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 ننه دالور و فرزندانش ۀنمایشنام  مبانی تئاتر روایی برشت با استناد به

 ∗ ابراهیم استارمی
، ید بهشتی دانشگاه شهیات و علوم انسانی ادبةدک، دانشیات آلمانیار گروه زبان و ادبیاستاد

 رانیاتهران، 
 )15/4/90: ، تاریخ تصویب18/10/89 :تاریخ دریافت(

 چکیده
 یشیات نمای را در ادبیمی، تحول عظاست یی مقابل تئاتر ارسطوۀه نقطکبرشت تئاتر روایی برتولت 

 يری، نـوع نگـرش و تـأث       ییارسطو  ریغ  و یین تئاتر ارسطو  یز ب ین وجه تما  یتر مهم. وجود آورد   به   آلمان
ـ از د . گذارنـد  ی تماشـاگران مـ    ين دو نوع تئـاتر رو     یه ا کاست   تئـاتر  دگاه برشـت، محـور موضـوعی        ی

ه کـ ر کن نوع طرز تفی با طرح تئاتر روایی بر ا      او. هاي فردي است   گرایی و دغدغه    و قدر   قضا ارسطویی،
 بـراي   هایید و پیشـنهاد   یشـ کم بود، خط بطـالن      کخصوص اروپا حا  ه   جهان ب  یشیات نما یها بر ادب   قرن

 و بـود  تئـاتر  ةنندیر نوع نگرش بیی تغی در پ برشت .شنامه نویسی ارائه داد   یاصالح ساختارهاي سنتی نما   
ـ  را زمخاطـب یند ادراك اد فریوشک ین هدف م  یا  به یابی دست يبرا  فهـم درسـت   يال ببـرد و بـرا  ؤر سـ ی
 »يگانـه سـاز  یب«عنـوان    ه بـه کـ ن روش او  یا. آور جلوه دهد   رتی را ناشناخته و ح    یهیها، امور بد   دهیپد

جسـتار    این.کند میش فاصله ایجاد ین تماشاگر و نمایننده، بی بيد انتقادیجاد دیمشهور است، با هدف ا    
 تئـاتر   ةدر صدد است که با تقابل تئاتر روایی برشت و تئاتر ارسطویی، جهت فکري برشت را در گستر                 

یر تصو     به ننه دالور و فرزندانش    ۀنمایشنام سازي وي را با استناد به      هاي مختلف فن بیگانه    روایی و شیوه  
 .بکشد

، اسـتغراق،  يسـاز  نـه گایب، ننه دالور و فرزنـدانش طویی، ، تئاتر ارس   برشت ییتئاتر روا  :يدیلک يها واژه
 .ه، ناسازيکیتز

                                                           
  E-mail:estarami@yahoo.de، 021-29902445: ، دورنگار021-29902445: تلفن ∗
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 مقدمه
.  برتولـت برشـت اسـت   ،ات آلمانیدر ادبDas epische Theater(1 (یی رواتئاترگذار  انیبن
اصـول تئـاتر     . جهان و انسان استوار است     يریپذ ریی مدرن بر تغ   یسینو شنامهین نوع نما  یاساس ا 

شـود مبـانی    هاي برشت قابل پیگیري است، اما در کمتر اثري می          ایشنامهروایی در بسیاري از نم    
 Mutter Courage und (ننـه دالور و فرزنـدانش   ۀنمایشنام. طور کامل نشان داد  هاین تئاتر را ب

ihre Kinder (رت ی خواهان بص،شنامهین نمایبرشت با نگارش ا.  بارز این نوع تئاتر استۀنمون
ـ  در ااوگرچـه  . م آن اسـت ی وخيامدهای جنگ و پ   ةدیل پد تر انسان در مقاب    شیب  ،شـنامه ین نمای

 جوامـع    کـه  شد، اما اهمیت موضـوع در ایـن نهفتـه اسـت           ک یر م ی را به تصو   یخی تار یموضوع
 موضـوع مربـوط   ننه دالوره نویسنده در   کن  یا. یند روبرو موضوع جنگ  در هر عصري با      يبشر

گذارد، نشانگر آن اسـت      یش م ی دوم به نما   ی جهان  اروپا را در آغاز جنگ     ۀسال ی س يها به جنگ 
.  اسـت   و اقتصادي  یاسی س ی اجتماع یزندگ  ر نگرش تماشاگر تئاتر نسبت به     ییدنبال تغ   هه او ب  ک

 فاجعـه بـار   يهـا  زهیـ عواقب جنگ و انگ   هم با صراحت به    یما و اشاره و گاه    ی با ا  اثراو در این    
ه برشـت بـا     کـ  یالؤس. ندک ی اشاره م  يدار هیما جهان سر  یکی از عوارض  عنوان     به ، آن ياقتصاد

هـا    جنـگ ةنندکران یت مخرب و ویه چرا انسان به ماه کن است   یکند ا  ن اثر مطرح می   ینوشتن ا 
ـ  ا ۀشـ ی ر اوبـرد؟    ی نمـ  ی پ یدرست ها به   آن يها امدیع اجتماعی و پ   یو فجا  ن فاجعـه را در عـدم       ی

نظـر مشـهور هگـل      ر برشـت بـه  کـ تفن ی ا ۀنیزم. داند یها توسط انسان م    دهیشناخت درست پد  
 »که آشناست، لزوماً شـناخته شـده نیسـت    دلیل این ه  ب،موضوع آشنا«: ه معتقد است کگردد    یبرم

 اصـلی معضـالت اجتمـاعی پـی        ۀریش   برشت به  ،در نتیجه ). 22 :1995 نقل از گریم     28هگل  (
بـه  این   بنابر. گیرند  قرار نمی  الؤ، مورد س  بودنشانلیل بدیهی   د  هها ب  کند که آن   برد و اشاره می    می

ع خارج از ذهن خود     ی وقا بیشتر مردم . اي دیگر است   گونه  هروند فهم موضوعات ب   باور برشت،   
ـ ه پد کـ شـوند    یها بنگرند، متوجه م    آن دقت به  هه اگر ب  کدانند   ی قابل فهم م   یاتیهیرا بد  ی یهـا  دهی
 اطـرافش   يها دهی پد ةبار در یفهم درست    به یدگاه برشت، انسان زمان   ین از د  یبنابرا. ستندی ن يعاد
ال مهم این تحقیق این است کـه برشـت از           ؤس.  ننگرد یهید بد یها با د   آن به آغاز   ه در کرسد   یم

کند که تماشاگر تئاتر وي خشم و شادي بازیگران را امـري عـادي تلقـی             چه روشی استفاده می   
 دهد؟   راه حل ارائه میگاهی نیز کند و  انتقادي در مقابل وقایع موضع گیري میينکرده، با دید

                                                           
بـر  ناتورآلیسـم    ة دور  بـه دو هزار سـال قبـل و در اروپـا            به   در آسیا    تئاترن نوع     ی آغاز ا  برشت معتقد است که    -1
 .)78، 1378برشت . ك.ر (گردد می
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 پس از جنگ جهانی دوم در آلمـان و اروپـا بـه سـرعت                ننه دالور و فرزندانش    ۀنمایشنام
ـ  می ،اند  مهمی که بر این اثر نوشتههاي از نقد. شهرت یافت  Walter والتـر هینـک   ۀتوان به مقال

Hinck    جنـگ    جا بـه   او در این  .  کرد  اشاره ننه دالور و فرزندانش، اثري مردمی انتقادي       با عنوان
داري است و با این باور که در      سرمایه ۀنگرد که پیامد جامع     دنیاي مدرن می   ةپدیدعنوان یک     به

هـاي پیـروزي در      هـا بایـد هزینـه      آن ،انـد  هاي امروزي، شهروندان معمولی همیشه بازنده      جنگ
شـدت   هـر شـکلی کـه باشـد، بـه           جنگ، به  ةبا این نتیجه، پدید   . بپردازندخود    را هاي نبرد  جبهه

تر نگاهی تئـاتري دارد   این اثر برشت بیش   بهGerd Eversbergگرد اورسبرگ . شود نکوهیده می
 معرفـی تئـاتر ارسـطویی        او در تفسیر این اثـر، بـه       . کند  مخرب جنگ اشاره می    ۀجنب  و کمتر به  

 هنینـگ  .ورزد ، تأکیـد مـی    سازي، به عنوان ویژگی اساسی تئاتر روایـی        پردازد و بر فن بیگانه     می
بصـیرتی ننـه دالور    بـی    بـه ننـه دالور و فرزنـدانش   در مقالۀ Henning Rischbieter تر بی ریش
نقـش رئالیسـتی زبـان در ایـن           به   عمده کند، اما به طور       می  بار جنگ اشاره    عواقب اسف  ةدربار

 مـورد بحـث     ۀ نمایشنام  ع به  افزون بر این نویسندگان، منتقدان بسیاري راج       .پردازد نمایشنامه می 
ـ  در Helmut Jendreiek اند، از جمله هلموت یندرایک مطالبی را نوشته برتولـت برشـت،    ۀمقال

