن وقت طبعـاً   تري از مراجع رسمي حكومتي منجر مي و گروه بزرگ] ها رسانه[مطبوعات  
هـا    وجود آمـدن آن    هايي است كه براي به      ها و توانايي    پيشرفت جامعه، فقط وابسته به شخصيت     

  ).356بنتلي،(ها الزم است  ترين صفت العاده خارق
دري او ساز و كار دفـاعي خـود اوسـت و              پرده. العاده را ندارد    گرگرز همين صفت خارق   

. عملي را بـر پيـشاني دارد        ها بي   و ننگ سال  “ ورل”آرام اوست كه نام       بيشتر درمانگر وجدان بي   
در نگـاه   . كنـد   رود و هيچ چيز تغيير نمـي        پاشد، دختر معصومي از ميان مي       اي از هم مي     خانواده
آن كـه   . تـر كـه بنگـريم ايـن طـور نيـست            كار ايبسن نـوعي آنارشـي اسـت، امـا به           ةاول نتيج 
هـا، ناگهـان    خورده آرمانگرايي بريده از مردم و تن به ستم داده است كـه پـس از سـال         شكست
  .خواهد به زور زندگي آميخته به دروغ ديگري را تغيير دهد نما شده و مي خواب

يگـري را   هاي درخشاني نقل شده كه فرد آگاهي، زنـدگيِ انـسان د             در ادبيات فارسي نمونه   
 درويـشي  ةهاي درخشان افـسان  يكي از اين نمونه. رساند دهد كه او را به اوج مي       طوري تغيير مي  

ايـن كـه ايـن      . سازد  است كه با نمايش واقعي مرگ خود در پيش چشم عطار، او را دگرگون مي              
انگيـزي     چنـين نمـايش حيـرت      ةمهم ظرفيت بالقو  . روايت افسانه است يا واقعيت، اهميتي ندارد      

عطار كه داروفروش توانگري است، گرمِ روزمرگي است و اسير غفلت و به نوعي گرفتار                . است
تواند به بهاي از دست دادن زندگي ـ حياتي   درويش قهرمان صادقي است كه مي. هاي پندار پرده

ميرد تا عطار  او از اين زندگي مي. دست خود اوست ـ زندگي عطار را نجات دهد   آن بهةكه رشت
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اش را زير سـرش       كاسه. پانتوميم واقعي او بسيار گوياست    .  اين مرگ شبه زندگي، زنده كند      را از 
ميـرد و در يـك     عطار با مرگي به اراده ميةكشد و در برابر چشمان حيرت زد  گذارد، دراز مي    مي

  ).160وب،ك نيزر(زند  هاي پندار را از مقابل ديدگان عطار كنار مي  پرده ةآن هم
ـ  . آيد  مرد يخين مي  اي دارد و نه هيكيِ         ظرفيت و توانايي   نه گرگرز چنين    ةخراباتيانِ ميخان

گيرند و در سـپر سـاز    تابند و در برابر آن موضع مي  اونيل هم تغيير را برنمي     ةته دنيايِ نمايشنام  
ها و روزهـا بـه انتظـار آمـدنش      و كار دفاعي هيكي، دوست عزيز مسيحا نفسشان را ـ كه شب 

او . تـر از گرگـرز اسـت    اما هنوز هيكي صادق. نامند هايشان مي  بدبختيةساز هم ب سب اند ـ  بوده
شناختي رسيده است كه     كرد، اعتقاد داشت و اكنون با كشتن زنش به          واقعاً خود به آن چه كه مي      

رو شـوند،    خواهد كه شـجاعانه بـا خـود روبـه           ها مي   از آن . داند  آن را داروي درد همگنانش مي     
غافل از اين كه ايـن چيـزي        .  را پاره كنند و خود را از اين منجالب نجات دهند           هاي پندار   پرده

  1.خواهند دانند، اما نمي ها مي است كه خود آن
او  شود، در جواب گرگـرز كـه اختـراعش را بـه       رو مي  اي كه با خود روبه      هيالمار در لحظه  

توقع داري  ! اوه خداي من  ”: گويد خاطر آن زندگي كند، مي     كند، اختراعي كه بايد به      يادآوري مي 
دانـد و     يعني حقيقـت را مـي     ). 196ايبسن،  (“  چيزارو اختراع كردن   ةچه اختراع كنم؟ تقريباً هم    

