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 مقدمه
اسـت، آن را بـه دو بخـش         هنگامی که سخن از گفتگوي مردم بـا قـدرت در میـان بـوده              

فوکو معتقد است کـه ویژگـی دوران پیشـامدرن آنسـت کـه      . اندپیشامدرن و مدرن تقسیم کرده  
ن مـدرن نـوك   کـه در دورا شد، در حالی قدرت از نوك هرم بر طبقات پایین جامعه تحمیل می       

بـه همـین دلیـل،      ). 100 -107(آغـاز کردنـد     دوسـویه را    » بـازي «هرم قدرت و قاعدة آن یک       
انـد، از آنجـا کـه ایـن دوران را     هنگامی که به درام و ادبیات نمایشـی قـرون وسـطی نگریسـته       

ند، اخوانده» وحدت«اند، ادبیات نمایشی و تئاترش را بیشتر ابزاري براي ایجاد       پیشامدرن دانسته 
کـه درام و ادبیـات نمایشـی        وحدتی که نهادهاي قدرتِ نوك هرم خواستار آن بودند، حـال آن           

هـاي میـان درام     از یـک سـو، تـنش      : هاي چندگانه بوده است   هاي همیشگی تنش  یکی از پایگاه  
کارگردان و بازیگر و تماشاگر و، از سوي دیگر، تنش میان قدرت این گروه و نهادهـاي        نویس،  

در این گفتار به قرون وسـطی بـه عنـوان          . اندرا چیزي نهایی دانسته یا خواسته     » تنم«قدرت که   
اندازیم و، در همین دستگاه، بیشتر به چالش هـاي مـردم بـا نـوك             دورانی پیشامدرن نگاهی می   

پردازیم و به شکل گیري متون جایگزین در میان مخاطبـان           هرم قدرت و متون مصوب آنان می      
 400ون آیینی مذهب کاتولیک که پـس از فروپاشـی امپراتـوري رم در                یعنی مت  -قرون وسطی   

  . کرد  اشاره خواهیم-میالدي جان گرفتند و تا قرن پانزدهم در اروپا رایج بودند 

 یبحث و بررس
نگاران ادبیات نمایشی با نگـاهی تحقیرآمیـز بـه    تا اواسط قرن بیستم، پژوهشگران و تاریخ    

» جهـل /دوران تاریـک « ازپانصد سال نخسـت آن بـا اصـطالح    نگریستند؛ حتیقرون وسطی می 
)Dark Age (کردند که منظورشان از این اصطالح، جهل و نادانی حاکم برمردم آن دوره یاد می

هاي برخاسـته از آن پـس       هاي نو در بارة قدرت و تنش      اما با برآمدن انسانشناسی و دیدگاه     . بود
را بیشـتر بـه خودشـان نسـبت       » جهل/تاریکی«ات  از جنگ دوم، پژوهشگران برآن شدند تا صف       

بدین ترتیـب،  . دانستنددهند زیرا اینان اعتراف کردند که مطالب زیادي دربارة قرون وسطی نمی     
ها بـه بررسـی   پژوهشگران تالش کردند این دوره را بیشتر بکاوند، در نتیجه، یکی از این شاخه          

 . ا در سازوکار قدرت بررسی کردها رمتون نمایشی و آیینی این دوره پرداخت و آن
بار ادبیات نمایشی یونان در     این. هایی به دوران یونان باستان نیز کشید      دامنۀ چنین پژوهش  

دسـتی و وحـدتی کـه    هاي قدرت بررسی شد و آن یـک پیوند با چالش و گفتگوي مردم با نهاد   
ایـن  . کـرد نۀ دیگري جلوه  پنداشتند، به گو  پیش از این براي درام یونان باستان و مخاطب آن می          
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» وحدت«خواست از درام براي ایجاد      دهد هنگامی که آتن مادرشهر شد، می      ها نشان می  بررسی
در واقع، درامی که از سوفوکلس و ایسـخولس و اوریپیـدس مـی              . برداري کند در مخاطب بهره  

بودند بامدادان  شناسیم، وابسته به نیمروز درام یونان است، زمانی که قدرت هاي حاکم توانسته              
ژانویـه یـا   /دسـامبر ،  (Rural Dionysiaجشن روستایی دیـونیزوس "هاي نمایشی را، یعنی آیین
، Anthesteria(، جشـن آنتسـتریا    )بهمـن /فوریـه یـا دي    /، ژانویـه  lenaea(، جشن لنائیـا     )دي/آذر

