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 محمدحسین حدادي ...زندگی گالیله، تئاتر روایی برشت  دهکیچ
 یاسـ ی و سی، اجتمـاع يط اقتصادیاز شرارا تماشاگر نقد برشت  (Episches Theater)یی تر روائات

 .خوانـد  یر آن فرا میی تغی چگونگبارة م و تعمق درک را به چالش با نظام حااو و   طلبد  یم برجهان م  کحا
 موضـوع و    ، تماشـاگر  میـان فاصـله   پی آن اسـت تـا بـا ایجـاد            در   ي،ساز  گانهیبرشت با استفاده از فن ب     

کنـد کـه بـا    جاد ، از همزاد پنداري تماشاگر جلوگیري و این انگیزه را در وي ایشنامهی نمايها  تیشخص
 یکـی از    . بـه عمـل آورد     ی اقدامات اساسـ   ی،اسی و س  یاعجتمارات  یی تغ زمینۀدر  تفکرات منتقدانۀ خود    

برشـت در  .  استلهی گالیزندگاند، نمایشنامۀ   مهمترین آثار برشت که در خدمت تئاتر روایی قرار گرفته         
 ۀشـنام ی مدرن بهره گرفته و بـه نما       ۀالت جامع ک از مش  یکی ی بررس ي برا یخیاز منابع تار  این نمایشنامه   

 و با کمک امکانات مختلف تآتر روایی،        ده است یبخش خدمت تئاتر روایی     در یخی تار یرامد ةجلوخود  
 قـرار  ی در خـدمت اهـداف انسـان   یه علـم در صـورت  دهد ک تماشاگران را در برابر این واقعیت قرار می 

 سه طرح وجـود دارد و       لهی گال یزندگ از نمایشنامۀ    .ردیز بپذ ینو سیاسی    یت اجتماع یه مسئول کرد  یگ  یم
در حالی که شخصـیت  . اند م و سوم همسو با جریانات سیاسی روز تغییراتی اعمال شدههاي دو در طرح 

، در   خدمت اهداف انسـانی قـرار دارد        در یشرفت علم یر پ یشنامه تحت تأث  ین نما ی ا یۀله در طرح اول   یگال
جـاد شـده   یخلـل ا مخـرب   يهـا   و سالحی نظر به اختراع بمب اتم     ی،نیب  ن خوش ی در ا  ي بعد يها  طرح
 .است

 .، همزاد پنداريتهی، مدرني، راويساز گانهیفن ب درام تاریخی، ،ییتر روائا ت:يدیلک يها ژهوا
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 مقدمه
او با  . رود  ی آلمان به شمار م    یشیات نما ی ادب ۀبرجستهاي    شخصیت از   یکیبرتولت برشت   

تر خود را ئا و تپدید آوردتر مدرن ئا در تحقق تی اساسینقش یی،تر روائاات خود در باب تینظر
شه دوانده بود،   ی آلمان ر  یشیات نما یستم در ادب  یل قرن ب  یه تا اوا  ک ییتر ارسطو تئا مقابل   ۀر نقط د

برشـت در صـدد     .  دارد ی خاصـ  ۀ برشت به منزلت انسان در جامعـه توجـ         ییتر روا ئا ت .قرار داد 
م ک حـا  یاسـ ی و س  ی، اجتمـاع  يط اقتصـاد  ی از شـرا   تماشـاگر تر خود با آگاه ساختن      ئااست در ت  

 الزم را در كون خارج سـازد و تحـر  کل روز وادارد، او را از س   ی را به چالش با مسا     برجهان، او 
 . ندکجاد ی فاصله گرفته است، ای انسانيها آل دهیه از اک یر جهانیی تغياو برا

ژه دانشمندان در قبال  یت انسان و به و    یه به مسئول  ک برشت   يها  شنامهین نما ی از مهمتر  یکی
ی، الت اجتمـاع  کل روز و مشـ    ی با مسـا   ياشاگر را به چالش جد     دارد و تم   ی خاص ۀجامعه توج 

 کـه بـین      اسـت  لـه ی گال یزنـدگ  ۀشـنام یدارد، نما   یمـ    انسان وا  يش رو یدر پ اقثصادي و سیاسی    
ن یـ  خـود را در ا یـی تر روائـا برشـت ت . اسـت   در سه طرح ارایه شـده       1955 و   1938هاي    سال

 در ی انسـان يهـا   بـه آرمـان   یابی دسـت  وو سیاسـی     یرات اجتماع ییشنامه در خدمت لزوم تغ    ینما
ر در یناپـذ  ات آنـان بـه طـور اجتنـاب    یشفکه را ک مدرن روز قرار داده و نقش دانشمندان   ۀجامع

در صـدد متقاعـد   کنـد و    از دید انتقادي دنبال می    رد،  یگ  یمه قرار م  کام قدرت حا  ک استح يستاار
 .م استکحا و سیاسی یط اجتماعیر شرایی تغيردن تماشاگر در جهت تالش براک

 بـراي   لـه ی گال یزنـدگ . جایگاه برشت در ایران ارتباط تنگاتنگی با تئاتر و نمایشـنامه دارد           
 به زبان فارسی ترجمـه شـد و در انتشـارات    1343اولین بار توسط عبدالرحیم احمدي در سال     

ت انتشـارا  ترجمـه و در  1379کاوه کردونی نیز این اثر را در سال      . اندیشۀ تهران به چاپ رسید    
در حالی که ترجمۀ کاوه کردونی فاقد بررسـی تئـاتر روایـی و نقـد                . منتشر کرد  تهران   ةپژوهند

 است، عبدالرحیم احمدي بخـش عظیمـی از کـار خـود را بـه بررسـی              لهی گال یزندگنمایشنامۀ  
اي تئاتر روایی برشت را مورد تحلیل         هاي برشت تخصیص داده و در مبحث جداگانه           نمایشنامه

 یزنـدگ اما در ترجمۀ عبدالرحیم احمدي نیز به نقش تئاتر روایی در نمایشنامۀ              .ستقرار داده ا  
هاي برشـت، بهـاي    هاي مختلف این اثر در بخش مربوط به بررسی نمایشنامه         و نقد طرح   لهیگال

 . چندانی داده نشده است
 در انتشـارات    1357، اثر تورج رهنما که در سال        ش دورنمات یبرشت، فر بخشی از کتاب    

اما این اثـر فقـط بـه    .  تخصیص داده شده استلهی گالیزندگوس تهران به چاپ رسید، نیز به       ت
هاي تئاتر روایی در این نمایشنامه سخنی   بعد شخصیتی گالیله در نمایشنامه بها داده و از ویژگی         
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ـ               . به میان نیاورده است    ه البته الزم به یادآوري است که تئاتر روایی برشت در اثر تورج رهنمـا ب
 .صورت پراکنده و کوتاه مورد بررسی قرار گرفته است