ترديـد شـاعر ايرانـي و خـشم او از چنـين      . خودفريبي او آگاهانه اسـت  . كند  تظاهر تزوير مي   به
خاليـق مـستيد و     /  يـاوه    اي ياوه، يـاوه،   : گويد  فريبكاران مزوري قابل فهم است، آن جا كه مي        

ور تائبيد و پاك و مـسلمان     / از شب هنوز مانده دو دانگي       / كنيد    يا به تظاهر تزوير مي    / منگ؟  
  ).31د، 1363شاملو (نماز را از چاوشان نيامده بانگي / 

. افزايـد  كند و اين بـر دشـواري كـار مـي     تظاهر تزوير مي يالمار مست و منگ نيست، او به    
گـو،    توان آگاه كرد كه بر حال خود آگاه است؟ بيدل شـاعر پارسـي               گونه مي چنين كسي را چه     

  :زبان حال چنين فردي را اين گونه بيان كرده است

  فريـــاد كـــز تـــوهم نـــامحرم حـــضوريم 
  

  شـناس نـوريم      ظلمـت   نصيبيم،  خفاش بي   
  

ــيچ دارد،  ــد هـ ــستن  پيونـ ــي گسـ    از آگهـ
  

ــ     ــشيم، بيگان ــناي خوي ــا آش ــعوريمةت    ش
  

  ان يافت بيرون از اين دو عبـرت       تو  را نمي  ما
  

ــاقص   ــا ن ــا كامــل ي   القــصوريم الكمــاليم ي
  

  )257، ينكدك يعيشف(
                                                           

رو   مسايلي كه يوجين اونيل خودش را در طول جنگ جهاني دوم و پس از آن با آن روبـه     يكي از زجرآورترين   -1
  (Wilkins, Feredrik, 1981). پندارهاي باطل بود ها به ديد، تجربة تبديل آرمان مي
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   پنداريها دن پردهيدر
در جهان، اولين “ خود”در ادبيات فارسي خودشناسي و رسيدن به خويشتن و وضع كردن         

كـه بـه    مرغـاني   .  حرف ادبيات عرفاني ما همـين اسـت        ةهم. هاي پندار است     دريدن پرده  ةمرتب
آن گـاه   . رسـند   مـي “ خـود ”روند و در نهايت پس از گذشـتن از مراحلـي بـه                طلب سيمرغ مي  

  زدگـي،   وفاداري به جوهر خويشتن اسـت، در برابـر خودبـاختگي، و خودبـاختگي يعنـي دنيـا                 
ديگري كه “ زدگيِ”زدگي و هر نوع     زدگي، اطالعات    شتاب  زدگي خودزدگي،   زدگي، علم   سياست

  .سپس رسيدن به كمال خويشتن است. بتوان تصور كرد
شـود، ديگـر      گويد با پيوستن نفس به جسم انسان كمال جسم حاصل مـي             ناصرخسرو مي 

انسان از بركت وجـود نفـس، صـاحب فعـل           .  آدمي ةزيادتي ممكن نيست، مگر با فعل حكيمان      
) عقـل (= با حكمت و بي حكمت و فقط فعل بـا حكمـت    : فعل آدمي بر دو گونه است    . است
  ).115مسكوب، (واند نفس او را تمامي بخشد و به كمال برساند ت مي

عمل درويش در هر كـسي در       .  عطار ة مثل قص   اين فرايند به كمال رسيدن دو طرفه است،       
شاعر مـرغ  . عطاري بايد و مسي كه اكسير عشق در آن بيفتد و آن را تبديل به زر كند         . گيرد  نمي

خواهد   صبح مي ”. خورد  غم خفتگان را مي   . دهد  ينشيند و هشدار م     حقي است كه بر درخت مي     
اما از سوي ديگر تنهـا  ). نيما(“ كز مبارك دم او آورم اين قوم به جان باخته را بلكه خبر/ از من  

  . هاي پندار را بدرند كه بخواهند توانند پرده كساني مي

  هايي كه من خواب بودم و افتاد حكايت كن از بمب
  ).397سپهري، ( من خواب بودم و تر شد هايي كه حكايت كن از گونه