را کـه پایگـاه مردمـی داشـتند، بـه سـود       ) 10-9لیخـت  -فیشر (")اسفند /مارس یا بهمن  /فوریه
 Great(جشن دیونیزیاي بزرگ یا جشـن مـادر شـهر    "هاي قدرت، یعنی اختراع بزرگ دستگاه

Dionysia یعنی همانی که ما تئاتر یونان را بـا          )همان (")اردیبهشت/آوریل یا فروردین  /، مارس ،
به عبارتی، این آخري تالشی بود بـراي مهـارکردن نیروهـاي       . شناسیم، از میدان بدر کنند    آن می 

بنابراین، گذاشتن نام ادبیات نمایشی دیونیزوسی بر این دورة اخیر، بـیش از آن              . عهسرکش جام 
از سـخنان بـاال     . کـردن آن بـود     باشد، ترفندي بـراي کمرنـگ      که به جوهر تراژدي یونان مرتبط     

-نـیم . استپیداست که دورة دیونیزوسی درام یونان بسی پیشتر از سوفوکلس و اوریپیدس بوده         
 کـه  (The Bacchae) زنان شـوریده  دهد که، سواي نمایشنامۀورة اخیر نشان مینگاهی به آثار د

 ماهیتی دارند کـه     ادیپ در کلونوس  ،  آنتیگونهها چون   ماهیتی دیونیزوسی دارد، بیشتر نمایشنامه    
 اسـت کـه     زنان شـوریده  زند، اما تنها در     در آن نهاد قدرتِ مادر شهر بر نمایشنامه ها خیمه می          

 لیختـه   -فیشـر (آورد و بیشتر با آیین و بازي سـروکاردارد          نیزي را به یاد می    شور و شورش دیو   
-آنچـه را کـه مـردم در آیـین     . بهتر است این را اندکی بیشتر توضیح دهیم       ). 6، سومرشتاین   10

، پیوند داشت، اما بعدها     (trugōidiā)تروگویدیا،  »سرود دختر رز  «داشتند بیشتر با    میهایشان برپا 
) 15سومرشتاین  (» آوازخوانان در هیات بز   «به معنی    tragōidiā آتن این سرود به      و در مادرشهرِ  

پیوند داشـت، امـا   » عید دختر رز«اولی بیشتر با شور و خلسه یا، به قول خاقانی، با            : تغییر یافت 
آنچه از این نیمروز به بعد بر سر تئـاتر         . دومی با گذر از آیین، با مصلحت و قانون پیوند داشت          

هاي آن نقـش یافتنـد، بـه گفتـار دیگـري             باستان آمد و این که چگونه مردم در دگرگونی         یونان
خواستیم به این نکته اشاره کنیم که دستگاه قدرت آتـن بـا شـور               است؛ در اینجا تنها می    نیازمند

اینک بهتر است ببینیم این چـالش       . چندان سرسازگاري نداشت  » سرود دختر رز  «دیونیزوسی یا   
 .ی چگونه جلوه کرد و چه پیامدهایی داشتدر قرون وسط

کند، جایگاه لرزانِ خنده و کمدي در       آنچه در نگاه نخست در تئاتر قرون وسطی جلوه می         
اي کند کـه شـاید پـاره    به نکته اي اشاره می نام گل سرخ  امبرتو اکو در رمان     . دستگاه کلیساست 

حث او جوهر دیدگاه کلیسـا در بـارة        فیلسوفِ دوران پسامدرن بدانند، اما ب     / آن را شوخی منتقد   
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کشـد کـه بخـش      او در این رمان این نکته را پیش می        . خنده در قرون وسطی را روشن می کند       
اند، ي ارسطو گم نشده بلکه آنان که در طول تاریخ خنده و کمدي را ناجور دیده               بوطیقاکمدي  

 ایـن رمـان یـک صـومعۀ         به همین دلیل، فضاي   . این بخش از کتاب را در جایی پنهان کرده اند         
رود بازرسی که به آنجا مـی     . قرون وسطایی است که در آن قتل هاي مرموزي صورت می گیرد           

جسـتجوي او بـه     . شوندها در این صومعه کشته می     هایی است که بداند چرا طلبه     به دنبال نشانه  
ون بیاورند و   این نکته می انجامد که قربانیان خواسته بودند کمدي ارسطو را از مخفیگاهش بیر             

خنده در آن گناه شمرده رمان اکو فضاي گوتیک وحشتناکی را نقش می زند؛ جایی که        . بخوانند
 .شودمی

هـاي  در برابر تضـاد   ي درونی است    انفجار استوار است و خنده نیز       خندهکمدي برشالودة   
 سـتخوش هـاي د در دورهاز آنجـا کـه   . درگیرنـد هاي زنـدگی   تضاد با کسانی که نهفته در رفتار    