هاي مختلف این نمایشنامه و هـدف         ، طرح لهی گال یزندگاین مقاله به نقش تئاتر روایی در        
پردازد و در پی اثبات این دیدگاه است که برشت در نمایشنامۀ خـود                برشت از خلق این اثر می     

ادارد که اختراعات علمـی هنگـامی در     وامی  به تقابل   با الگوي گالیله، تماشاگر را با این واقعیت         
گیرنـد کـه بـا مسـئولیت اجتمـاعی دانشـمندان همـراه باشـد و                   خدمت اهداف انسانی قرار می    

 .دانشمندان به اختراعات خود به دیدة انسانی بنگرند

 یبحث و بررس
 یفی توصـ ياه  شنامه و متن  ی در بطن نما   ي راو یکبرتولت برشت با استفاده از      یی  تر روا ئات

جان در یزدودن هبا هدف ه کع هر صحنه در آغاز پرده ی از وقايا  دهکیز چ یالوگ و ن  یخارج از د  
ر تماشاگر است و او را به تقابل با آن   ک تف ةختن قو یرد، در صدد برانگ   یگ  ینزد تماشاگرصورت م  

 هـاي برشـت      موضـوعات نمایشـنامه    .دارد  یشـود، وامـ     یش داده مـ   ی نما ،نهح ص يه بر رو  کچه  
 يایـ  تماشاگر خود را وارد دن     برشت. اند  برگرفته از واقعیات اجتماعی، سیاسی و اقتصادي حاکم       

 تماشــاگر .)100، 1963، الــف برشــت(خوانــد  و بــه چــالش بــا آن فــرا مــینــد ک ی مــیقــیحق
انگر و یـ  بيا شـود و بـه گونـه    یش داده می صحنه نمايه بر روک برشت با آن چه      يها  شنامهینما
 كشنامه تحرید روند نما ین با یست، بنابرا یم در جامعه است، موافق ن     ک حا یاقعط و یاس شرا کانع

 یـک دادن  هدف برشـت نشـان    . ندکجاد  یم ا ک حا یط اجتماع ی مقابله با شرا   ي برا يالزم را در و   
د تماشاگر به صـورت     ید از د  یه با ک خاص است    یط اجتماع حی م یک در   ، خاص یرفتار اجتماع 

 .ردی مورد توجه قرار گيانتقاد
دن بـه   ی بخشـ  ك تحـر  يبـرا را   الزم   ةزی انگ یی، و به اصطالح ارسطو    یتر سنت ئابرشت در ت  
 ییتر ارسطوئاه تماشاگران ت  کد و معتقد بود     ید  ی نو نم  یجاد جهان ی ا ي برا يق و یتماشاگر و تشو  

 از خود نشان دهند، بـه عنـوان   واکنشیا ی و یتیه فعالک آن یشوند و ب  یل م یشنامه مستح یدر نما 
 در  یـی، تر روا ئـا ه تماشـاگر ت   کـ  یانـد، در حـال      ون بـه خـود گرفتـه      کهت زده حالت س    ب يافراد

نـد  ک یدهد، حفظ م یمنمایشنامه را ارایه ه ک یتیا شخصب خود  ۀ و فاصل  شود  یشنامه مسخ نم  ینما
 ةویبرشـت شـ  ). 54، 1963ب برشـت،  (پـردازد   یشـود، مـ   یش داده مـ  یه نما کو به نقد آن چه      

  بداندیکی صحنه ي رورگیت خود را با بازید هوی معتقدند، تماشاگر با   هک را   یسانینو   شنامهینما
رده اسـت و آن را نامتجـانس بـا    کـ  استحاله شود، به شدت رد يو در وجود و) همزاد پنداري (
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 را به صـحنه آورده   ییها   از نظر برشت سرنوشت    یتر سنت ئات . مدرن دانسته است   یشیات نما یادب
ان احساسـات را در تماشـاگر    یـ لغ ،ش تـوهم  ید و بـا افـزا     باشـن   یر مـ  ییـ ر قابـل تغ   یـ ه غ کاست  

ـ زیانگ  یبرم کـه توانـایی اندیشـیدن در بـارة موضـوعات و           ر فعـال    یـ  غ يد و او را بـه موجـود       ن
 . دننک یمبدل مهاي روي صحنه ندارد،  شخصیت

ش ید در قبال موضوع نمـا     یه تماشاگر با  کرد  ک یت م ک حر زمینهن  ی برشت در ا   ییتر روا ئات
تـوان گفـت      یم. دن و نقد داشته باشد    یشی اند ییند، توانا ا  شی نما يه در حال اجرا   ک یگرانیو باز 

شـنامه و   ی ارتبـاط تماشـاگر بـا موضـوع نما         ين برقـرار  ی در عـ   ، برتولت برشـت   ییتر روا ئاه ت ک
ف و  اط اطـر  یدارد و او را به چالش بـا محـ           یز وام یشنامه ن یگران، تماشاگر را به مقابله با نما      یباز
 .ندک یمناگزیر ر آن یی تغی چگونگۀشیاند

 يهـا  شنامهینما. آرمانی اوست يها  دگاهی بر د  ي و سند  یاسیساي    نظریه برشت   ییتر روا ئات
برشت در خدمت روشـنگري بـه تماشـاگران و تشـویق آنـان بـه کنشـی اجتمـاعی و انقالبـی                    

. انـد    گرفتـه  داري قـرار    ها و به ویژه طبقۀ کارگر از یوغ نظام سرمایه           ، آزادي توده  )5هاهننگرپ  (
 یه فقط دست به اقـدام کست ا یش از نشان دادن اشخاصی بيزی چ،دگاه برشتیشنامه در د ینما

 جاي  هاي جاي   فیز توص ی و ن  ي راو ،تر برشت ئادر ت ). شنامهیدگاه ارسطو در باب نما    ید(زنند    یم
گر از  ق تماشـا  یـ  دق ی در خدمت آگاه    که دهد  یار تماشاگر قرار م   یدر اخت را   یشنامه اطالعات ینما

م در  ک حـا  ی و اجتمـاع   یاسی، س يط نابسامان اقتصاد  ی شرا ةدهند  ه نشان ک ی است شیموضوع نما 
 .  استيدار هیجوامع سرما

ه او فقـط    کـ شود، بل   یدهد، استحاله نم    ی نشان م  يه و ک یتیز در شخص  یشنامه ن یگر نما یباز
ن نقـش   یالبته هدف برشت بـا چنـ      ). 1963،54برشت، ب  ( است یشش و نقش خو   یگر نما یباز

ختن یز بـرانگ  یـ  تماشـاگر و ن    ۀه از استحال  کن است   ی نخست ا  ۀگر در وهل  یفا شده از جانب باز    یا
 نگیه از زمـان ارسـطو تـا لسـ         ک صحنه   ي رو يها  تی نسبت به شخص   يعواطف و احساسات و   