برشت، ننه  ۀ در مقالFranz Norbert Mennemeier  و فرانتس نوربرت منه مایر، تغییرۀنمایشنام
ـ   دلیـل محـدودیت ک     هـا بـه     آن ۀ که بررسی و ارزیابی هم     دالور و فرزندانش    حاضـر،   ۀمـی مقال

 تـا   2008 و از سال     اي داشت   مذکور در فرانسه نیز بازتاب گسترده      ۀنمایشنام. پذیر نیست  امکان
 Claus، کـالوس پیمـان   Anne-Marie Lazarini کـارگردانی آنـه مـاري السـا رینـی        به2010

Peymann و پتر هینتون Peter Hintonارو، هـاي فیگـ   روي صحنه رفت و در روزنامـه  به    بارها
 . تلراما و پاریسکپ با محوریت موضوعی جنگ مورد بررسی قرار گرفت

ادبیـات  . گـردد  مـی   خورشیدي بـر   1300حدود سال     استقبال از تئاتر در ایران به        ۀتاریخچ
 برتولـت برشـت جـزو اولـین         . مطرح شد  »گروه تئاتر ملی  «گیري   طور جدي با شکل    نمایشی به 
 در سطح وسـیعی از      ،هاي وي   ویژه نمایشنامه   ه آثارش به  نویسان مشهور غربی است ک     نمایشنامه

 تئـاتر روایـی برشـت در ادبیـات     ةبـدین ترتیـب شـیو   . ار گرفتندرطریق ترجمه مورد استقبال ق   
 1350 و   1349هـاي    اجرا در آمد که اوج آن بین سـال          اي یافت و به    نمایشی ایران جایگاه ویژه   

 از  تـوان  انـد، مـی     کـرده   برشت را در ایران ترجمـه      که آثار انی  ترین مترجم  از مشهور . بوده است 
اصغر حداد، علی عبداللهی، بهروز مشـیري،        علیزاد،   تورج رهنما، فرامرز بهزاد، محمود حسینی     

 و سروش حبیبی نام بـرد       شریف لنکرانی ،  عبدالرحمن صدریه، رضا کرم رضایی، فریده الشایی      
هـا    ترجمه اوج این .اند زبان فارسی ترجمه کرده ها اثر غنایی، نمایشی و روایی برشت را به   که ده 
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توسـط  در جنگـل شـهر    ۀ نمایشـنام  ،گـردان  اولـین بـر   . اسـت   بوده 1357 تا   1347هاي   بین سال 
، حمید  1347 برشت را در سال      آدم آدم است   شریف لنکرانی    .عبدالرحمن صدریه انجام گرفت   

، رضـا کـرم رضـایی، صـدریه،         1348 را در سال      گچی قفقازي  ةدایرسمندریان و فروغ فرخزاد     
 ترجمـه  1349در سـال  جداگانـه  یـک   هـر   رااش مـاتی  ارباب پونتیال و برده  الشایی و لنکرانی،    

 بیش از دیگر آثار برشت مورد استقبال قرار گرفـت و            ننه دالور و فرزندانش    ۀنمایشنام. اند هکرد
ـ  هاي اخیر سعید فیروز   در سال . چاپ رسیده است   بارها ترجمه و به      ادي در بخشـی از کتـاب   آب

 تئاتر روایی در ایران و محمد حسین حدادي نیز در           ۀتاریخچ ، به بازتاب ادبیات آلمانی در ایران    
بررسی تئـاتر روایـی در تمـامی آثـار نمایشـی             ، به برتولت برشت، سیر تحول تئاتر روایی     کتاب  

 .برشت پرداخته است
ننـه دالور و     ۀسـازي در نمایشـنام     انه کاربست فن بیگ   ۀکنون، در ایران، پژوهشی در زمین      تا
ش، یسه نمایشنامه نـویس بـزرگ جهـان، برشـت، فـر           تاب  کدر  .  انجام نگرفته است   فرزندانش
 ننـه دالورو پیامـدهاي      ۀت سـوداگران  یشخصـ  تر بـه   شیسنده ب ی نو ، تورج رهنما  ۀنوشت دورنمات

ن یمحمدحس. کند سی نمی از دیدگاه تئاتر روایی برر    را   این اثر    اما ،کند هراسناك جنگ اشاره می   
 ، بـه ی برشـت در خـدمت اهـداف انسـان    ییله، تئاتر روای گالیزندگعنوان  با يا  در مقاله يحداد

د کیـ أ ت یت انسـان در اختراعـات علمـ       یلؤپردازد و بر مسـ     ین نوع تئاتر م   یسنده در ا  یاهداف نو  
  البتـه ایـن مقالـه بـه    . پردازد یبررسی موضوع این نمایشنامه م     به ،دگاه تئاتر مدرن  یند و از د   ک یم

   بـه  ،کوشـد   حاضر می  ۀمقال.  دارد هاي کوتاه  ه اشار زندگی گالیله چوب   مبانی تئاتر روایی در چار    
پرداختـه و بـا کمـک        ننـه دالور   در اثر    آنهاي کاربرد    معرفی اصول تئاتر روایی برشت و شیوه      

 یعنی ایجاد ،ول تئاتر روایی  اصرا در تقابل با     ارکان اصلی تئاتر ارسطویی یعنی استغراق و تزکیه         
 . مورد مداقه قرار دهدهاي مختلف آن   نمایش و روشۀفاصله بین تماشاگر و صحن

 یبحث و بررس
از دیـدگاه برشـت،     .  است »تغییر « ةژدگاه برشت متکی بر وا    ی روایی از د   ۀاساس نمایشنام 

شنامه نیز باید جهان    ، نمای اند شدهگونه که علوم طبیعی موجب اصالح و تغییر زندگی بشر            همان
بنـابراین  . ر و قابل اصالح اسـت     یتصویر بکشد که نشان دهد همه چیز تغییرپذ         اي به  گونه  هرا ب 

ـ       یگیري اجتماعی سیاسی دارد و غایـت واقعـ          جهت ،نوعی  ه ب ییتئاتر روا    ه آن تغییـر جامعـه ب
پـذیر   وز توصـیف جهان امروز، فقط در صورتی بـراي انسـان امـر    «: راستیرپذیی تغ  له انسان یوس

کیـد  أت). 477-478، 1378برشـت  ( »خواهد بود که آن را چون جهانی تغییر پذیر توصیف کنیم         
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 دوم قـرن    ۀ آلمـان در دهـ     ۀ متوسط جامعـ   ۀگرفته از قدرت گرفتن طبق    بر »تغییر« ةبرشت بر واژ  
لر ی فریـدریش شـ  هـاي نظر. است و اقتصـاد بـود    ی مهم در س   یفاء نقش یه خواهان ا  ک استستم  یب
اسـتمداران شـده   یاسـت و س یر و اصالح سییه او در آن خواهان تغ  ک »یبا شناس یز« ۀ نظری ةاربدر

  برشت پس از آشنائی با افکار مارکسیستی و با توجه به          . ثر بود ؤار م یار برشت بس  کبود، نیزدر اف  
 تئـاتر را در خـدمت اهـداف سیاسـی        ، آلمـان  1930اوضاع سیاسی و اجتماعی حول و حـوش         

 یـک سـتم از  یب ةسد دوم قرن نوزدهم و آغاز    ۀمی در ن  يدار هی روابط سرما  يریگ اوج. پنداشت می
 پدیـداري بـا  تـا  ه آن، برشـت را بـر آن داشـت    یها عل ستیالیسوس ةرودررویی و مبارزطرف و  

اورسـبرگ  . ك.ر( بـردارد     و فرودین جامعـه     متوسط يها  توده ي روشنگر ي برا ی نو، گام  يتئاتر
9-10.( 

سـت،  یر نیپـذ  انکـ  قطعـاً ام ییارسطو  تئاتریایی بدون آشنایی با مبان تئاتر رو یح مبان یتشر
ن وجـه   یتـر  مهـم . شود  یاختصار بررس   چوب این مبانی به    ه چار کاست  بایسته   نخست   بنابراین

 ،تماشـاگر تئـاتر برشـت   . هـا بـر تماشـاگر اسـت     ر آنیثأ نوع نگرش و ت  ،ن دو نوع تئاتر   یز ا یتما
براي کند و    یگیري م  ها موضع  گیرد و با دقت در برابر آن       ی نظر م  هوشیارانه وقایع داستان را زیر    

ترین کـاربرد تئـاتر روایـی        برشت یکی از اساسی   . دهد وضع موجود راه حل ارائه می     دگرسازي  
تماشاگر باید از حالـت انفعـال خـارج شـود و از بـروز               . داند خرد تماشاگر می   خود را توجه به   

 ایـن ویژگـی در      ،از دیـدگاه برشـت    ). 35هشـت   . ك.ر(. احساسات و هیجانات خودداري کند    
 نـام   »ارسـطویی  تئاتر غیر « نمایشی او    ة شیو ،همین دلیل  به. ی وجود ندارد  یهاي ارسطو  نمایشنامه