، کمـدي  کننـد بسیاري جلـوه مـی  هاي  تضاد،هاي اجتماعی شگرف»آشوب«  گرفتار دگرگونی یا 
کشـش انسـان بـه      بـا   دار  بازنمایی هاي کمیک یـا خنـده       .تر است ها چاالك براي نشان دادن آن   

 کودکی و رفتـار     از قانون تاکیدکند، به   فرمانبرداري  بر  پیوند دارند؛ کمدي بیش از آن که        » ازيب«
مـا را متوجـه   هـاي گونـاگون باشـد،    »منـع  «نگـران  که آن کودك بی. زندمیمن آدمی داۀدکانکو

» تفاوت کمیـک «او در این . خندیمکند که چون ما در عالم او نیستیم، به آن می         تفاوت هایی می  
مثل اغراق کردن در حرکات جسمانی و نیز        «هاي عادي مان    نوعی دستکاري کمی در ویژگی    به  

» هـا هـاي جسـمانی، و دیگـر ویژگـی        هاي ذهنی بر عملکرد   ي ذهنی، چیرگی عملکرد   هافعالیت
  .سازدآگاه کند ما را با جهان دیگري سواي جهان آشنایمان پردازد و تالش میمی) 287فروید (

 liminal)اي هـاي آسـتانه  خواست ارادي انسان براي ورود بـه فضـا  » بازي«به قول ترنر، 

spaces) ئاتر زمانی کارآیی دارند که بتوانند فضاهاي آستانه اي باشند و خواننـده      درام و ت  .  است
و مخاطب را براي ورود به دنیایی آماده کنند که نه این جهانی است و نه آن جهانی کـه پیشـتر                   

شـدن آن اسـت؛ در ایـن گـذر،                 ایـن مرحلـۀ بحـران هویـت و سـیال          . انـد پیش رویش گذارده  
از آنجـا کـه کمـدي بـا شـور و      . ي هم شکل نگرفته اسـت »آن« هنوز  باشیم؛» این«خواهیم  نمی

دانستند و دیـري    اي  سروکار داشت، آن را آبستن فضاهاي آستانه      » در شدن از خود به  «آشوب یا   
نگذشت که کمدي و وابستۀ آن، خنده، را همان آیینِ دیونیزي در لباس مبدل خواستند و هرجا                 

ناگفتـه  (هـاي اجتمـاعی دانسـتند       ذار مخاطب در دادوستد   کمدي بود آن را نشانۀ حضور تاثیرگ      
،  بـود هـایی مشـخص کـرده     ، بلکـه بـراي آن انـدازه       کرد ردنمی تمامیکلیسا خنده را به   نماند که   
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 مسیحیت با تراژدي نیز میانـۀ خـوبی نداشـت،    1).هایی که به موجه بودن آدمی لطمه نزند     اندازه
با این حال، فرهنگ مسیحی باالخره به نـوعی از          . بیایدتوانست با عنصر طغیان آن کنار     زیرا نمی 

 مشـکل بـزرگ کلیسـا       2).16-42اشـتاینر   (گذاشـتند تـن داد      » تراژدي مسیحی «آن که برآن نام     
را فـراهم    ) 277قادري  (»  سرك کشیدن به درون آشوب هستی      امکان  «کمدي بود، زیرا کمدي     

تاکیـد  » وضـعیت موجـود   « که بـر حفـظ       توانست به همگرایی دلخواه کلیسا    آورد و این نمی   می
 .داشت کمک کند

مشکل دیگر کلیسا با کمدي این بود که این گونۀ ادبی به رواج زبان مادري و سادة مـردم                  
اي کردنـد، گونـه  زد و این براي اصحاب کلیسا که با زبان التین بر مردم حکومـت مـی         دامن می 

تـه ضـروري اسـت کـه کلیسـا تـالش                یادآوري ایـن نک   . رفتستیز با قدرت حاکم به شمار می      
براي معماري و زبان دو حالـت عمـده   . داردهاي نمایشی را درچارچوب کلیسا نگهکرد آیین می

اند، چون مجلـس،    یکی زبانِ فضاهایی که نشانه هاي قدرت دولت، کلیسا و طبقه          : پیش می آید  
 شکسـتگان چـون بـازار،    کاخ، کلیسا، حرمِ قدیسان؛ دیگري زبان فضاهاي خرد و بیشمارِ شـاخ           

روشن اسـت کـه فضـاي       ). 161مارکوس و کامرون    (شهرك، آسایشگاه، سربازخانه، و نوانخانه      
خواسـت، امـا  زبـان مردمـی      در خور ارگ و سرودهاي مـذهبی مـی        » سره و ناب  «کلیسا زبانی   