(Gotthold Ephraim Lessing) مـورد توجـه   نیـز  ها  شنامهی شناخته شده بود و در نماموضوعی
 :ممانعت ورزدگرفت،  یقرار م

ختن احساسـات و    یه بـا بـرانگ    کـ ان فراهم شـود     کن ام ی تماشاگر ا  يد برا یچ وجه نبا  یبه ه 
هـا و   تی نسـبت بـه شخصـ   يه نقدک آن یشنامه، او را بی نمايها تیعواطف او نسبت به شخص 

 ). 54 همان(رد کدادها مواجه ی صحنه داشته باشد، با رويانات رویجر
نـد، فاصـله    ک یفا مـ  یه او ا  ک یتر و نقش  ئاگر ت ین باز ی ب ي،ساز گانهیفن ب با بکارگیري   برشت  

جـاد  یز فاصـله ا یـ تر بـا تماشـاگران ن  ئـا گران تیش و بازین موضوع نمای ب یاز طرف . ندک  میجاد  یا
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، اسـته نشـود   کر و تعمـق تماشـاگر       کخته نشود، از قدرت تف    یشود تا عواطف تماشاگر برانگ      یم
 و این توانایی را داشته باشـد       گران شود ید و رفتار باز   رک موضوع و عمل   یابیتماشاگر قادر به ارز   

 .که تصمیمی عاقالنه نسبت به شرایط اجتماعی، سیاسی و اقتصادي حاکم بگیرد
 ي داور ةدیـ د و   گران است یش و باز  ی نما ۀ صحن داور ، برتولت برشت  ییر روا ئاتتماشاگر ت 

د بـه نقـد     یـ شـت ابتـدا با    تماشـاگر بر  . ردیگ  ی تعمق صورت م   اشنامه ب ینسبت به موضوع نما   او  
 بـاره  در آن يد قـرار دهـد و سـپس بـه داور    یـ  و تردکز را مورد شـ یش بپردازد و همه چ ینما

تر خـود   ئـا برشـت در ت   البتـه   . دهد  ینشان م بر روي صحنه    تضادها را   فقط  گر  یرا باز یبپردازد، ز 
 و  یع، اجتمـا  یاسـ ی مختلـف س   هـاي   زمینـه ه صـرفاٌ تماشـاگر را در        کـ ست  ین ن یبه دنبال ا  فقط  

 یتر بـاق ئـا ان تکـ ماکتر ئات«، زیرا ز سازدیه او را سرگرم نک، بلآگاه کندم در جامعه ک حا ياقتصاد
تر خـوب باشـد،     ئـا  ت یـک ه  کـ  باشد، و به محض آن       یتر آموزش ئاتر، ت ئان ت ی اگر ا  یماند، حت  یم

 ). 58 همان (»ز هستیننده نکسرگرم 
 زدودن توهم تماشاگر، ي برایمختلفانات  کخود از ام  روایی  تر  ئا ت يرگذاریثأ ت يبرشت برا 

شـنامه  یش نما یش، نمـا  یش در نمـا   ید به نمـا   ی با هاز جمل . ندک ی استفاده م  يگانه ساز ی فن ب  یعنی
ه فقـط  کـ  یگرانی، بـاز یکف، موزی، تصن)ابان و بازار یچون خ ( خاص   يا  بدون استفاده از صحنه   

خواهـد   یانـات مـ  کن امیـ  بـا ا برشـت . ردکاردها اشاره ک استفاده از پال  و )يراو(نند  ک یر م یتفس
 همسـو بـا  ر بتوانـد  ی تفاسکمک موجود نسبت به جهان اطراف را نشان دهد و با        ةدیچیدگاه پ ید
 . ندکت ک حریتر آموزشئات

ن برده اسـت و در صـدد اسـت        ی را از ب   يتر بورژواز ئاردن ت ک یتر توهم کاراکتر برشت   ئات
 یرانه و اخالقـ ک روشـنف يریـ گ می تصمیکد ه قادر باشنک مبدل سازد ینندگانیتماشاگران را به ب   

 یلـ یتر تحلئـا  تیـک برشت خواهـان  . دن خود داشته باش   ۀ موجود در جامع   يها  تینسبت به واقع  
ر کـ را بـه تف تماشـاگر   داستان،  يها  تین تماشاگر و موضوع و شخص     یجاد فاصله ب  یه با ا  است ک 

 .  قرار دهدی واقعیشنامه در مقابل زندگی نماکمک را با ي، وییوادارد و با توهم زدا
شـانده  ک يرید به مسـ   یگر نبا اتماش. شود  یته م یخ تماشاگر برانگ  ياوکنجک ،تر برشت ئادر ت 

و همـزاد   يا با او احساس همـدرد یشنامه بپردازد و    ید از قهرمان نما   یش و تمج  یه به ستا  کشود  
 کـی و در او تحر  واکنش باشد ند، وادار به    یب یه در صحنه م   ک آن چه    بارةد در   یاو با . پنداري کند 

ه کـ شـود   یخوانـده مـ   ت به چالش فراین واقعی با ايساز گانهی فن ب کمکتماشاگر با   . جاد شود یا
ه بـه   کـ  تـوان آن چـه را        یر است و مـ    ییز قابل تغ  ین)  صحنه يقهرمانان رو (گران  یسرنوشت باز 

 تر خـود  ئـا ه بـا ت   کبرشت در صدد است     . ش داد یگر نما ی د يصحنه آورده شده است، به گونه ا      
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 .ندکتماشاگر را مبهوت و مسحور صحنه ن
ه از خارج وارد نقش خود شـوند        کن  ی ا یعنیش بپردازند،   یل نما ید به تحل  یز با یگران ن یباز

ه خود انجـام  کاند و نه آن گونه  ها انجام داده تیه شخصکنند  ک عمل   يا  امالٌ آگاهانه به گونه   کتا  
ـ   ی مـ  ي اقتصـاد   و یط اجتمـاع  یبرشت انسان را محصول شـرا     . خواهند داد  دگاه یـ ه در د  د کـ  دان

ه او فقـط  کـ د بدانـد  یگر برشت بایباز. استها برخوردار  ر آن یی تغ ي برا یی او از توانا   یکیتکالید
ت نماشـنامه اسـت و از       یند و در صدد شناساندن شخص     ک ی م يشنامه را باز  یت نما ینقش شخص 

 . ندک يل شدن در نقش خودداریمستح
 خـود و  ةدهد، دوگانه است، چهـر  یه می صحنه ارايبر روتر برشت ئاگر ت یه باز ک يا  چهره