 شاید ایـن    روایی تئاتر   ۀترین جنب  عمده«: اي دیگر است   گونه  ه اما ماهیت تئاتر روایی ب     1.گیرد می
 ۀبیننده نباید در تجرب   . شود عقل بیننده متوسل می    تر به    شباشد که نه چندان به احساس، بلکه بی       

 ).62، 1378برشـت  ( »ها را سبک سنگین کند     بلکه باید آن   ،هاي نمایش شریک شود    عاطفی آدم 
 ،هـاي ارسـطویی     فردگراسـت، چـون در نمایشـنامه       ۀ اصلی برشت بـا نمایشـنام      ةدر واقع مبارز  

 روایـی در واقـع قطـب مخـالف     تئـاتر . عه نه جام،سرنوشت یک فرد صاحب نفوذ مدنظر است  
ی اسـت  یاي بنیادي مخالف تئاتر ارسـطو  گونه  برشت به. گراست که بعد اجتماعی دارد     فرد تئاتر
ناپـذیر     انتقـاد ،که این تئـاتر بـا توصـیف سرنوشـت فـردي           ژه این یو ه  شناسد، ب  را هنر نمی    و آن 
 :شود می

                                                           
 يهـا  یسـ ینو شنامهی انواع نما  یی ارسطو یسینو شنامهیمنظور از نما  «: سدینو ی م یی ارسطو  تئاتر فیبرشت در تعر   -1

 ی اساسـ  ۀتـ کآنچه مـا ن     ، با توجه به   فن شعر  ۀ در رسال  يتراژد   ف ارسطو راجع به   یها، تعر  ه در مورد آن   ک  ییارسطو
 .)115، 1378برشت  (»ابدی یم، مصداق میآور ی به شمارش ميف ویتعر
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چـون  ) برگردان آن را بر روي صحنه     (، ساختمان جامعه را     )ییارسطو(تئاتر موجود   «
ادیپ، که نسبت   . پذیرد نفوذي نمی ) از جمع تماشاگران  (دهد که از جامعه      نظامی نشان می  

این کار بـا خـدایان اسـت و    : شود اي از ارکان جامعه معصیت کرده است، اعدام می      به پاره 
ی کـه   ییـد مـا   یبیا. گـري صـرف اسـت       این نوع تفنن، وحشی    ]...[. خدایان انتقاد ناپذیرند  

 ). 345-344همان (. »دانیم این هنر، هنر بربریت است، هنر دیگري خلق کنیم می

 ۀمسـئل هـا بـه      نویسـی، دیـدگاه آن      نمایشـنامه  ة هاي این دو نوع شیو      یکی دیگر از تفاوت   
م سرنوشـت  یر و تسـل یرناپذیی اطرافش را امور تغيها دهی پد ، تئاتر برشت  ةنندیب. سرنوشت است 

 :کند قلمداد نمی
کنـد   ، سـعی نمـی  )ارسـطویی (ی، بر خالف این نوع نمـایش   ینویسی غیرارسطو  نمایشنامه«

ولـی البتـه خیلـی    (وقایع را به صورت یک سرنوشت محتوم سر هم کند و انسان را بدون دفاع      
ی، درسـت   ینویسی غیر ارسـطو    در نمایشنامه . به دست این سر نوشت بسپارد     ) سنگین و با وقار   

 ۀعنـوان سـاخته و پرداختـ        گیرد و مـاهیتش بـه      بین قرار می   ت که زیر ذره    اس »سرنوشت«همین  
 ).267-266همان  (»شود دست بشر برمال می

 »سـه وحـدت   « را نـه در موضـوع        ییارسـطو  ری و غ  یی تئاتر ارسطو  یبرشت تفاوت اساس  
)Die drei Einheiten (ه کی تزۀه در مقولکبل)Katharsis (تئاتر  یعنوان هدف اصل  ه بهکداند  یم

ه ارسـطو  ک است یار دارد، هدفی بسیت اجتماعیآنچه در نظر ما اهم   «: شود ی قلمداد م  ییارسطو
ردن تماشاگر از ترس و ترحم، ک  ه عبارت باشد از منزه    که  کی تز یعنیند،  ک ین م ی مع ي تراژد يبرا
 براي برشت این موضوع را    .)115همان   (»زدیانگ یه ترس و ترحم بر م     ک ید اعمال ی تقل ۀلیوس ه  ب

 تطهیري بوده که نه فقط به     ]...[ ارسطو   ۀتزکی«:  قائل نیست  یداند و براي آن ارزش     تئاتر مضر می  
چیزي بـیش از ایـن از تئـاتر         . گرفته قصد التذاذ صورت می     طرزي لذت بخش، بلکه درست به     

 -332همـان    (»خواستن یا پذیرفتن، یعنی هدف تئاتر را در سطحی بسیار پسـت تـر قـراردادن               
گـاهی در    ینـد و حتـ    ک یار نمـ  ک را ان  یی ارسطو يها شنامهیر نما یبرشت تأث  ،با وجود این  ). 333
. ردکار کد انی را نبایی ارسطوکر سبیثأ تةدیفا«. ندک یشنهاد می از جوامع استفاده از آن را پ       برخی

 ي ناهنجـار، بـرا    یه وضع ک آنجا   ]...[. مینکها، حدودشان را مشخص      د آن ییأ است ضمن ت   یافک
م و کـ شـود   ی گذاشـته مـ  ك ادراةه بر عهد ک یجه نقش یعه محسوس و شناخته است و در نت       جام
ـ  را قو  یی ارسـطو  يهـا  ریثأ است، استفاده از ت    کوچکش  یب ). 120همـان    (.»مینـ ک یه مـ  یاً توصـ  ی

ه کـ  کردن و دگرسازي   دگرگون يه برا کست، بل ی مناسب ن  یی تئاتر روا  ي برا یطین هر شرا  یبنابرا
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 . الزم استی اجتماعۀنیش زمی است، پتئاترن نوع ی برشت در ایهدف اصل
. نـام بـرد  ) Einfühlung (»اسـتغراق «تـوان از   هاي مهم تئاتر ارسطویی مـی     از دیگر ویژگی  

او  ،نـد در سـالن تئـاتر اسـت    ک  نمـی اسحسا حالتی است که تماشاگر  »استغراق« ةاز واژ  منظور
آنچنـان  پندارد و     خود می  یت زندگ ین واقع یع  را یشیداد نما ی رو شود که  چنان غرق نمایش می   

به ن توهم از نظر برشت یا. استن کمم نا صحنه   از او   ی روح ییجدارود که    در موضوع فرو می   
 :  مردود استکلی طور

جاد ی ایه توهمک باشد يش و اصل آن، به حدیاگر شباهت محل وقوع حادثه در نما  «
ـ ی رویکه شاهد کت بدهد ننده دسیب  ن توهم بهی، ايشود، و اگر بر اثر نحوه باز       و یداد آن

توانـد   یگر نمـ یه دکشود  ی میعی او چنان طب يش برا ی نما ی است، تمام  »یواقع« و   یتصادف
ش یه در نمـا  کـ نـد، بل  ک مشخص خود، در آن دخالت       يها كل و با محر   یبا قضاوت، با تخ   

 يای از اشـ ینـد و شـئی  ک یت مک فقط و فقط شر  ، آن ۀ واقع يها  آدم یشود، در زندگ   یحل م 
 ). 122همان  (»شود یعت آن میطب

باشد تر باشد    هر چه بیش  ارسطو خواهان استغراق و هیجان مفرط تماشاگر تئاتر است که           
و تماشاگر خود را در نقش قهرمان داستان پندارد، بهتر است و در بـروز احسـاس همـدردي و           

از . ی اسـت  ارسـطوی ۀهـاي اصـلی نمایشـنام     یکـی از ویژگـی   ،توهم تماشاگر . ثر است ؤترس م 
شود که هـدف     تماشاگران و خوانندگان زائد است و باعث می       دیدگاه برشت، چنین تاثیراتی بر      

ـ  ند مناسب دنیـاي مـدرن نیسـت   هایی چنین نمایش. فراموشی سپرده شود   اصلی تئاتر به     ه، زیـرا ب
 »دهننـ کآرام بخـش و فلـج      «دالیل انفعال و توهم انسان، در برابر اصالح و تغییر جامعـه اثـري               

توانـد در     هرگز نمی  ،برشت معتقد است که انسان مدرن با این روحیه        . دندار) 15،  1995گریم  (
او در پی اصـالح سـاختار   روست که همین  از. تغییر خویش و محیط اجتماعی خود سهیم باشد     

، ایـن   اواز دیـدگاه    .  جهـان ایفـاء کنـد      سـازي  دگرگون تا بتواند سهمی را در       ،سنتی تئاتر برآمد  
هـاي    رخ خواهد داد که انسان درك درستی از محیط اجتماعی خود و پدیده              هنگامی سازي دگر