 .پیچیدبود و پژواکش نباید در طاق و رواق کلیسا می» !ناسره و آلوده«
 دربـارة کارنـاوال در قـرون وسـطی بـه            رابله و دنیایش   مشهورش به نام     باختین در رسالۀ  

اگر چنین باشـد، شـاید بتـوان آن را رخـدادي در راسـتاي               . عنوان جشنِ شدن سخن می گوید     
امـا پژوهشـگران بسـیاري چـون بـوث،      . ایجاد فضاي آستانه اي مورد نظر ویکتور ترنر دانست        

اند و دیدگاهی مخالف سـخنان      نان باختین شک کرده   استالیبراس، وایت و برنشتاین در بارة سخ      
رسـد کـه پژوهشـگران نـوین،        پِرفِتی در پژوهشش به این نتیجه مـی       . اندباختین را پیش کشیده   

از دید پژوهشگران نو،    . بینندبرخالف نظر باختین، کارناوال را چیزي منفی و محافظه کارانه می          
بـرداري     در کارنـاوال بـه سـود خـودش بهـره      کلیسا از آزاد شدن نیروهاي سرکوب شدة مـردم          

                                                           
 :به. ك.براي مطالعۀ بیشتر در این زمینه، ر -1

Hans-Jurgen Diller, “Laughter in Medieval English Drama: A Critique of Modernizing and 

Historical Analyses,” Comparative Drama, 2002. 
 :ك.براي مطالعۀ بیشتر در این باره ر -2

Joseph Schwartz, “Chesterton on the Idea of Christian Tragedy”, Renascence: Essays on Values in 
Literature, Vol. 53, No. 3 (2001), 227-. 
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یافتند تا بـا خنـدة کارنـاوال بـا نظـام حـاکم سـخن                کرد زیرا، هرچند مردم دمی فرصت می      می
 ایدئولوژیک کلیسا تقویـت     -بگویند، اما با بازگشت مردم به وضعیت عادي، تنها پایگاه سیاسی          

چنین خوانشـی از کارنـاوال     . ردندکمی شد و مردم باز باید با نظام قرون وسطایی قدرت سرمی           
داند که با آن کلیسا خود را در برابـر شـدت و فشـار              در قرون وسطی، این رخداد را ابزاري می       

کرده است؛ یعنی کارناوال دریچـۀ اطمینـانی بـوده اسـت بـراي      می» واکسینه«اعتراضات مردمی   
). 38پرفتـی   (اقی بماند   مردم تا وضعیت موجود به حال خود ب       » ویرانگر«سرریز کردن نیروهاي    

اما این نکته را نیز باید در نظر داشت که هرچند دیدگاه هـاي نـو در بـارة کارنـاوال در قـرون                        
وسطی، چندان با نظر خوشبینانۀ باختین موافق نیستند، اما نباید از این نکته غافل شد که دیدگاه                

 در متـون مصـوب کلیسـا          نمایشـی و رخنـۀ آن     / باختین در بارة پایگاه فولکلوریک متون ادبـی       
 .استاي درخور توجهنکته

دادن به آیین هاي نمایشـی بسـیار عبـرت آمـوز            در قرون وسطی، نقش مخاطب در شکل      
هـاي بـر     عیـد پـاك، تعزیـه    هـاي   آیـین : انـد براي قرون وسطی سه دسته نمایش شـناخته       . است

نی، نخسـت مصـلوب     روشن است که از نظـر زمـا       . هاي اخالقی شدن مسیح و نمایشنامه   صلیب
نکتـۀ جالـب ایـن      . رخ داده است؛  مراسم عید پاك برآمده از این رخداد است           ) ع(شدن مسیح   

) 33 لیختـه    -فیشر(گردد  هاي عید پاك به قرن دهم میالدي بازمی       است که گرچه پیشینۀ نمایش    
و در  یابـد   هاي برصلیب کشیدن مسیح از قرن سیزدهم میالدي رونق مـی          اما اجراي آیینی تعزیه   

هـاي اخالقـی آن     تـوان نمایشـنامه   در این میان، می   ). 40همان  (قرن پانزدهم به اوج خود رسید       
دوران را تالش نهایی کلیسـا بـراي جاانـداختن دسـتورهاي اخالقـی در قالـب متـون مصـوب            

بنابراین، اگر از دیدگاه سرشاري ادبیـات و متـون نمایشـی بـه قـرون وسـطی                  . نمایشی دانست 
ترین دورة آن به شـمار      هاي نمایشی عید پاك، پررونق ترین و مردمی        رواج آیین  بنگریم، دوران 