تر، ئـا تر در ت  ئـا ش، ت یش در نمـا   ی، نمـا  يراوعواملی چون   ن رو   یاز ا . شنامهیت نما ی شخص ةچهر
 کتـ (هـا   هـا و مونولـوگ    آهنـگ يریارگک، به عنوان مثال بییتر روائاگر تیانات دکارد و ام کپال

، يسـاز   گانـه ی به ب  یابی دست ي برا -شود  یافزوده م  آن   ير گذار یه در قالب شعر بر تأث     ک-) يگفتار
ار ی بسـ  یتـ یه شـده و تماشـاگر و زدودن تـوهم و بعـد ترب             یـ  موضوع ارا  یانجاد فاصله م  ی ا یعنی

ش ی تماشاگر را به نقد نمـا  و بدین ترتیبندک ی مي را باز خودگر برشت فقط نقش  ی باز .اند  مهم
 . ندک یخواند و او را وادار به عمل م یفرا م

 و مصـرف    منفعـل ه  ي است ک  ت واداشتن تماشاگر  ی برشت به فعال   ییتر روا ئا ت ی اصل رکتف
ه کـ ن یختن عواطف و احساسات تماشاگر و ا     ی برانگ ي برا ی روح كاز محر .  فرهنگ است  ةنندک

 آیـد   د ممانعت به عمل   ی بداند، با  یکیشنامه  یت خود را با قهرمان نما     یز تماشاگر هو  یگر و ن  یباز
ر ییا تغ ی، و   ک به عنوان مثال استفاده از ماس      -ترئات  در يساز  گانهی ب مک فن و یا حداقل آن را با ک      

 . ل سازدک مش- متناقضکرفتار و سب
 را در سـال  یـی تر روائـا  تۀنـ ی خـود در زم  نظریـۀ  دوم   یبرتولت برشت بعد از جنگ جهان     

. دیشـ ق بخیتعم (Kleines Organon für das Theater) ترئا تي براکیوچکابزار  ۀ  در مقال1949
 77برشت در   . ندک یت م کتر مدرن حر  ئاتحقق ت با هدف    از نظر برشت     ترئا ت ي برا کیوچکابزار  

 يسـاز  گانـه ی بزمینـۀ د خـود را در  یـ دگاه جدیپردازد و د ی ميتر امروز ئاف ت یپاراگراف به توص  
تر بـه عنـوان     ئا تند سابق خود در مورد ت      يها  دگاهیبرشت  بر خالف نظرات و د      . ندک  یح م یتشر
ارتباط سـودمندانه و    بیش از پیش بر     نون  کسم، ا یالی سوس يربنایسه و آموزشگاه ساختار و ز     مدر

ان یـ ن زمـان از تنـاقض م      یـ ه در ا  کـ او به علـت آن      . ورزد ید م کی تآ ی و سرگرم  يریادگیپر ثمر   
 یکیتلکایـ تر دئـا  از ت  اارکتر ممانعـت بـه عمـل آورد، آشـ         ئـا  ت یننده و آموزش  کانات سرگرم   کام

د و قـرار    یـ برشـت با   تئاتر   .رده است کمتر اعمال   ک را   ییتر روا ئا ت ةن واژ ی بنابرا د و یوگ  یم  سخن
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 آن ين بـه معنـا  یـ البته ا.  مبدل شودآرمانی و نه صرفاٌ یگاه آموزشیان به جاکه تا حد ام   کاست  
ده یـ  در هنـر فهم یسـت یسک ماريهـا  دگاهیـ تر مدرن از نظر برشت به عنوان تحقق د       ئاه ت کست  ین

 . است يدار هینظام سرماي ستمدیدگان از یوغ  آزادسازي برايا لهینوان وستر به عئات. نشود
ن یـ برشـت ا  .  اسـت  یـی تر روا ئـا  ت ۀنـ ی برشـت در زم    ۀ از آثـار برجسـت     یکی لهی گال یزندگ

 ين سالها ی صحنه رفت، ب   يخ به رو  ی در شهر زور   1943ن بار در سال     ی اول يه برا کشنامه را   ینما
 یعـ ی دانشـمند بـزرگ علـوم طب       یشنامه از زندگ  ین نما یا. ردکخلق  در دانمارك    1939 و   1938

 یـۀ  نظر ،دیـ ش عقا ی تفتـ  دادگـاه نجه شدن توسط    که به خاطر ترس از ش     کد  یگو  یله سخن م  یگال
 برتولت برشـت از     ی اصل ةزیانگ. د پس گرفته است   ین به دور خورش   یت زم ک حر را در بارة  خود  

ز جـواب بـه   یـ  و نیدانان آلمانیکزی فۀلیافتن اتم به وس   ک، خبر ش  لهی گال یزندگ ۀشنامینوشتن نما 
 ؟ر پا گذاشتی را زی و انسانی اصول اخالقی تمام،شرفت علمی پيد برایا بایه آکن سؤال بود یا

 و  ش سـوم  یـ بـت را  کتـرس و ن    يهـا   شـنامه ی نما 1938 و   1937 يهـا    سال یبرشت در ط  
 یاسـ ی و س  ياقتصـاد ،  یط اجتماع یشنامه به شرا  ی را نوشته و در هر دو نما       ارارک خانم   يها  تفنگ

د بـه   یـ ز با یـ  ن لـه ی گال یزنـدگ   به .یورش برده است  سم  یفاشبه   داشته و    یان خود توجه خاص   مز
برشـت بـا   . سـت یم در اروپا را نشانه رفته اسـت، نگر کط خاص حا یه شرا ک يا  شنامهیعنوان نما 

 موضـوع   از یـک   یعنـ ی. نـد ک یم در زمان خود اشـاره مـ       کالت حا ک به مش  ،شنامهین نما ی ا کمک
اسـتفاده  زمـان  اجتماعی، اقتصادي و سیاسـی      ط خاص   یشراواقعیت و    نشان دادن    ي برا یخیرتا

 تماشـاگر   .)201،  شـوماخر (خوانـد     یرا مـ  ها فـ    کشاندن آن به چالش   براي  تماشاگر را   کند و     می
رنـد و   یگ  یه در ارتباط با زمان حال قرار مـ        کت  یخ بشر یرگذار تار یثأ ت يدادهاید به رو  یبرشت با 

 .)157 نوپفک( بنگرد يد انتقادیخ است، به دیار تاررک تیبه نوع
 بـا   یتر آموزشـ  ئـا  ت یـک  يه در راسـتا   ک است   یتیانگر شخص ی ب لهی گال یزندگ برشت   يبرا

رد یـ گ ی قـرار مـ  یتر آموزشـ ئـا خ در خـدمت ت ی تـار یعنی است، یخی موضوع تاریکاستفاده از  
 ییایـ تالیان بـزرگ ا   دیکـ زیلـه، ف  یت گال ی حـول شخصـ    هشنامیموضوع نما ). 1988،334،  برشت(
ن بـه دور  ی گـردش زمـ  ة در بـار (Kopernik)یـک  پرنک یۀه در صـدد آن اسـت فرضـ        کگردد    یم