ـ  نـدارد، ز یگاهیگر جاید د ی جد يایاز نظر برشت، استغراق در هنر، در دن       . اطرافش پیدا کند   را ی
ـ گـر از د   ی مهـم قـرن مـا، د       يدادهایرو«: ي است فرد  يامر گـر  یسـتند و د   یدگاه فـرد مفهـوم ن     ی
، 1378برشـت   (»رود یان مـ یب، فوائد فن استغراق از م ین ترت یا به. رندیر بپذ یثأتوانند از او ت    ینم

118 .( 
امـا  .  غیرقابـل انکـار اسـت      ،عنوان منشاء لذت بیننده      به ،ثیر استغراق در ادبیات نمایشی    أت
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ـ ا. شود ی م   انسان یتکحر یب  و ي خمود یۀ ما ،ن استغراق یخود ا  .  برشـت بـود    یل اصـل  کن مشـ  ی
 یکالسک ه سرچشمه لذت تئاتر   که تئاتر بدون استغراق، ترس و ترحم        کست  ن ا یال برشت ا  ؤس

 توانند جایگزین باشند؟ هایی می ن است و چه شیوهکشود، چگونه مم یمحسوب م

 کیۀ تز  را بهیکالسکش ی نماۀه ارابک ین جفت اسبی ايجا  ترس و ترحم، به يجا به «
 يزیـ چه چ  م، به   یشست یزم دست م  یپنوتیشد گذاشت؟ اگر از ه     یشاند چه م  ک ی م ییارسطو

 هنـر  يایدن  خود به يایگر از دنیننده، دیه ب کن بود   یقصد ا (...) م؟  یم متوسل شو  یتوانست یم
ـ آ. ار و آگـاه   ی شود، هشـ   یی خود راهنما  ی واقع يای دن  ه به کشانده نشود، بل  ک ن بـود   کـ ا مم ی
 تـرحم،  ي جـا  م؟ و بـه ینکجاد ی دانستن را در او ا ر، شوق بهی ترس از تقديجا المثل به   یف
ان صـحنه  ی ميدیجاد تماس جدی اي باشد برايا لهیتوانست وس ن می یا ا ی را؟ آ  کمک ل به یم
 )163همان (» ؟ي لذت هنري برایی نويننده؟ و مبنایو ب

جاي ترس و پذیرش      هجاي استغراق، فاصله ایجاد شود، ب      ه  پیشنهاد برشت این است که ب     
جاي احساس همدردي، کمک     ه  تر در تماشاگر زنده شود و ب       سرنوشت، اشتیاق به دانستن بیش    

در نتیجه، تئاتر روایی فرایند پویایی ذهن تماشاگر        . کردن و حل کردن مشکالت جایگزین شود      
 باعث انفعـال تماشـاگر      یی و ترس در تئاتر ارسطو     يدردماستغراق، احساس ه   .زند را دامن می  

ـ ز را ز  یند، همه چ  ک یبرعکس، تماشاگر برشت دائم تعجب م     . شوند یم ـ     یال مـ  ؤر سـ  ی   هبـرد و ب
 او. هـا   نـه اسـتغراق آن     ، تماشاگران اسـت   يدارین برشت خواهان ب   یبنابرا. شود  قانع نمی  یراحت
دفعـات از     ز تماشاگر بر خط روایی داستان را بـه        کن هدف، تمر  یا  دن به ی رس يه برا ک کوشد می
 يشـنهاد برشـت بـرا     یپ.  او شـود   يارین ببرد و با ممانعت از استغراق و توهم موجـب هوشـ            یب

همـان   (»نـد کگانـه  یدهـد، ب  یه نشـان مـ  کد آنچه را   یتئاتر با «ن هدف این است که      یا  دن به یرس
. گیـرد  مـی نـام   ) Verfremdungseffekt (»سازي بیگانه« مشهور او    ةبدین ترتیب این شیو   ). 350
 یلکش   را به  یط اجتماع یمح ة و روزمر  یهیه مسائل بد  کند  ک ی م ی او سع  ،ن هدف یا  ل به ی ن يبرا
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 اول  ۀردن، در درجـ   کـ گانـه   ی را ب  یتیا شخصـ  یداد  یرو« 1.گانه نشان دهد  ی و ب  ییناشناخته، استثنا 
ـ  و آشـنا و مفهـوم را از ا  یهی بـد ۀ جنبـ  یعنی ـ ن روی ـ داد ی  و ياوکـ نجکت گـرفتن و  یا شخصـ ی

 کـه   ایـن مطلـب همـان چیـزي اسـت         ). 163همان   (»ختنیآن بر انگ     را نسبت به   یزدگ شگفت
هـر آنچـه را کـه غریـب         «: خواهد  از تماشاگران می   »استثناء و قاعده  « ۀبرشت در پایان نمایشنام   

، 1978برشـت    (»عادي است، شما را شگفت زده کنـد       و هر آنچه    / نیست، شگفت آور پندارید   
 و  یـی آرا ه هم صـحنه   کروند، بل  یخواب نم   ش به ی نما ۀن روش، تماشاگران در صحن    یبا ا ). 319

 ناآرامند و چون خـود را در نقـش         مدامها   ه آن کشوند   ی م ی طراح يا گونه  ش به ی نما يهم اجرا 
 ،تماشـاگر نمـایش روایـی     . شـوند  یداشته م  ع داستان وا  یبررسی وقا   نند، به یب یقهرمان داستان نم  

هـاي دیگـري نیـز       رسد که راه حل    این نتیجه می    داند، بلکه به    بازیگر را حرف آخر نمی     واکنش
 .توانند سیر دیگري داشته باشند گشایی وجود دارند و جریانات می براي گره
. ر شـود یگر تفسـ ی ديا گونه  ن است بهکگر ممین خشم و خنده و هر گونه رفتار باز     یبنابرا
 برشـت در تئـاتر روایـی،        يای رو ،خندد؟ در نتیجه   یا چرا م  ی است و    ی چرا او عصبان   براي مثال 

 ز را بـه   یـ ه هـیچ چ   کطش است   ی مح ةبارت در   یو حساس  ياوشگرک یۀ با روح  نو یساختن انسان 
نـد، جهـان را   کاش  ند، از توهم انباشتهک ندارد مستش یگر تئاتر سع ینون د کا«: ردیپذ ی نم یآسان 

گذارد تـا او     یار او م  ینون تئاتر جهان را در اخت     کا. ادش ببرد، او را با مقدراتش سازش بدهد       یاز  
 بـدون   ،البته ایفاء کردن چنین نقشی در جامعه      ). 164 ،1378برشت   (»ندکن جهان دخالت    یدر ا 

هـا   سازي در خدمت ادراك درست انسـان      بنابراین بیگانه . پذیر نیست  ها امکان  فهم درست پدیده  
ات، یهیدن اسـت، چـون مـا در برابـر بـد           ی فهم ۀه الزم ک است   يساز گانهین ب یهم«: گیرد قرار می 

                                                           
ا توجهمان  یمان مفهوم شود    یه قرار است برا   ک یئیل ش ی تبد یعنی يساز بیگانه«: نویسد رشت می  ب زمینهدر همین    -1
ه کـ آنچه را  . ر و نامنتظر  ی خاص و چشمگ   یئی ش یک و آشنا و در دسترس، به        ي عاد یئی ش یکآن جلب شود، از       به
ه آنچـه  کـ   آنيبـرا . تر شود مفهومه در مرحله بعد،    کن قصد   یا  م، اما فقط به   ینک ی نامفهوم م  یقیطر   است، به  یهیبد

ـ د ا یبا. میریش را از آن بگ    ی عاد ۀد جنب یه شناخته است، با   ک شود   يزیچ  ل به یآشناست تبد   یئیه شـ  کـ ن فـرض را     ی
 ي روین شـئی یتـر  ن و عـام یتـر  زین و ناچ یتر يرارک اگر ت  یحت. مینار بگذار ک  ح ندارد به  یتوض  به یاجیمورد نظر احت  

 ). 189، 1378برشت  (»مید در همه حال بر آن بزنی را با»يدر عایغ«ن باشد، بر چسب یزم
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ـ ن، از نظر برشـت تماشـاگران نبا       یبنابرا). 133ان  هم( 1»میگذار ینار م کدن را به    یمعموالً فهم  د ی
تماشـاگر را بـه فکـر،       ه  کـ  باشد   يگونه ا  د به یش با ینما. ش باشند یدادها در نما  یج رو یم نتا یتسل

ست، چون او به هنگام ی ن یهیز بد یچ چ ی، ه ییاز نظر تماشاگر تئاتر روا    . دارد م وا ی و تصم  واکنش
ـ ا. ردمک یتصورش را هم نم«: دیگو یدهد و م شان می ن واکنش رفتار قهرمان    برابر در   ،شینما ن ی

ن یرنج ا . ش را گرفت  ید جلو یبا. ردکتوان باورش    یل م کخارق عادت است، مش   . ستیراهش ن 
 ).135همان  (» باشديا  اوچارهيد برای چون با،دهد یانم مکانسان ت