در همین بخش است کـه بیشـترین دخالـت مـردم در بازنمـایی و نمـایش بـه عنـوان                      . رودمی
 .گفتگوي غیرمستقیم با قدرت، صورت گرفت

ـ                       س از  عید پاك که دوره اي بین اواخر ماه مارس تـا اواخـر مـاه آوریـل دارد، بـه آداب پ
 پـیالت و    -1: نمایشنامه هاي عیدپاك هفـت بخـش دارنـد        . کندمصلوب شدن مسیح اشاره می    

 -4 صحنۀ بازگشت مسیح و یـورش او بـه دوزخ و رهانیـدن دوزخیـان      -3 معراج   -2نگهبانان  
 جلوه کردن مسیح در اطـراف مغـاك در چشـم    -6 رفتن بر سر مغاك مسیح -5نمایش عطاري  

تا به چشم خود جسد مسیح یا مغاك خالی را          (ریون به سوي مغاك    هجوم حوا  -7مریم مجدلیه   
پـس  «: آمده است) 16:1 (مرقسآبشخور نمایش عید پاك یک جمله است که در انجیل  ). ببینند
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چون سبت گذشته بود مریم مجدلیه و مریم مادر یعقوب و سالومه حنوط خریده آمدنـد تـا او                   
 قرار است که سه روز پـس از مـرگ مسـیح، مـریم     ماجرا از این  ). 84(»  را تدهین کنند   ]مسیح[

آورند تا پیکـر    میو سالومه براي خوشبوکردن کالبد مسیح روغنی        ) مادر یعقوب (مجدلیه، مریم   
پس از خریدن روغن، این سه به سوي مغاکی که جسد مسیح را درآن نهاده               . او را خوشبو کنند   

 . مسیحیت به معراج مسیح مشهور استیابند و این در آیینروند اما جسد را نمیبودند می
در انجیل هیچ اشاره اي به رفتن سه قدیسـه بـه عطـاري و خریـدن روغـن نشـده؛ فقـط                         

اما در آیین نمایشـی عیـد پـاك ایـن خـود بـه               . »حنوط خریده آمدند  «خوانیم که آن سه زن      می
دادهاي دیگـر،  صحنه اي طوالنی، یعنی رفتن به عطاري، چانه زدن با عطار و همراهانش و رخـ  

 مسـیح را    3صـحنۀ   .  در خور توجه اسـت     7 تا   1همچنین، ترتیب صحنه ها از      . تبدیل می شود  
دهـد و ایـن در حـالی       نشان می دهد که به دوزخ می رود و دوزخیان را از آن عالم نجات مـی                

است که شیطان از این کار خیلی ناراحت است و تالش می کند افراد تازه اي را به عالم دوزخ                    
 آیددرست پس از این صحنه است که صحنۀ رفتن به عطاري می. کشاندب

مرد . سه قدیسه به عطاري می روند که این صحنه بیش از آن که مرثیه باشد، کمدي است                
بقال پیرمردي است که همسري جوان و دستیاري زرنگ و جوان اما ناوارد به شغل عطاري، بـه        

ري بند اسـت، از رابـین مـی خواهـد کـه عطـاري را       عطار که سرش به کار دیگ . نام رابین دارد  
کند کاش  گوید و آرزو می   بینیم که غرولند کنان از سختی کار می       سپس رابین را می   . سامان دهد 

کنـد دسـتیار    رسد و قبول می   در این دم یک دلقک دیگر از راه می        . خودش هم دستیاري داشت   
. د و از عطـار روغـن مـی خواهنـد          رسـن درست در همین دم سه زن مقدس نیز می        . رابین شود 

سـه زن   . خـورد کند، اما از او کتک سختی می      همسر عطار به گرانفروشی شوهرش اعتراض می      
کنـد و  رود و رابین با همسر جوان او سر صحبت را باز مـی     روند، عطار پیر به خواب می     که می 

کننـد  ها چنین مـی  آن.از او می خواهد خودش را از این زندگی مشقت بار رها و با او فرار کند      
و به مرغزار خوش آب و هوایی می روند و با هـم مـی خواننـد و مـی رقصـند و نـرد عشـق                                 

 ).187والش (می بازند 
شاید از بررسی نمایش هاي وابسته به عیـد پـاك دریـابیم کـه اصـوالً چـرا تعزیـه هـاي                       

هاي عید پاك   نمایش برصلیب شدن مسیح مطرح شدند و چرا در تاریخ ادبیات نمایشی، پس از            
هاي آیینی عیدپاك جمالتی از انجیل هاي متـی، لوقـا، یوحنـا و         چارچوب اصلی نمایش  . آمدند