بندد كـه   بند خود مي   انجامد كه انسان را به قول ناصرخسرو به         دانشي مي  چنين خواستني به  
شود و در قبال خدا، خود و جهـان مـسئول             او خود صاحب تشخيص مي    . چه بكند و چه نكند    

  .گردد مي
  خواب و حيوان استدر حقيت فتنة خورد و   خـبر اگـر چـه در صـورت انسان بي  

  )16 ة به نقل از ديوان ناصرخسرو قصيد126مسكوب (
دكتـر  . خواهـد عـصاكش كـور دگـر شـود           ، گرگرز كوري است كه مي     مرغابي وحشي در  

 ة قلنبـ ةگويـد كـه بـه جـاي كلمـ         او مـي   و بـه  ! آرمان: دهد  رلينگ بيماري او را هم تشخيص مي      
درسـت مثـل تيفـوس و    ”. اند اين هر دو يكي  چون  . استفاده كند “ دروغ”از لفظ وطني    “ آل  ايده”

  “.تب تيفوئيد
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صفا و صدقي كـه شـرط         نيچه كه من مردم را دوباره به       ةويل دورانت در انتقاد از اين گفت      
 / بخـش  دريغا كه ذات نايافته از هـستي : نويسد ها بود، برخواهم گرداند، مي   ها و تمدن    تمام فرهنگ 

  ).583دورانت، (بخش؟  كي تواند كه شود هستي
 مقابـل   ةاو در تشخيص اين بيماري، درست در نقط       . شاهكار عطار شناخت اين درد است     

اسـت، عطـار اسـتاد      “ دروغ زنـدگي  ”اگـر رلينـگ متخـصص       . گيرد دكتر رلينگ ايبسن قرار مي    
  :حقيقت زندگي است

ــم رهنمــاي؟     ــدار باش ــي از پن ــا ك   ت
  

  تا كي از تزوير باشـم خودپرسـت؟         
  

  دبايــــد دريــــ  پنــــدار مــــيةپــــرد
  

ــ   ــي ةتوب ــر م ــست   تزوي ــد شك   باي
  

  بسني پندار و ايها پرده
او گرگـرز نيـست و بـرخالف مـشهور          . خواهد همين را بگويد     گمان من مي   ايبسن هم به  

شوند، چون قبل از      خورند و تحقير مي     در نهايت گرگرزها شكست مي    . 1آرمان آشوبگرانه ندارد  
 نه نوميدي و نه شكست مرغابي وحشييان  پا.  پندارند ةهر گونه دعوي رسالتي خود گرفتار پرد      

رفت و اين را دكتر رلينگ بهتر از هـر            كند، چون انتظار تغييري نمي      بله، چيزي تغيير نمي   . است
اگر قرار بر تغييري باشد، اين تغيير بايد در گرگرز صورت بگيرد كه             . كسي تشخيص داده است   

اگـر تـو درسـت بگـي و مـن      ”گويـد   آن جا كه به رلينگ مي. كند اي هم به خود شك مي       لحظه
. روش رلينـگ امتحـان خـودش را پـس داده     “ اشتباه كرده باشم، ديگه زندگي چه ارزشي داره؟       

هـا   آن اين دروغ بـه . درست كنند“ دروغ زندگي”خواهند كه فريبشان بدهند و برايشان         ها مي   آدم
 ديگراننـد كـه   هميشه هـم . دهد و تراژدي در همين جاست؛ سقوط خود خواسته        قوت قلب مي  

توانند اين وضع را تغيير دهند كه از خود بگذرنـد و شـرايطي مهيـا             اما تنها كساني مي   ! مقصرند
دسـتاورد  ”: نويـسد    هلنـه وايگـل مـي      ةبرشت دربـار  . ها فراتر بروند    كنند كه ديگران حتي از آن     

ـ    وايگل اين بود كه اكنون چشم و گوش تماشاگران را هر چه بيشتر باز مـي       يش از او كـرد، تـا ب
  )97، 1381بنتلي (“ .ببينند و بشنوند

خودش  او ابتدا به  .  اميدي است  ةيابد كه روزن    شناختي از خود دست مي     در پايان، گرگرز به   
ارزش زندگي، اگر دكتر رلينگ درست بگويد و او اشتباه كـرده باشـد، آن گـاه     كند و به  شك مي 

                                                           