ننه « ۀدر نمایشنام سازي   هاي بیگانه  اکنون باید دید که تا چه حد اصول تئاتر روایی و شیوه           
دانـد   یي م د را فنون متعد   يساز گانهیب   به یبرشت روش دسترس  . کار گرفته شده است     ه ب »دالور

 در  یسع«: ند و در ماجرا غرق نشود     کننده خود را در سالن تئاتر فراموش ن       یشوند ب  ه باعث می  ک
ـ حالت خلسه فـرو بـرود و در او ا           ننده به یه ب کن نبود   یا  شـاهد   یی گـو  ،جـاد شـود   ین تـوهم ا   ی
ه خود را به دامـان      کن  یا ننده به یل ب ی الزم است تما   ]...[ن ناشده است    ی و تمر  یعی طب يدادهایرو
 برشـت   زمینـه ن  یدر ا ). 172همان   (» گردد ی خنث ی خاص يل هنر یندازد، با وسا  ی ب ین توهم یچن

 :زند ی می جالبيها مثال

زم است، و    ال يساز گانهیند، ب ی مرد بب  یک مادر خود را چون زن       یه شخص ک نی ا يبرا«
اش رودررو  يرد و او دفعتاً خودش را بـا ناپـدر        یه پدرش بم  کند  ک دا می ی تحقق پ  ین وقت یا
 شـده   يسـاز  گانهی، ب ینی دادگاه بخش، زبون بب    يمور اجرا أ معلمت را در برابر م     یوقت. ندیبب

 کوچکه ک يا شانده شدهک يا نهیداده، به زم یه معلم را بزرگ نشان مک يا نهیزم است، تو از
 "T" فورد   یکن مدل، با    یل آخر ی اتومب یک با   ی رانندگ ی پس از مدت   یوقت. دهد ینشانش م 
 احتراق  يه صدا ک يشو یغفلتاً متوجه م  . شود یگانه م یامالً ب کت  یل برا ی، اتومب ینک یرانندگ

 یکه ک نی از اینک یتعجب م .  موتور احتراق است   یکن موتور،   یپس ا : يشنو یرا دوباره م  

                                                           
خوریم که چنـان     چیزهایی بر می    همه جا به  «: نویسد سازي در نمایشنامه چنین می      هدف از بیگانه   ةباربرشت در  -1

ـ آ اند که دیگر در صدد فهمیدنشان بـر نمـی          برایمان بدیهی شده   اش در جمـع پیـران     کـودکی کـه زنـدگی     . (...) یمی
 حکـم سرنوشـت در واقـع    ]...[. بینـد  گیرد و کارهاشان را عـادي مـی   گذرد، روال زندگی همین جمع را یاد می   می

کـه بتـوانیم     بـراي آن  . آشـنا اعتمـاد نکنـد      کیست که به  . (...) نویسد، نیست  مان می  چیزي جز آنچه جامعه بر پیشانی     
هنگـام مشـاهده      ست بیـابیم کـه گالیلـه بـزرگ بـه          اي د  مقدرات را به چشم شک نگاه کنیم، باید به آن نگاه بیگانه           

را بـه ایـن صـورت نداشـته، و        انگار که توقـع آن ،تعجب افتاد  او از این نوسانات چنان به  . نوسانات قندیل داشت  
 باید تماشاگران خـود را بـه      . ها، در بیننده ایجاد کند     فهمیده چطور ممکن است خود از زندگی اجتماعی انسان         نمی

 ).349، 1378برشت  (»پذیرد وسیله بیگانه کردن آشناها صورت می  ارد و این بهتعجب وا د 
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، یوانیـ  ح يروی گرفتن از ن   کمکن است بدون    ک، مم يا لهی، و اصوالً هر وس    يا لهین وس یچن
گانـه و   ی ب يزیـ آن صـورت چ    م، چون بـه   ینک ی م كل را در  یب اتومب ین ترت یبد. ندکت  کحر
 یعیر طبی غيزیصورت چ هن حد بی، و در ا   ينولوژک ت ي از دستاوردها  یکیعنوان   د، به یجد

 ).190همان  (»میا  ردهکنگاه 

ن شرط او از    یتر مهم. است کردهرا ارئه   هایی   راهکارسازي، برشت    روش بیگانه راي انجام   ب
 کـی مکش، خـود    ی نمـا  ییفن صحنه آرا  .  تئاتر است  ۀبین بردن توهم و تمرکز تماشاگر درصحن      

 :نه استین زمیبزرگ در ا

 يا  لهیه وسـ  کن است   یتش در ا  ی، اهم یطور علن  ه ب ي نورپرداز يها نشان دادن دستگاه  «
ه کـ نـد  یب ی تماشـاگر مـ  ]...[.  از تـوهم ناخواسـته در تماشـاگر    يری جلوگ يخواهد شد برا  

ـ ه ا کـ نـد   یب یاو نشان بدهند، م      را به  يزیاند تا چ    فراهم آورده  یلیوسا  را در   يزیـ جـا چ   نی
نند، غرض از نشان دادن     ک یرار م کش ت ین، برا کن نور مم  یتر  در روشن  ، مثالً یط خاص یشرا

 ). 179-180 همان( »ها م است در پنهان داشتن آنیوشش تئاتر قدک با  مقابله،منابع نور

 ي خـاص مربـوط بـه فضـا        فنونق  یال مختلف، هم از طر    کاش  به ننه دالور  در   يساز گانهیب
ه هـر دو  کـ شـود   یشنامه، نشـان داده مـ  ی مضمون نماۀ ارائیق چگونگی تئاتر و هم از طر     ياجرا

 شی بـاز نمـا    ۀصـحن . شوند ی در تماشاگر محقق م    يدد انتقا یجاد د ینار هم با هدف ا    کروش در   
 ياری در توجـه و هوشـ      ی نقـش مهمـ    ، بـودن صـحنه    یو نـوران   مه باز ی ن ةبا پرد   ایبدون پرده و    
 یش، هـدف اصـل  ی نمـا ي اجرای و چگونگي، نورپردازیی در صحنه آرا  .نندک یفا م یتماشاگران ا 

ـ ؤ و فضا را ر     ایجاد کند  توهمذهن تماشاگر   در   هکش از هر چه     یط نما یه مح کن است   یا  و  ییای
 يهـا  ، پالکاردهـا و نوشـته  یکیزدایـی، از تـار    توهمبرايجه یدر نت.  شود ك نشان دهد، پا   یالیخ

 بـراي اولـین بـار از     هـا  آواي طبـل   ۀطور مثال، برشـت در نمایشـنام       ه  ب. شود یز م ی پره یکرمانت
بوامـان، ابرلـه   . ك.ر(اسـت   اسـتفاده کـرده  ! این چنین رمانتیک زل نزنیدپالکاردي تحت عنـوان   

شـود کـه بیننـدگان       در تئاتر روایی از دکوراسیون خیلی ساده و از نیم پرده اسـتفاده مـی              ). 209
 ، بـر آن   افـزون . کننـد  جا فقط نقش بازي مـی      پشت صحنه را ببینند و بدانند که بازیگران در این         

. ندعـرض دیـد تماشـاگران   شود، یعنـی پروژکتورهـا در م    اي آشکار انجام می    شیوه  نورپردازي به 
 نشـان   عملـی د  یها را با   ه آن ک نیل ا یدل ه ب ننه دالور  ۀنمایشنامن موضوعات در    یبررسی مصداق ا  

 و قابـل  ی اسـت انتزاعـ    کـاري سـت و    یر ن یپذ انکجا ام   نیرد، در ا  کداد و در صحنه تئاتر اثبات       
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ـ  یچگونگ جا که به   اما تا آن  . تصور تـوان   یشـود، مـ   مـی شـنامه مربـوط   ی مـتن نما ي محتـوا ۀ ارائ
ه ک اند ي تماشاگران شاهد مادر   ،شنامهین نما یدر ا . یافتن اثر برشت    ی را در ا   يادی ز يها مصداق

 ۀوقتی جنگ پـس از وقفـ  . ردیگ یدهد، اما از آن عبرت نم یسه فرزندش را در جنگ از دست م 
  رو بـه شود و در تمجیـد از جنـگ سراسـیمه    میخوشحال شود،  گرفته می کوتاهی دوباره از سر   

 ]...[،  هه جنگ دوباره از سر گرفته شـد       کافته، سه روز است     یان  یصلح دوباره پا  «: گوید آشپز می  
از یابـد،   هر جـا کـه فرصـتی مـی    شخصیت اصلی نمایشنامه    ). 88،  1996برشت   (»رکخدا را ش  

جـا   در آن.  هفتاد سال جنگـی نبـود     تقریباً) در آن (آیم که    من از مناطقی می   «: کند جنگ دفاع می  
فقط جـایی کـه جنـگ اسـت، لیسـت        . شناختند می نداشتند، حتی خودشان را نمی      مردم اصالً نا  