اما متونی را که مردم از آن ساختند تنها به افزودن جمالت یا تغییر لحن متـون از                  . مرقس است 
رگذشـت  اروپـاي شـرقی س    (مرثیه به شوخی نینجامید؛ در متونی کـه مـردم در اروپـاي غربـی                
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براي این آیین ها فراهم کردند، کار به جایی کشید که کسانی، همچـون رابـین           ) خودش را دارد  
خوشگذران و دلقک که هیچ ربطی هم به انجیل و روایت بر صلیب شـدن مسـیح نداشـتند، در     

 .آن ظاهر شدند و ابتکار عمل را به دست گرفتند
چرخۀ فصـول از کهـن الگوهـایی     دانیم که جشن در     عید پاك رخدادي بهاري است و می      

هاي عید پـاك،  در نمایش. اندها، کافرکیش یا یکتاپرست، به آن پایبند بوده  است که همۀ فرهنگ   
عروج مسیح به ملکوت و بازگشت او براي رها ساختن دوزخیان از جهنم نوعی جشن رهـایی                 

ن رابـین در ایـن      مـردم از آورد   ). 133-34ویکهـم   (آیـد   تن از اسارت و احیاء آن به شمار مـی         
نام رابین هم در زبان آلمانی و هم در زبان التین، بـا           . کردندها هدف خاصی را دنبال می     نمایش

گرا و خوشـگذران    رابین آدمی برون  . سرخی چهره و در نتیجه، با شوخ و شنگی فرد پیوند دارد           
مـی اروپـا،    ؛ در بارة پیدایش چنین فرد خوشگذران و عیاري در ادبیـات مرد            )187والش  (است  

گمانه زنی هاي بیشماري شده است، از جمله این که او از آیین هـا و  اسـطوره هـاي پـیش از             
 -فیشـر (مسیحیت در اسکاندیناوي آمده است و یا از دل افسانه هاي ژرمن سر برداشـته اسـت           

شاید بتوان او را گونـۀ روزآمـد دیـونیزوس دانسـت، زیـرا او بـا شـور و شـادي و                       ). 38لیخته  
خاست و به میـان بـازیگران   او در پاره اي متون از میان مردم برمی. آسایی پیوند مستقیم دارد  تن
وجـود  .  است به این که او از مردم، یا سخنگوي مردم بوده است رفت که این خود اشاره اي     می

اي در ادبیات نمایشی مردمی آن زمان به ما اجازه نمـی دهـد ایـن حکـم را یکجـا                     چنین چهره 
گـرا  هایی زیر فشار کلیسا و، بنـابراین، سـربه زیـر و اخـالق             یریم که مردم قرون وسطی آدم     بپذ

نوبرت الیاس، آرنو بورست و رابرت ماچمبلِد، سه پژوهشگر فرهنگ قرون وسـطی، کـه       . بودند
روسـتایی و   ها، روایات و دیگر اسناد آن زمان را بررسی کرده اند، بر این باورند که مردمنقاشی

پروا بودند و هم دغدغۀ محرومیـت       ر قرون وسطی در بارة خور و خواب و تن هم بی           شهري د 
نکتـۀ جـالبی اسـت کـه در     ). 134؛ ویکهـم  40 لیختـه،  -به نقل از فیشر  (از لذات آن را داشتند      

گویی مردم با آوردن رابین در   . است مسیح در کانون توجه جاي گرفته      تنهاي عید پاك،    نمایش
. خواستند از سویی تن زندة مسیح را در وجود خودشـان متجلـی ببیننـد              متون نمایشی خود می   

خواستند با کلیسا به گفتگـو بنشـینند    تواند قابل بررسی باشد که مردم نیز می       گرچه این نکته می   
و زندگی سرزنده و شادي را براي خود بخواهند، زیرا، به نظر آنان، مسیح براي آنان جان باخته            

ی این مراسم می خواستند از سویی نبودن مسـیح را نفـی کننـد و از سـوي                   بود و اینک با برپای    
زد و آنچه کاهنـان بـر سـرِ    آزاري یا خارپنداري تن که کلیسا بدان دامن می   دیگر، میان رواج تن   

 . »شما پارة تن منید«ها گفته بود مسیح آوردند پیوندي نهانی بسازند، زیرا مسیح بارها به آن
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یابد که یکبار دیگر به چیـدمان صـحنه هـا در ایـن               بیشتر اعتبار می   این سخن اخیر زمانی   
آیین دقت کنیم و این پدیده را رفتاري براي سـاختن گفتمـانی ضـد گفتمـان کلیسـا بـه شـمار           