. هاي بشريت اعتقاد ندارم     اند كه من نااميدم و به جاودانگي آرمان         در جاهاي مختلف گفته   : گويد   خود ايبسن مي   -1
 (Rotenberg, Carl, 1996). ها اعتقاد دارم اما من اميدوارم و قطعاً به ظرفيت انسان براي ترويج و پيشبرد آرمان
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كه نفر سـيزدهم    ... م كه سرنوشتم اينه     اگه اين طوره، خوشحال   ”: انديشد  سرنوشت خوبش مي   به
  “.يعني خود شيطون”مسيح يا شيطان؟ پاسخ رلينگ اين است كه “ .باشم

كند،   تر زندگي مي    راحت“ دروغ زندگي ”آري انسان با    . دانيم كه حق با رلينگ نيست       ما مي 
 ديگـر   طور كه آن مرغابيِ تن در داده به لگن لجن هـر چـه باشـد،                 همان. اما ديگر انسان نيست   
كنـد، امـا راهـي     گويند ايبسن چيزهايي را خراب مي من با كساني كه مي . مرغابي وحشي نيست  

مـصداق   گرگـرز بـه   . راه روشن است  . گذارد، مخالفم   ها نمي   جاي آن  دهد، يا چيزي به     نشان نمي 
افتد كه برود و شـاعر اميـدوار اسـت كـه              شعر اخوان قاصدك دروغي است كه در پايان راه مي         

  :  كوچكي در كار باشدةرقهنوز ج

  هايِ همه تلخ قاصد تجربه
  گويد با دلم مي

  كه دروغي تو، دروغ
  .كه فريبي تو، فريب

  بندم در اجاقي ـ طمع شعله نمي... 
  خردك شرري هست هنوز؟

  ابرهاي همه عالم شب و روز! قاصدك
  گريند در دلم مي

  )126اخوان ثالث (

  يريگ جهينت
ات يـ  ادبيهـا  از مـضمون ... ا، دروغ، سالوس، و ير مبارزه با رناك پندار در   يها دن پرده يدر

ن يـ اربرد اك درخشان   يها از نمونه .  دارد يا ژهيگاه و يبسن جا ين مضمون در آثار ا    يا. جهان است 
 ييايـ المـار در دن   يه در آن    كرد  ك اشاره   ي وحش يمرغاب توان به  ين هنرمند، م  يمضمون را توسط ا   

 خود الف و گزاف     يداند و در برتر    ياو خود را مخترع م    . برد يب و توهم بسر م    ياز دروغ و فر   
  .زند يم

ـ        يبي خودفر يها نار زدن پرده  ك او در    يميتالش گرگرز دوست قد    ش ي و پنـدار باطـل از پ
ه كـ ن  ي ا يكي. ندك يته اشاره م  كگمان نگارنده به دو ن     بسن    به    يا. انجامد يفاجعه م  چشمان او به  

ه كـ ن يـ گـر ا يو د. رسـد  ينمـ » خود«ت  يشناخت واقع  نشود، به  تا خود نخواهد و قابل       يسكهر  
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ن ي بارهـا همـ    يات فارسـ  يـ در ادب . ستي ن يسكار هر   كب  ي از دروغ و پندار باطل و فر       يدر پرده
ه گرگـرز   كـ  ياركـ . د شـده اسـت    كين دو مورد تأ   ي بر ا  يه قرار گرفته و به خوب     يمضمون دستما 
  . از عهده برآمديخوب د، بهقت گشويحق ه چشمان عطار را بهك يشينتوانست، درو

ن يچنـ .  اسـت ي واقعـ ي رهنمـا يسكـ ش چشم عطار مرد، تا نشان دهد چه      يش در پ  يدرو
 باطـل و اهـل   ي پنـدارها يه چون گرگرز خود قربانك يسك. هاست ، البته، مردن از غرض يمردن
 يمرغـاب  ةشناميـ  نما كنـگ پزشـ   يتر رل كاگر د . ز و طفره زدن است، فقط از پندار رهنماست        يگر
ب يبافد، عطار بر خود نه     ي از پندار م   يا سد و پرده  ينو يب م ي فر ة نسخ يماري هر ب  ي، برا يحشو
  ؟كيتا » ري از تزوييرهنما«و »  از پنداريخودپرست«ه كزند  يم
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