 فرار او   ، در شخصیت ننه دالور    ها ناسازگارياز جمله   ). 8همان   (»منظم و امور ثبتی وجود دارد     
شـود، او دیوانـه وار از     هفتم براي مدت کوتاهی صلح برقرار می      ۀوقتی در صحن  . از صلح است  

گـذارم شـماها     نمی«:  این موضوع هیچ توجیه منطقی براي تماشاگر ندارد        کهکند   فاع می جنگ د 
ها در صـلح نیـز از        کند، اما آن   گویند که جنگ افراد ضعیف را نابود می        جنگ را خوار کنید، می    

ش یتماشـاگران نمـا   ). 75همـان    (1»تواند شکم مـردم را سـیر کنـد         فقط جنگ می  . روند بین می 
رند یپذ یهم پس از از دست دادن سه فرزندش، نم  مادر را، آنیک یرتی بصی بن گونهیشک ا  بی

عمد رفتـار قهرمـان نمایشـنامه را          برشت به . رندیگ یرت موضع م  یو در مقابل آن با تعجب و ح       
ها رفتار ننه دالور  آن.  واداردي انتقادواکنشر و کتف  ه تماشاگران را به کدهد   ی جلوه م  ير عاد یغ

. نـد ک آنگونـه عمـل      ،یمـ یط وخ ی در چنان شرا   يه مادر کشود   ینند و باورشان نم   ک ید نم یأیرا ت 
همـه تحمـل صـدمات در        شود این است که ننه دالور با ایـن         آنچه موجب شگفتی تماشاگر می    

 ).105ینز . ك.ر(فکر منفعت خویش است واقع به جنگ باز هم بدان پایبند است و در 
گر ایـن نکتـه اسـت     رد، خود نشانک آغاز 1939سال  را در  ننه دالور ه برشت نوشتن    ک نیا

 ماهیـت  یه زشـت کـ سـت، بل ی اروپـا ن ۀ سـال ی سيها ع جنگیف وقایه منظور برشت فقط توص    ک
 ی آغـاز جنگـ  ،شـود  ینشان داده م   این اثر  ظاهر در  هاما آنچه ب  . طور عام در نظر دارد      ه ب  را جنگ

طمع پـول از جنـگ        ند و به  ک ی م یدگننه دالور در شهر بامبرگ آلمان زن      . شور سوئد کاست در   
                                                           

دهـد و دختـرش در آن آسـیب           این تعاریف از جنگ، وقتی ننه دالور دو فرزند پسرش را از دست مـی               ۀبا هم  -1
 اسـت کـه     براي مـن لحظـاتی تـاریخی      «:کند برد و اعتراف می    به عواقب وخیم آن پی می      بار بیند، فقط براي یک    می
خـاطر    آیـد و او بـه      بینند، دیگر کسی سراغش نمی     چشمانش تقریباً نمی  . اند چشم دخترم کوبیده   به) سربازها(ها   آن

لعنـت  . تداند که آلیف االن کجاسـ  بینم و خدا می   شوایتسرکاس را دیگر نمی    ]...[. جنگ، فردي دیوانه و الل است     
 ).74، 1378برشت (» بر جنگ
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 آلمـان کشـیده    ند تا جنگ به کشور    ک یه صبر نم  کجاست   نیکوته فکري او در ا    . ندک یاستقبال م 
نـد بـه    که جنـگ لطـف      کـ نم  کتوانم صبر    ینم«:  جنگ برود  دنبال به  وشد، خود   ک یه م کشود، بل  

هـا    دولـت  ي تا منافع اقتصاد   دشون  می  پا یی بر ها امروزه جنگ ). 12،  1996شت  بر (»دیایبامبرگ ب 
شـود   جنگ نشان داده مـی     ۀ تغذی هاي زمینه«وضوح   در این اثر، به     . د شون  یمأ سودجو ت  يا وعده

 و جنـگ بسـته اسـت     تـر چشـم امیـد بـه     به منظـور سـودجویی بـیش     ) داري جهان سرمایه (که  
ور کنـد کـه    بـا ،نظیـر بـازار فـروش اسـلحه        رونـق کـم     انگاري است اگر فردي با توجه به       ساده

 .)1995:94هینـک   (» گـردد  تصمیمات راجع به صلح و جنگ ماوراء معامالت تجاري اتخاذ می          
ـ  در جنگ خوش است و ا      یسود مال   ننه دالور دلش به    ه اسـت، روي دیگـر   ک روي سـ یـک ن  ی

 .سکه آن است که باید خسارات زیادي از این بابت متحمل شد
 یـک ر و عمل کن فی بناسازيوایی، نشان دادن     ر ۀشنامی در نما  يساز گانهی ب يها  از راه  یکی

گر یار بـاز کتار و افن رفی بیچنانچه تماشاگر تعادل . انگیزد شگفتی تماشاگر را برمی   ه  ک است   فرد
جه غرق در یبرد، در نت یم  یار پک آشناسازين ی به ایراحت ه شود و ب یاو حساس م   ند، به   کدا ن یپ

ـ  بـه ا بارها ننه دالوربرشت در . ندک ی م يریگ  جلو  از توهم  نیزن  یشود و هم   ی او نم  يرفتارها ن ی
 سوم داستان، یووته هم در نقش فردي که دنبال عشـقی پـاك            ةدر پرد . است ردهکموضوع اشاره   
 کـامجویی دنبال    ه و هم در نقش فردي که عشق براي او مفهومی ندارد و ب             ،شود است ظاهر می  

ـ   . شود یار م کت ننه دالور آش   یشخص اول در    ۀ صحن ي در همان ابتدا   ناسازرفتار  . است  یاو در پ
 راه درآمدي سربازان در جنگ است و قصد دارد از این    ةمور استخدام کنند  أش به م  یاالکفروش  

: نـد ک یف در جنـگ مخالفـت مـ   یـ لیت فرزنـدش آ  کشـر   ن لحظه با  یکسب کند و درست درهم    
گـران  ی د ي بـرا   جنـگ را   یعواقـب منفـ    او). همـان  (»انـد   جنگ سـاخته نشـده     يفرزندانم برا «
ـ ا.  خود يرا برا   خواهد و منافع آن    یم ار تئـاتر پنهـان   ی از چشـم تماشـاگر هوشـ   نـاهمخوانی ن ی
ننـه دالور،     سرکار استوار بـه    یادآوري. ندک یت م ی او را از همان ابتدا تقو      يد انتقاد یماند و د   ینم

خواهـد از قبـل     یه مـ  ک یسک«: همین نکته است    اي به  ف نیز اشاره  یلی فرزندش آ  مرگپس از از    
ـ در پا ). 19همـان    (» هـم بپـردازد    بهـایی  آن   يد برا یند، با ک یجنگ زندگ   ایـن   ، اول ۀان صـحن  ی
، اما خودت و    ینک ی از قبل جنگ زندگ    یخواه یتو م «: شود اي دیگر تکرار می    گونه ه   ب یادآوري
ه کـ   مهم اسـت   رو از آن    ناسازين  یا). همان (»؟ي، چطور يدار ات را دور از جنگ نگه      خانواده

 خـود   یگر منافع شخص  ی د ی خود و از طرف    يوشد، نقش مادر  ک ی طرف م  یکقهرمان داستان از    
 ۀدر صـحن . دشو ی او باعث تعجب تماشاگران مک مضح یۀن روح یا. ندکنار جنگ حفظ    کرا در   

 خـروس  یـک  فـروش  يف بـرا یلی جنگ و پسرش آة فرماند ي غذا یۀ ته ي او برا  ،شنامهیدوم نما 
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ف پـس از دو سـال جـدایی      یلید و ناگهان به فرزندش آ     یآ یبا آشپز برم  پرواري در صدد معامله     
افـت  یار گـران در یمـت بسـ   ی فرزنـدش و فرمانـده را بـا ق         ي غذا ۀنیند، اما ابتدا هز   ک یبرخورد م 

ـ در ا. شناسـد  یف را مـ یلیه فرزندش آکند ک ی وانمود م يند، بعد طور  ک یم ن صـحنه احسـاس   ی
 .شوند یار مک در او آشهمخوان ي ناا گونه  به هر دو ی و منافع شخصيمادر

ه کـ هاسـت    انسـان ید اخالقی، انحطاط شديدار هیها در جهان سرما م جنگیاز عواقب وخ 
هـاي انسـانی      ارزش ة جنگ نابود کننـد    ،از نظر برشت  . زنند  می يارک خاطر پول دست به هر        هب

پذیر نیست   مکانهاي اخالقی ا   است، زیرا سود بردن از ماشین جنگ بدون از دست دادن ارزش           
 پـس از رو     ،اسکتسـر ی شوا ، فرزنـدش  يریننه دالور پـس از دسـتگ      ). 17،  1964برشت  . ك.ر(