دهند که تـن مسـیح نیسـت، سـپس عـروج او را بـر               نخست نگهبانان به پیالت خبر می     . آوریم
. بیخون زدن مسـیح بـه دوزخ برصـحنه مـی رود          پس از این رخداد ماجراي شـ      . بینیمصحنه می 

دهـد، در  گشاید و نفرین شدگان را فـراري مـی    چنان که گفتیم، مسیح دروازه هاي دوزخ را می        
حالی که شیطان و دار و دسته اش سخت نگران می شوند و دوباره به جمع آوري افراد نفـرین                   

 عطاري معنی ضـمنی تـازه اي        در این راستاست که صحنۀ رفتن سه قدیسه به        . پردازندشده می 
هایی شوند همان اگر مسیح دوزخیان را آزاد می کند، آنان که از این رخداد ناراحت می             . یابدمی

 . بیننداند که پرداختن به شادي و تن را ناگوار می
گـاه تـن و فرصـتی بـراي گوشـزد       هاي عید پاك را بهترین جلـوه      بدین ترتیب، مردم آیین   

در عین حال، مردم توانستند با آیین هاي عید پاك میـان  . یروهاي آن یافتندارزش آن و بازیابی ن   
هـا،  در قرن دهم میالدي، مردم با اجراي این آیـین         . آیین دیونیزي و عروج مسیح پیوندي بیابند      

هاي دوران باستان، سـرزندگی را در هیـات قـوت یـافتن، نوجـوانی، بازیـابی               همچون دیونیزي 
گرفتند و با این کار نیازهاي تن، از جملـه شـهوت و آز،              مثل، جشن می  شادابی، باروري، تولید    

هاي عـروج مسـیح، تـن او ناپدیـد          در آیین ). 40 لیخته   -فیشر. (کردندرا در تن خود تجربه می     
هاي کلیسـا در بـارة عـروج مسـیح، از ایـن آیـین جشـن                 اما مردم با دستکاري روایت    . شودمی

 . بودندشادخواري برپا کرده
نوعی حرکت بینامتنی از سوي مخاطب قرون وسطی بود و کلیساي کاتولیک رم ایـن               این  

 در  1570آمیـز تئـاتر دوران باسـتان شـناخت و در سـال            کار را بازآفرینی یا بازیابی عناصر کفـر       
شوراي ترنت که مجلس قانونگذار کلیساي کاتولیک رم بود، یک متن مورد تایید از این آیین را          

 ). چمبرز. ك. ؛ نیز ر34لیخته -فیشر(کرد ها را ممنوعراي دیگر نسخهبه چاپ رساند و اج
در این دوره مخاطـب     . این پایان دوران حضور اجراهاي آیینی به زبان ساده و مردمی بود           

بـا  ) التین(یکی این که در برابر زبان رسمی    : کردبا پافشاري بر دو اصل جدل خود را اعالم می         
کـرد  د؛ دیگر این که متون مصوب کلیسا را بدان سان بازنویسی می           کرزبان مادري ایستادگی می   

ها با رفورم هاي مذهبی متـأثر از        اما این آیین  . اش باشد که متون نو بازگو کنندة نیازهاي روزمره      
شکوه و عظمت دربار، هرگونه اندیشۀ سادگی و ساده پسـندي را از دسـت دادنـد و وسوسـه                    «

ن که طالب شکوه و جاللی بزرگتر و برتر از شکوه یک شـاه              شدند قلمداد کنند که خداي آسما     
 ).167شائفنر (» زمینی است
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ایـن  . هاي بر صلیب شدن مسیح رواج یافتند      هاي مردمی عیدپاك، مصیبت   با سرکوبی آیین  
 مـیالدي، یعنـی     1500شدند، اما حوالی    گداري در اروپا اجرا می    مصیبت ها از قرن سیزدهم گاه     

هاي عیدپاك جلوگیري کرد، این تعزیـه را در میـان مـردم رواج              اجراي آیین زمانی که کلیسا از     
هـاي مسـیح    یک نکته در این میان گفتنی است و آن همزمانی یهود ستیزي کلیسا با تعزیـه               . داد

حـال آتـش    ها به رنج تن شکوه ببخشد و در عـین         خواست با اجراي این تعزیه    کلیسا می . است
نکتۀ دیگر این کـه کلیسـا مقـرر کـرده بـود      . ور نگاه دارد شعلهخشم مردم را نسبت به یهودیان  

یـا  » اشـقیا «توانسـتند در نقـش   نقش مسیح و قدیسان را روحانیون بازي کنند؛ مردم هم تنها می   
بـدین ترتیـب، مـردم بـه خـوبی         . هایی که روح و تن مسیح را آزردند بر صـحنه برونـد   یهودي