 او را   يسـا ادعـا   یلکد، امـا    ی گو یشف خود سخن م   ک از   کیبا  یاو ابتدا با ب   . دیازماید را ب  یخورش
جـان  قـت از جسـم و   یردن حق کـ تمان  کند و با    کش دفاع ن  ی خو یۀد از فرض  یا او با  یآ. ردیپذ  ینم

ند و خود را به مخاطره کقت دفاع یسا بپردازد و از حق  یلکه به مقابله با     کن  یا ا یند و   کخود دفاع   
ز اسـت و  یـ ان نیق و بی تحقيازمند آزادیل به آن نی نيقت است، اما برای حق ۀله تشن یگال؟  ندازدیب

رش ی پـذ مـه قابـل  ک قـدرت حا   يه بـرا  کـ  يز برخوردار باشد، امـر    ی الزم ن  یانات مال کد از ام  یبا
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ات آنـان در  یشـف که علـم و  کـ بخشد  یان را مکن امی ایسانکمه فقط به کرا قدرت حا  یست، ز ین
 .منافات نداشته باشد است آنیه حداقل با سکن یا ای خدمت به آن باشد و يراستا

ما یروشی ه ی اتم بمبارانبرشت بعد از    .  سه طرح در دست است     لهی گال یزندگ ۀشنامیاز نما 
 را  یمدت زمان بدین ترتیب   . رده است کشنامه اعمال   ین نما یاطرح اول    در   یاتریی تغ کی،ازاکو نا 

 را 1955 تـا  1938 يهـا   سـال – ییها  البته با توقف–رد کشنامه صرف ین نمای اي بر رو  يه و ک
 در سـال  ك در دانمـار يشنامه در دوران مهـاجرت و     ین نما ی ا یۀ زمان طرح اول   یعنیدر بر دارد،    

 .ي قبل از مرگ وکی، اند1955ن در سال ی در برلي تا دوران اقامت و1938
 ی دانشمند تجربیکله در نقش ی، گالکی، طرح دانمار لهی گال یزندگ ۀشنامینما در طرح اول  

 بـه پایـان رسـید کـه     1945 شروع و در سال 1944 در سال طرح دوم آن. شود یمستقل ظاهر م  
یی ایـن   ایکـ طـرح آمر  در  .  در لس آنجلس به روي صـحنه رفـت         1947براي اولین بار در سال      

ر قابـل بخشـش مبـدل       یـ  بزرگ و غ   ی به گناه  یاسی قصور س  ۀله بواسط یقات گال یتحقنمایشنامه،  
 آغاز و در سال     1953 در سال    طرح سوم آن  . ال قدرتمندان است  یه فقط در خدمت ام    کشود    یم

طـرح  ر د . در برلین به روي صـحنه رفـت  1957 به پایان رسید و براي اولین بار در سال          1955
ت برشـت   یشخصـ . دهد  یوه قرار م  ک خود را  مورد ش     یتی مسئول یله ب یگالاین نمایشنامه،    ینیبرل

د یـ نـد و د ک نگاه نی انسانةدیگردد تا تماشاگر به او به د یه می ارايا  به گونه  ين طرح آخر  یدر ا 
 .ردش داشته باشدک نسبت به او و عمليانتقاد

جریانات سیاسی روز است، اما آن چه کـه        این سه طرح محصول دیدگاه برشت نسبت به         
خویش دست گرفتن سرنوشت به  در  ت انسان یئولگیرد، مس   در هر سه طرح مورد تأکید قرار می       

قـت و   ی حق يلـه در جسـتجو    یگال.  غمبار همراه باشد   یانیتواند با پا   است، سرنوشتی که البته می    
) 134رمضان کیایی   (دید  و آغاز یک جنبش فکري ج      یمی بلند اعتقادات قد   يستن حصارها کش

ـ    ی نم یها وقع  شود و به آن     یل نم ی قا یتی خطرات اهم  ياو اگر چه در ابتدا برا     . است  یگذارد، ول
ه شود ک  مین چالش روبروینگرد و با ا ید می و ترد  ک ش ةدیسا به د  یلکبه مرور در مقابل قدرت      

 در یسا چه عـواقب یلکاو با   ۀ، قدرت پرداختن به علم خود را دارد و مقابل         یین فضا یا او در چن   یا
 ؟بر دارد

 يدیـ  و آغازگر عصر جدیانگذار روش تجربیاو بن. ار خود واقف است  کت  یله به اهم  یگال
ـ  ک در خلقت، اعتقـادات  يدی به راز جد یابیدستپی آن است که با      در علم است و در       ه هنـه را ب

 خـود   يها تی فعال ۀادام يبراآسودگی بایسته    تواند به    یاما او چگونه م   .  بسپارد یدست فراموش 
 ی و بـه نـوع  ياز اقتصـاد ین نیر فروش عاجز است و ا     یاو هنوز از پرداختن طلب ش     . ابدیدست  
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 يهـا    داشته باشـد و داده     يارکم هم که با نظام حا   ک او را وادار ساخته است       ي ماد ین زندگ یمأت
له و یله با حی گالهک در هلند  يا  ن تازه ساخته شده   یل دورب یمکتحتی  .ار آنان دهد  یخود را در اخت   

 تازه در ي در صدد افتخاريه وکست ی آن نيدهد، برا یه میرنگ به نام خود به مجلس سنا ارا    ین
 آن قـادر  کمـ کبـا  ، زیـرا او   او مهم است، اجرت آن اسـت يه براکراه علم خود باشد؛ آن چه     

 او ۀشـ یو اندلـه  ی، گالي سوداگرۀن جامعیدر چن. دی خود برآی ماليازهاین نی تامیه در پ  کاست  
، مکط حـا  ی با در نظر گرفتن شرا     ،قتی حق ي و جستجو  اندیشه ي آزاد در نظر گالیله،  . ینداالکز  ین

م ک حـا یط اجتمـاع یز شـرا اله برداشت خـود  یگال.  ندارديرک فةوین شی با چنیچ گونه منافات یه
دادگـاه  گـر  یه در نقـاط د کـ ن موضـوع  یـ شما با اشاره به ا  «:کند یان م یالت ب با این جم  زمان را   

ر یـ ز اج یار نـاچ  ی با حقوق بس   ینین نقطه معلم  ی سوزاند، در ا   یم است و آدم م    کد حا یش عقا یتفت
 ).18 ،1995، برشت (»دینک یم

 ي و سـوداگر   ي، مـاد  یال نفسان ی ام ي در راستا  ي سوداگر ۀن جامع یله در چن  یت گال یشخص
 از يزیـ  اسـت، امـا گر   خود آگاهیرانسانی و غیراخالقی و البته غیتیبه تضاد شخصگالیله  . است