ـ گو یووته مـ  یزند و خطاب به      یرشوه، سرجان فرزندش چانه م     آوردن به  سـت گولـدن    یدو«: دی
ـ ر ا یدهم، در غ   یست گولدن م  ی برو و بگو، من صد و ب       ]...[. توانم بدهم  ینم  ین صـورت راهـ    ی
 امـروزه   يهـا   در جنـگ   ی نقش اساسـ   یهر جهت منافع مال   ه  ب). 51-52،  1996برشت   (»ستین

ـ رفتـار ننـه دالور ا     . شـوند  ی سـپرده مـ    یط به فراموش  ین شرا ی در ا  ی انسان يها دارد و ارزش   ن ی
ـ  یب م یج  پول به  یمکابد و ما    ی ی ادامه م  يجنگ قدر «: ندک یار م کت را آش  یواقع م، آن موقـع    یزن

اعـدام     با حس مادري اوست، منجر بـه       ناسازاین رفتار او که     ). 68مان  ه (»شود یباتر م یصلح ز 
بصیرتی آنا فیرلینگ تا حدي است که با وجود تنهایی و از دست دادن هر                بی. شود فرزندش می 
 »داد و ستد خود ادامه دهد      از جنگ بهره ببرد و به      همچنانتواند   اطمینان دارد می  «سه فرزندش   

گر از اود اصلی برشت در ترسیم این صحنه ها، ایجـاد حیـرت تماشـ           مقص). 225،  2006النگ  (
 شـود بـه    این تنهـا حـالتی اسـت کـه تماشـاگر وادار مـی             .  و ناپسند ننه دالور است     ناسازرفتار  

تـرین    در افکار و رفتار ننه دالور از مهم        ناسازي. هاي دیگر توجه کند    اشتباهات، علل و راه حل     
 . ورزد تأکید میرشت بر این موضوع در داستان سازي است که ب وجوه فن بیگانه

اي بـه     کارگیري عنـوان بـراي هـر صـحنه کـه روي پـرده               ها و به   استفاده از فن مونتاژ صحنه    
اي  عنـوان صـحنه توضـیح و خالصـه        . سـازي  شود، روشی است مهم در بیگانـه       نمایش گذاشته می  

هـا قبـل از      شـود، زیـرا آن     ن می است از محتواي آن صحنه که باعث جلوگیري هیجان در تماشاگرا          
اي کـه   توانند با آرامـش تمـام و بـا فاصـله     ها می در نتیجه آن. مضمون آن واقفند   تماشاي صحنه، به    

بگیرنـد            ها و واقعه ایجاد شده     بین آن   هشـتم،   ۀعنـوان صـحن   . اسـت، در مقابـل آن موضـع انتقـادي 
گوسـتاو آدولـف، در نبـرد لوتسـن         ن سال پادشاه سوئد،     یدر هم «: ن مدعا ی است بر ا   یمصداق جالب 

پسر شـجاع ننـه دالور   . دهد ی قرار م يار ننه دالور را در خطر نابود      کسب و   کصلح،  . شود یشته م ک
 ).77، 1996برشت (»  داشتيان خفت باریه پاک زد يادی زۀ قهرمان پرورانيارهاک  دست به
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سـازي   ي بیگانـه  روش دیگري است که نویسنده بـرا   نا همخوان  ۀ همزمان دو حادث   ۀمقایس
 سنجیدن و روبروشـدن   هدف برشت این است که بیننده با        . است  کار برده  را به  آن   ننه دالور در  

دهـم نمایشـنامه، ننـه     ۀدر صـحن .  که کدام راه درسـت اسـت  دریابد ناهمخوان، خود   ۀدو صحن 
ي هـا  روند، درحالی کـه از یکـی از خانـه          پیش می   جنگ به کارزار  دالور و دخترش کاترین در      

 ]...[«:  رسد که خواهان زندگی آرام و آرامش درونی اسـت          گوش می  ه   ب ماندندهقانی تصنیف   
ه در  کـ  یسـان کحـال     هخوش ب ./ میا ردهکاه پر   کبا خزه و    ) را ه آن ک/ (م  یا ردهک درست   یما سقف 

). 98همـان    (»وزنـد  ی مـ  ی برفـ  ين بادهـا  یه چنـ  کـ  یوقت/  خود دارند  ي برا یت سقف ین وضع یا
  در تضاد با رخدادهاي نمایش، به مسیر اشـتباه شخصـیت اصـلی نمایشـنامه               ،شعرمضمون این   

 است  استفاده از تصنیف   ننه دالور  ۀسازي در نمایشنام   هاي بیگانه  یکی دیگر از شیوه   . دارداشاره  
   دهـم بـه   ة در پرد  ، مثال براي. شود  نمایش و مانع توهم بینندگان می       عادي که موجب قطع روند   

در . شود که حکایت ننه دالور و کاترین در مسـیر جنـگ اسـت       اشاره می  1635هاي سال    جنگ
یازدهم بـا توصـیف      ة حکایت در واقع از پرد     ۀشود و ادام   جا باز هم سرودي دیگر ارائه می        این

 . شود  در شهر هاله شروع می1636وقایع جنگ از ژانویه 
 ذهـن بیننـده بـراي       کمک آن  اي است که به    تصنیف در حقیقت تفسیر واقعه است و شیوه       

. را یک بعدي بررسی نکند       یک مشکل، آن   برابرشود که در     هاي مختلف آماده می    یافتن راه حل  
شکل ظاهري متن هم این را نشان .  برهم زدن وحدت پیرنگ داستان است    ،نقش اصلی تصنیف  

یف تصـن . شـود   و تصنیف با فرم شعر ارائـه مـی         است دهد، زیرا خط نثر نمایشنامه قطع شده       می
 خواهـان تسـلیم   ،چهـارم، بـر خـالف رونـد رخـدادهاي نمایشـنامه          ۀ در صـحن   »تسلیم بزرگ «

آنچه از نظر برشت مهم است، در خدمت جامعـه بـودن            . شود  سردمداران می  برابرانقالبیون در   
دهـد و او را در       این تصنیف نقش یک فرد و وظایف اجتماعی او را نشان مـی            .  نه تسلیم  ،است

بنـابراین  . رود شود و به فکر فـرو مـی        جا حساس می   تماشاگر در این  . دهد  می مقابل جامعه قرار  
 نویسـنده  که حساسیت تماشاگرند ةهاي تقویت کنند  وقایع، ایستگاهافزون بر نقد و طنزها،   ترانه

 نشـان  ،هاي تصنیف  یکی دیگر از کاربرد   . کند از این طریق با تماشاگر ارتباط مستقیم بر قرار می         
ـ  ،این عدم تناسب  . انی بین فکر و عمل بازیگران است      دادن ناهمخو  زن و  «ویـژه در تصـنیف       ه ب

 امـا  ،شود گیري می در اینجا علیه جنگ موضع.  آشکار است، بسیار دوم نمایش  ۀ در صحن  »سرباز
کدام از پیامدهاي وخیم جنگ عبـرت        با این وجود نه سربازان و نه ننه دالور و فرزندانش، هیچ           

 ). 26همان . ك.ر( همین مطالب است گویايخواند،  ه آیلیف میسرودي ک. گیرند نمی
و  طـور مسـتمر    ه  ع ب یرا وقا ی است، ز  يساز گانهیگر ب ی د يها  از راه  یکی واقعه   یجهش زمان 
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 زمـان، حـذف   یل گسـتردگ یدل  هها ب  از آنيادی ز يها ه قسمت کشوند، بل  یش داده نم  یامل نما ک
 وقـایع دوازده  ننه دالورداستان . شود یده می دآشکارا ورننه دال ۀشنامین مورد در نما  یا. شوند یم

طبیعی اسـت کـه امکـان       . کند  توصیف می  1636 تا   1624 از سال     را ساله هاي سی  سال از جنگ  
بنابراین نویسنده . همه حوادث در یک نمایشنامه ممکن نیست       تشریح چنین دوران طوالنی با آن     

ـ     مهـم جنـگ، سـال       هـاي  رخدادضمن ترسیم    در روش  . کنـد  مـی ادي از آن را حـذف       هـاي زی
طـور خیلـی   ه گردد و وقایع حذف شده ب      این موضوع در ابتداي هر پرده اعالم می        ،سازي بیگانه

. افتند هاي زمانی در این داستان در چندین نوبت اتفاق می          جهش. شوند خالصه توضیح داده می   
اسـارت یکـی از       بعـدي بـه   ننـه دالور در سـه سـال         «:  سوم آمده است   ةدر همین رابطه در پرد    

اش وجود دارد، امـا پسـر       امکان نجات دخترش و رهایی ارابه     . آید هاي ارتش فنالند در می     تیپ
 نمایشنامه، سه سال از جنگ به تصویر کشـیده   ۀدر این صحن  ). 29همان   (»میرد  می ساده لوحش 

بـدین ترتیـب از     . گـذرد  شود و برشت با همین توضیح بسیار کوتاه از وقایع آن دوران مـی              نمی
شـود و تمرکـز      شود، زیرا جریان منطقی و طبیعی داستان قطع مـی          استغراق بیننده جلوگیري می   