 .نستند ترشرو و ابزار قدرت کلیسا شوندتواها نیز میدیدند که این آیینمی
آنهـا تنهـا بـه    . هاي دیگري را پـیش کشـیدند  کار شدند و دیدگاه  بهاما مردم باردیگر دست   

گفتند مسیح بر صلیب شد تا مـردم در ایـن جهـان رنـج     نشستند، بلکه می عزاي رنج مسیح نمی   
یشان مسیح را در هیات دیونیزوس  هابردند و در بازگویی   ها دست نبرند؛ بنابراین، مردم در تعزیه    

گـردد، بـه درون     شمن به میان مردم بازمی    /  مسیح "عوضی"هاي  در این روایت  . آوردندبرصحنه
هـایش  بخشد، با جادو و معجـزه رود و خیل نفرین شدگان را از بند شیطان رهایی می        دوزخ می 

ود و ارواح خبیث را از تـن  شگیر میبخشد، جنکند، کر و الل ها را شفا می    مردگان را زنده می   
 . دهدمیبیماران فراري

بنابراین، مخاطب در دوران قرون وسطی چالشی آشکار براي حضور فعال خـود در پهنـۀ                
هاي مسیح بـراي او امکـان اعتـراض بـه           آیین عید پاك و تعزیه    . هاي اجتماعی داشت  داد وستد 

امـا ایـن    .کـرد ش را فراهم مـی هاي سرکوب شده اوضعیت موجود و بازنمایی آرزوها و آرمان
-هـا را اجـرا  هاي سیار حق نداشتند این تعزیه    ها هم در قرن شانزدهم ممنوع شدند و گروه        آیین
 .کنند

 جهینت
بررسی متون ثبت شده از اجراهاي آیینی در اروپاي قرون وسـطی، چنـد نکتـه را روشـن            

دوسـویه و جانـدار بـوده       نخست این که جدال و جدل قدرت در دوران پیشامدرن نیز            . کندمی
هایی که نشانه شناسی ویژة خـود را دارنـد، در       است و ادبیات نمایشی مردمی با نمادها و چهره        

گیري هـاي  ها به ذات تصمیم  البته بخشی از این دگرگونی    . انداین گفتگوي جدلی شرکت داشته    
ر بگیـرد و آن را در       به عنوان مثال، کلیسا نخست خواست تئـاتر را در اختیـا           . گرددکلیسا بازمی 
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هاي چرخۀآفرینش رفته رفتـه در پهنـۀ کلیسـا          چارچوب معماري کلیسا نگه دارد، اما نمایشنامه      
گنجیدند و چنین شد که مردم با شکل دادن به کارناوال آن را از انحصار کلیسا در آوردنـد                   نمی

آنـان بفهماننـد کـه    و با آن، حتی دمی هم که شده، به قول پرفتی، به قدرتمـداران بتازنـد و بـه           
 ). 50(قدرت چیزي نسبی و تغییرپذیراست 

این اجراهاي آیینی یک ویژگی دلچسب دیگر نیز داشتند و آن نداشتن مرز میان بازیگر و                 
بـه  . ، از سـوي دیگـر، بـود       »بـازي «و  » کار«تماشاگر و نویسنده، از یک سو، و نمایش به عنوان           

سـاالري  ی را کـارورزي مـردم در زمینـۀ مـردم          هاي آیینی قـرون وسـط     توان نمایش عبارتی، می 
اي پدیـده . هاي جمعی و زیست محیطی در آن پررنگ بـود اي که ارزشدانست، آن هم از گونه  

به راه  » اخالق پروتستانی «طلبان در هیات پروتستانتیسم و      اصالحدورة نوزایش و    آمدن  که با رو  
هـر چیـز بـه موفقیـت ایـن جهـانی                 به قول ترنر، یک پروتسـتان بـیش از          . دیگري کشانده شد  

هاي شخصی  سودآوري فردي از جنبه   . وري، فضیلت و تقوا نام گرفتند     اندیشید و کار و بهره    می
هر چـه  ). 38(گونه، کار چیزي سواي بازي شد و سرگرمی جاي آن را گرفت        آدمی شد و، بدین   

ی کـه برشـت بـه       ها به ادبیات شفاهی قـرون وسـطی، و ارجـ          هست، روي آوردن رمانتیسیست   
 خـود   -شـمار آوریـد      این دو نمونه را دو حد بـه        –هاي اجرایی قرون وسطی می نهاد       صورت

نشانگر این نکته است که میراث گذشتگان در گفتگوهاي معاصر میان مردم و نهادها باقی مانده             
 .است
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