 یاو در حال  . ش وابسته است  یرامون خو ی سوداگر پ  ۀرا او به جامع   یست، ز ی متصور ن  ي و يآن برا 
ز ی خوشگذران ن  يانگارد، فرد   یچ م ی را به ه   ی اخالق يها  د و سنت  یآ  یه در خدمت به علم بر م      ک

 نهفتـه   زیـ انگ   شـگفت  يت تضاد ین شخص یه در ا  کد گفت   یبا.  است يویذ دن ی لذا یاست و در پ   
 »نـد یآ  ی خوب به سراغم م    يرهاکخورم، ف   ی م ی خوب يه غذا ک یوقت «:دیگو  یه م کاوست  . است

 ).31 همان(
ـ یاو از طرف. بردشود او ره به خطا      یه باعث م  کله است   ی گال یتین تضاد شخص  یهم  ی در پ

گر در یدارد و از طرف د یمه قدم برمک منافع نظام حا  یۀن برعل ی است و بنابرا   یشن منافع خو  یتام
تـه  کن نیـ او بـه ا . دارد ی خود گام برمـ ی اصول اخالقیۀم است و بر علک با نظام حا   يارک هم یپ

رده انـد،   کـ ل  یـ ز تحم یـ بـر علـم ن    قدرت خود را    ه  ک صاحبان قدرت    يه برا کرده است   کدقت ن 
 را  یسـت، حصـار قهرمـان پرسـت       کن ش یـ  بردن به ا   یاو با پ  .  ندارد یی معنا ی و وقار انسان   يآزاد

جـواب  این  ،  )113 همان( »ه قهرمان ندارد  ک یبدبخت ملت «د  یگو  یه م ک به شاگردش    ند و کش  یم
 »  )114همان .(اج داردیه به قهرمان احتک یبدبخت ملت«ه کدهد  یمرا 

 برشـت از نوشـتن   ی اصـل ةزیـ وم انگیافتن اتم اورانکر شد، ظاهراٌ خبر شکه ذکهمان گونه  
ه کـ سـازد   یار مـ کشـنامه آشـ   ین نما یـ  مختلف ا  ياه   طرح ۀسیمقا.  بود يا   پرده 15 ۀشنامین نما یا

 مـدرن بهـره گرفتـه       ۀالت جامعـ  ک از مشـ   یکی ي روشنگر ي برا یخیبرشت چگونه از منابع تار    
چهـاردهم نشـان داده     ) ۀصـحن  (ةژه در پـرد   یـ شنامه، بـه و   یها در سه طرح نما      ن تفاوت یا. است
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ار کرنـگ خردمندانـه آشـ   یو ن  حقه   یکله به عنوان    یدگاه گال ی نقض د  ، آن یۀدر طرح اول  . اند  شده
ه یـ گر توجی ديا دگاه به گونه یابد و نقض د   ی یر م ییله تغ یدگاه گال ی د ي بعد يها  در طرح . شود  یم
ه کـ ن اعتقاد خود قـرار دارد  یر ای تحت تأثامالًکشنامه ین نما ی ا یۀله در طرح اول   یاگر گال . شود  یم
 ي بعـد  يهـا   د، در طـرح   بـو ت خواهـد    ی بشر یشرفت عموم یپباعث   ،تی در نها  یشرفت علم یپ

جـاد  ی خلـل ا   ی جمعـ  هاي کشـتار    ع بمب اتمی و سالح     نظر به اخترا   ی،نیب  ن خوش ی در ا  ،برشت
ــت  ــده اسـ ــه   .شـ ــان گونـ ــهمـ ــنامیه در نماکـ ــدان ۀشـ ــا، فیزیکـ ــتهـ ــ فرۀ نوشـ                      ش یدریـ

صـر  سـان در ع یشـنامه نو یشـمندان و نما نت دای از مسـئول ،(Friedrich Dürrenmatt) دورنمات
ه کـ  یت دانشمندان را در جهـان     یز مسئول ی ن لهی گال یزندگ ۀشنامید، نما یآ  یان م ید سخن به م   یجد

م ک توسط قدرتمنـدان حـا     یاسی س ةدات سوء استفاد  ی آنان در معرض تهد    يها  ها و شناخت    افتهی
 .ندک ی میاست، بررس

اده و بـا    ر د ییـ  مـدام تغ   ، مـدت  یند طـوالن  ای فر یک خود را در     يها  شنامهی نما بیشتربرشت  
. نـد ک یز صدق مـ   یله ن ی گال ی زندگ بارة در   روندن  یا.  روز همگون ساخته است    یاسیانات س یجر

 طرف با اثبـات  یکه از  ک –د  ی عصر جد  یکزی مؤسس ف  يها   هافتی و   یبرشت در چالش با زندگ    
ل ک را شـ   یعـ ید علـوم طب   یـ دگاه جد یـ د، د ین به دور خورشـ    یت زم ک حر بارة در   یکپرنک یۀنظر

رده و از   کـ ن نقـض    ید بـه دور زمـ     یت خورش ک حر بارة را در    یمی و قد  ی سنت  دگاهیده و د  یبخش
  تحـت    -خود را پـس گرفتـه اسـت         یۀسا، نظر یلکد  یش عقا یگر تحت فشار دادگاه تفت    یطرف د 

 . دهد  میریی خود را تغهاي هدگای زمان خود، نقطه نظرات و دیخی تاريدادهایر رویتأث
 تـا زمـان     ی را از سـن چهـل سـالگ        ییایتالی دانشمند ا  نی ا ی زندگ ،لهی گال یزندگۀ  شنامینما

ش یلـه در شـروع نمـا   یگال. کنـد  توصیف مـی  خود را از دست داده است،    یینایله ب یه گال ک يریپ
 یـک  اختـراع  بـارة  در یدن گزارشـ یه بعـد از شـن   ک ناشناخته است    ی محترم و باعزت، ول    يفرد

نـد و آن را     ک  یل مـ  یمک ساخته و ت   يگرین د ین، دورب ین دورب ی ا کمکد در هلند، با     ین جد یدورب
ن یـ د او ا  ین دستگاه جد  یبا ا . هد  یار صاحبان پول و قدرت قرار م      یبه عنوان اختراع خود در اخت     

 .  را به اثبات برساندیکپرنک یۀه فرضکند بی یتوان را در خود م
قات خود بهـره منـد شـود، بـه دربـار            یتحقۀ ادام يه از فراغت خاطر برا     ک نی ا يله برا یگال
لـه ابتـدا    ی گال یـۀ مشاهدات و اختراعـات اول    . رود ی، م بوده متعهد به پاپ     ک (Florenz) فلورانس

له یگال. آید  ی ممانعت به عمل م    يقات و ی تحق ۀرند، اما سپس از ادام    یگ یسا قرار م  یلکد  أییمورد ت 
ز ی ن يل بشر  به عق  ي ا  وحانه ل   ، اعتقاد ساده  یعیعلوم طب ۀنی خود در زم   ۀنانیزبیدگاه ت یه با وجود د   ک

 یعـ یشـمند علـوم طب  نه خـود دا کـ د یـ ت پاپ جدیوت، تحت حماکدارد، بعد از هشت سال س   
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 هایش تی فعال ۀله را با نشان دادن عواقب ادام      یز گال یاما او ن  . هد  یقات خود را ادامه م    یاست، تحق 
ش یهـا   دگاهیـ ور بـه پـس گـرفتن د       بـ  است، مج  یال نفسان ی و ام  يویذ دن ی به دنبال لذا   یه انسان ک
 ۀن حالـت قـادر بـه ادامـ      یـ ر او فقـط در ا     یات خود است، ز   یشفک یوم به نف  کله مح یگال. ندک یم

 . استیزندگ
 يرک فةویه شکپردازد، بل ین نمیفقط به آموزش علم نو     لهی گال یزندگدر نمایشنامۀ   برشت  

ر علـم در    ی تسـخ  یعنـ ی اسـت،    یتـ ی آموزش ترب  ی نوع ی کنندة تداعدر این نمایشنامه    و عمل او    
 یتـ یتر ترب ئـا  ت یشـنامه را نـوع    ین نما یـ توان ا   ین م ایبنابر.  قرار گرفته است   یتی ترب ملوخدمت ع 

لـه در ارتبـاط بـا زمـان     یا رفتـار گال یـ ه آکند کن جا قضاوت   ید در ا  یاشاگر برشت با  م ت .ستندا
  ).23 نیامیبن(یا خیر درست است 

بیـانگر   ،لـه یل گا یزنـدگ  ۀشـنام ی مختلف برشـت از نما     هاي  طرحله در   یدگاه گال یب د یذکت
ان را  کـ ن ام یـ له ا ی به گال  -رنگ عقل   ی ن –ب  یذکن ت ای یه،در طرح اول  . نوعی تئاتر آموزشی است   

ه در دوران کـ شـنامه  ین نمایـ در طـرح دوم ا . قات خود ادامه دهـد یه در خفا به تحق   کبخشد    یم
 فـتن وود به نام چـارلز ال یشگان معروف هالی از هنرپیکی يارکا با همیکمهاجرت برشت در آمر   

(Charles Laughton)برشـت تحـت   . شـود   یده مـ یـ تر د یار منفیله بسیلات گی خلق شد، شخص
 نشـان   يارکـ تیلـه را در نقـش جنا      ی، گال کیازاکما و نا  یروشی ه ی اتم بمباران از   ی ناش كر شو ثیتأ
 علـوم  ۀنـ یدر زمرا ات یـ  بـه اصـول و اخالق  يبنـد یه با مقاومت خود پاکترسوتر از آن ،  دهد  یم

لـه  یدن گال یشـ کن طرح با به دادگاه      یا. ندکوم  کهم سازد و سوء استفاده از علم را مح         فرا یعیطب
 روشـنتر از  ،نانـه یان بدبیـ ن پایشنامه ایدر طرح سوم نما. ردیپذ  یان م ی پا يتوسط وجدان خود و   
شـاند،  ک یله خود را به دادگاه میه گالک، بعد از آن    یانی پا ۀدر صحن . شود  یطرح دوم نشان داده م    

ا یـ تالیله را به صورت قاچاق از ا      ی گال يه دستاورد هنر  کشود    ی نشان داده م   يآموز سابق و  دانش  
 .برد یخارج و به سمت هلند م

 اسـطوره در    یکله به عنوان    یت گال یشعاع شخص لا   تحت لهی گال یزندگ ۀشنامیطرح اول نما  
افتـه  ی تحقـق   آلمـان یستیم فاشی رژیۀ عل یلیم قرار دارد و به عنوان تمث      ک حا نظامجهت مخالف   

ده اسـت  یشـ کر ی بـه تصـو  روزط یله را مطابق با شـرا     یت گال ی شخص ،ن طرح یبرشت در ا  . است
شـود و بـه عنـوان     یتر مـ  یاسی دوم و سوم سيها له در طرحیت گالیشخص). 260ي تن تسوا یم(

 ) 278همان (شود  یار و خائن نشان داده مکانتی خیک
ه در  کـ  خـود    یقات علم ی در قبال تحق    دانشمندان یت اجتماع ی برشت موضوع مسئول   يبرا
 ۀته در اواسط دهـ    ی عصر مدرن  ی کنندة  تداع يا   دارد، به گونه   يشتری دوم و سوم نمود ب     يها  طرح
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برشت بـا نمایشـنامۀ     . مه قرار گرفته بودند   کار قدرت حا  یتخ در ا  یه اختراعات علم  کست بود   یب
 خـود بـه     ید به اختراعات علمـ    یدانشمندان با کند که     خود تماشاگر را با این واقعیت روبرو می       

اختراعـات آنـان در خـدمت       ، تا به این ترتیب      رندی بپذ یت اجتماع ی بنگرند و مسئول   ید انسان ید
 )170-171نوپف ک(رد یمه قرار نگکنظام حا
شـف  ک ياگـر چـه تمـام وقـت خـود را بـرا      «او .  شـگفت دارد   یتی برشـت شخصـ    ۀلیگال

 يهـا  بنـد وسوسـه  یز پایـ  ن يزیرت انگ یل ح ک ش ند، اما به  ک ی علم صرف م   ۀ ناشناخت يها  نیسرزم
ه کـ  لـه ی گالیزندگۀ شنامینماهاي مهم  از صحنه  یکی. )76رهنما  (»  است يوی و لذات دن   ینفسان

شنامه است و تماشـاگر را بـه   ی نمایله در تمامی گاليرک فةوی و تناقض ش   یتیانگر تضاد شخص  یب
زدهم یله در فصـل سـ  یگال کلیدي التجم یکی از رارکخواند، ت یله فرامیگالشخصیت  چالش با   

 23 از گذرانـدن  در این صـحنه پـس  له یگالبعد از آن که . اوست از شاگردان    یکیتوسط آندرا،   
دانـد، فقـط    یقت را نم یه حق کآن  «: گوید  ، آندرا می  ندک ی م ی خود را نف   یۀ نظر ،اهچالیروز در س  

، برشـت (» .ار اسـت کـ تی جنانامـد،   یداند و آن را دروغ م       یقت را م  یه حق ک یسکنادان است، اما    
1955، 110( 

، یـی  روا ئـاتر ت.  برشـت اسـت    ییتر روا ئا بارز ت  يها   از نمونه  یکی لهی گال یزندگ ۀشنامینما
خلـق  ) ییتر ارسـطو  ئـا ت (یکالسکتر  ئاه برشت در مقابل ت    ک است   یر شد، نام  که ذ کهمان گونه   

 برشت آن   يبرا. ت گسترش داده شده اس    ي مدرن توسط خود و    یشیات نما یرد و در قالب ادب    ک
م ک حا ي و  اقتصاد   یاسی، س یط اجتماع یر شرا ییله مهم است، تغ   ی گال ی زندگ ۀشنامیه در نما  کچه  

مات ی اخـذ تصـم    يم بـرا  کله و رفتـار او در مقابـل نظـام حـا           ی گال يد با الگو  یتماشاگر با . است
ع بـه   ه از نشـان دادن موضـو      کـ د  ین هدف با  یل به ا  ی ن يبرا. دست آورد ه   ب یجی خود نتا  یاسیس

ند ک ی دنبال ميدگاه انتقادیله را از د  یتماشاگر برشت رفتار گال   .  صرف نظر شود   یکصورت تراژ 
ی ت اجتمـاع یه مسـئول کرد یگ ی قرار م  ی در خدمت اهداف انسان    یه علم در صورت   کابد  ی یو درم 

له یلگر نقش گایشنامه و بازین تماشاگر و موضوع نما  یجاد فاصله ب  یب ا ین ترت یبه ا . ردیز بپذ ی ن را
برشت در . )235 اوفمانک(اند   دارد، قرار گرفته   ی آموزش يه بعد ک برشت   ییتر روا ئادر خدمت ت  

شنامه موضـع   ی نسبت به نما   يت وا دارد و و    یتماشاگر را در بطن جامعه به فعال      پی آن است که     
ان بـه عنـو  آن را تـوان   ی مـ  یه از طرف  ک برشت   ۀلی گال یزندگ ۀشنامینماپیام  .  داشته باشد  يانتقاد
ه جهان، انسان و جامعـه      کن است   یرد، ا ک قلمداد   یآموزشتئاتر  گر  ی و از طرف د    یخی تار یدرام

ه کـ وتـاه   ک یشـنامه بـا متنـ     ین نما یا) فصل (ۀ صحن 15هر  . ر داده شوند  یید تغ یرند و با  ییقابل تغ 
جـان از  ی زدودن هيه براک ي امر-شود   یا با بیتی آغاز می دهد و   یل م کی آن فصل را تش    ۀخالص
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 ی همخـوان یـی تر روائـا  است و با تصورات برشـت از ت يشنامه در نزد تماشاگر ضرور   یتن نما م
 . موضوع آن فصل را در بر دارديزک مريها دگاهی و ديرک فيها وهیها اغلب ش تیب .-دارد

توان به عنوان یک درام تاریخی نیز تلقـی کـرد، امـا               را می  لهی گال یزندگ ۀشنامینماگرچه  ا
سـم و   یآل  دهیـ  از ا  یقـ ی تلف ه اصوالٌ ی ک خیدرام تار این نمایشنامه از نقطه نظر       هکر است   کان ذ یشا

بهاي اندکی داده شده اسـت      یستیآل  دهیبه بعد ا  چندان موفق نبوده است و در آن        سم است،   یرئال
 تنها تفاوتی که گالیلۀ برشـت بـا گالیلـۀ        .امل دارد کت  ی سنخ ی تقریباً خیع تار یوقاو نمایشنامه با    

 سـاخته  ي عصـر خـود فـرد   ی علمـ ةندیله به عنوان نما یز گال رد این است که برشت ا     تاریخی دا 
ه از علم به عنوان     ک یزند، شخص   یمپا  ات پشت   یخالقا است و به     یذ زندگ ی لذا یه در پ  کاست  

 .نگرد یال خود می به امیابی در راه دستيا لهیوس
از خـاص    ی اجتمـاع  امتقابل با یک نظـ     ،شنامه در نظر برشت   یردن نما ک یخیمنظور از تار  

 در نمایشنامۀ خود بـه    برشت  . )653،  1967،  برشت (استگر  ی د یستم اجتماع ی س یکنقطه نظر   
 در  کیرات انـد  ییـ است و فقـط تغ    وابسته  ار  یله بس یت گال ی نشان دادن شخص   ي برا یخیمنابع تار 
داده اسـت تـا موضـوع نمایشـنامه را بـه          شـنامه   ی نما يهـا   تی از شخص  یدادها و بعض  یروند رو 

 ).106 نوپفک (جریانات سیاسی زمان خود نزدیک کند

  جهینت
ر و  کـ ه تف کـ  ی زمـان  یعنی خلق شد،    1939 و   1938 يها ن سال ی ب لهی گال یزندگ ۀشنامینما
 یاسـ یانات سیر جریز تحت تأثی برشت نۀشنامینما. م بودکسم بر اروپا حایالیونال سوسینظام ناس 
ار کـ  ان،شـنامه ین نمایـ در طرح اول ا  در حالی که    . م در آلمان و اروپا نوشته شده است       کروز حا 

ه دیبخشـ   ان را   کـ ن ام یـ له ا یبه گال این تکذیب    وقرار گرفته   أکید  له مورد ت  یت از جانب گال   یواقع
قصور گالیلـه بـه عنـوان یـک          يدر دو طرح بعد   ،  قات خود ادامه دهد   یه در خفا به تحق    ک است

 این دو طرح، خط مشی گالیله کـه قـادر           در. دانشمند علوم طبیعی مورد توجه قرار گرفته است       
 یعـ ی علوم طبۀنیدر زم و اهداف انسانی را      اتی به اصول و اخالق    يبندیبا مقاومت خود پا   نیست  

س کـ دگاه ع ین د ی ا .گیرد  ، مورد انتقاد قرار می    ندکوم  کفراهم سازد و سوء استفاده از علم را مح        
 يه از سـو کـ  ید وقتـ یـ ه نباکـ د اسـت  برشت معتق.  ژاپن بودی اتمارانالعمل برشت بعد از بمب  

. ردیت بپـذ ید مسـئول یز بایه داد و علم ن   ی ارا یت است، آن را به سادگ     ی بشر ه متوج يدانش خطر 
او از امکانات مختلف تئاتر روایی و یـک موضـوع تـاریخی بـراي نشـان دادن شـرایط خـاص           

جـدي بـا    گیـرد و تماشـاگر را بـه چـالش             اجتماعی، اقتصادي و سیاسی زمان خـود بهـره مـی          
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این امر باعث شده است کـه  . خواند مشکالت ناشی از اختراعات علمی در عصر مدرنیته فرا می  
 به یک تئاتر روایی آموزشی در خدمت اهداف انسانی در عصـر جدیـد   لهی گالیزندگنمایشنامۀ  
 .مبدل شود
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