دو سـال گذشـته     «. شـود   پنجم داستان این موضوع تکرار می      ۀدر صحن . شود بیننده مخدوش می  
  کوچک ننه دالور در سفرهاي مشقت بار از        ۀاراب. مناطق دیگر کشیده شده است      جنگ به . است

 ).61همان  (»گذرد هاي لهستان، چکسلواکی، بایرن، ایتالیا و باز هم بایرن می سرزمین
  بـه  »ننه دالور « نیز راهی است براي بیگانه سازي که در          ها  واژه از برخی  غیرعادي   ةاستفاد

در این نمایشنامه درك یک فرد از یک عبارت در مقابل درك جامعـه              . کار رفته است   ه  دفعات ب  
 تصـور دیگـري   ةشـود کـه از واژ    موجب تعجب تماشاگر مـی  و این گیرد رت قرار می  از آن عبا  

یـد کـه    یبـه مـن نگو    «:  مصداق جالبی از آن اسـت      ، مشهور شخصیت اصلی نمایش    ۀجمل. دارد
ـ  جديهـا  رهیـ  ذخاالنن یه من هم ک یدر حال است،   پا شده  ه  ناگهان صلح ب   ـ  خريدی  »ام ردهکـ د ی

ـ         را می ) ausbrechen( آلمانی   ۀکلم). 77همان  ( ه شود براي جنگ، مریضی، فاجعه و آتشفشان ب
اسـت،   جنگ ناگهان در گرفته است، بیماري ناگهـان شـیوع پیـدا کـرده             : عنوان مثال  ه  کار برد، ب   

 ةامـا ایـن معـانی بـراي واژ        . اسـت  پا شد و یا آتشفشان ناگهان فوران کـرده         ه  اي ب  ناگهان فاجعه 
او در زنـد تـا    مـی انی محتوایی تلنگري بر ذهن تماشاگر چنین ناهمخو . روند کار نمی ه   ب »صلح«

هـا در معنـی واقعـی خـود          بنابراین چنانچه واژه  . یابد که صلح براي ننه دالور یک فاجعه است        
 .شوند سازي می بکار نروند، موجب بیگانه

بـراي   تصـویر کشـیدن یـک موضـوع تـاریخی           بـه سـازي،    هـاي بیگانـه    یکی دیگر از راه   
.  اسـت  »ننـه دالور  « ۀ تماشاگر و موضوع نمایش است که مصداق آن نمایشنام          بین گذاري فاصله
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  :ترند که با عصر جدید فاصله دارند، براي نقد مناسب  دلیل این  همسائل تاریخی، ب

بنابراین نیازي نیست که مسائل اجتماعی      . شود برشت ایمان دارد که تاریخ تکرار می      «
تـوان   هـا مـی    کرد، بلکه بـا فاصـله گـرفتن از آن   اي که هست مطرح  زمان را به همان گونه    

هـاي تـاریخی،     از این رو ابائی ندارد که رویـداد       . ها پرداخت  تجزیه و تحلیل آن     تر به  دقیق
رهنمـا   (»هاي خود قـرار دهـد     نمایشنامه ۀهاي عامیانه را درونمای    هاي کهن و افسانه    داستان

74 .( 

 اروپـا در قـرون وسـطی نشـان داده         ۀسال  سیهاي    دوازده سال از جنگ    ،این نمایشنامه  در
 احسـاس  نمـایش  ةشـود کـه بیننـد    سازي تلقی مـی  این سوژه از این نظر نوعی بیگانه    و. شود می
تـوان   توانـد نتیجـه بگیـرد کـه مـی           امروزي او چنین نیست و می      ۀکند این موضوع در جامع     می

 .شرایط را عوض کرد
امکـان نمـایش در    اسـتفاده از   ننه دالور ي در اثر    ساز کار رفته بیگانه    هیکی دیگر از فنون ب    

کند که ننـه      دوم تئاتر مصداق پیدا می     ۀاین موضوع در صحن   . هاي دوگانه است    یا صحنه  نمایش
علـت سـرقت     مد از آشپز است، در حالی که همزمان پسرش ایلیف به     آدالور در حال کسب در    

 ). 227، 2006النگ . ك.ر(گیرد  گاوهاي دهقانان مورد تشویق قرار می

 جهینت
 آن اسـت تـا    دنبـال    ه   ب ، تئاتر ارسطویی  برابربرتولت برشت با مطرح کردن تئاتر روایی در         

هـدف او پـرورش نگـاه       .  او دگرگـون کنـد      زندگی اجتماعی سیاسی   ةبار در  را نگرش تماشاگر 
ز نظر  ا.  بین تماشاگر و صحنه نمایش است      گذاري  تئاتر از طریق فاصله    ۀانتقادي بیننده در صحن   

اهمیت قائل است و موجـب       برشت تئاتر ارسطویی فقط براي سرنوشت یک فرد و قضا و قدر           
 انفعـال تماشـاگر    تـوهم و  پنـداري و در نتیجـه  ذات هـم استغراق، احساس همدردي و تـرس،     

شـکل    شود کـه بـه     درستی فهمیده می    یک سوژه در صورتی به    برشت معتقد است که     . شود می
 امـور بـدیهی در جامعـه مـانع ادراك           ،در نتیجـه  . عجیب نشان داده شـود    غیرعادي، استثنایی و    

چه که   در این روش، آن   .  نام گرفت  سازي بیگانه برشت   ۀنظری ،بر همین اساس  . شوند درست می 
ماهیـت درسـت آن پـی      شود تـا بـه   عمد ناآشنا و بیگانه نشان داده می رسد، به نظر می   هبدیهی ب 
اي بـراي     فهـم درسـت و وسـیله       ۀ روایـی الزمـ    ۀزي در نمایشـنام   سـا  بدین ترتیب بیگانه  . ببریم
 عملـی کـردن ایـن       بـراي .  است ، دید انتقادي و حساسیت نسبت به وقایع اطراف        گذاري فاصله
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کـار     بـه  ننـه دالور   ۀهـا در نمایشـنام      آن تر بیششود که     استفاده می  هاي مختلفی   از روش  نظریه
آرایی خاص، گسست زمانی رخدادها و مونتاژ        صحنه: ها عبارتند از   این روش . است  گرفته شده 

 در افکـار و  ناسـازي هم پیوسته نیستند، نمـایش        هها از نظر محتوا ب     ها، بدین معنی که آن     صحنه
حفظ کند و هـم بـراي حفـظ     خواهد احساس مادري خود را     رفتار ننه دالور، مادري که هم می      

اشـتباهاتش بـا وجـود از         جنگ و اصرار به      ۀپایبندي ننه دالور به ادام    . منافع، جنگ طلب است   
طرفـداري  . گـردد  دست دادن سه فرزند، موجب هوشیاري و شگفتی تماشاگران این تئـاتر مـی             

هـاي امـروزي     اهداف جنگ اي است به  اشاره،تر دلیل منفعت بیش  او از جنگ فقط به ۀکورکوران
شـت ننـه دالور نشـان داد کـه     امـا سرنو  . هـا   در جنگ  امپریالیستیهاي   و نیات غیرانسانی دولت   

سـودجویی ننـه دالور     . اند ها، همیشه بازنده   نظر از پیروزي و یا شکست در جنگ        ها صرف  ملت
او حتـی جـان پسـرش،       . هاي انسانی و اخالقی خـود را فـداي آن کنـد            باعث شد که او ارزش    

دوري، نیـز   هـا    کند و در برخورد با فرزندش آیلیف پس از سال           را فداي پول می    ،کاس شوایتسر
 ننه دالور لحظاتی پس از مرگ دخترش، کاترین، بالفاصله با اشتیاق زیاد،       .رفتار سوداگرانه دارد  

 برشت او را در ابتداي نمایشـنامه، مـادري دلسـوز نشـان      .آورد کسب درآمد در جنگ رو می      به  
هـاي بعـدي      امـا در صـحنه     .دهد که در فکر حفظ جان فرزنـدان خـویش در جنـگ اسـت               می
رساند که ایـن خـود یکـی از           او را به اثبات می     ناسازي کنش و رفتار   طلبی او در جنگ،      تفعمن

ـ   .است سازي  بیگانه هاي شیوه  بـراي هـر صـحنه نیـز روشـی اسـت بـراي                عنـوان  کـارگیري  هب
که تماشـاگر قبـل از       این.  استفاده کرده است   ننه دالور دفعات در    سازي که برشت از آن به      بیگانه

کاهـد و موجـب     از هیجـان او مـی  به طـور قطـع   مطلع باشد،  متنۀاز خالص  ،دیدن یک صحنه  
جهت قطـع     تصنیف و جهش زمانی وقایع به     کاربري از   .  تئاتر غرق نشود   ۀشود که در صحن    می

و امکـان نمـایش در       هـا  عـادي از واژه     غیر ةاستفاد. شوند روند وقایع، مانع توهم تماشاگران می     
هـاي   تمـامی شـیوه   .  است ننه دالور و فرزندانش   سازي در    گانههاي دیگري براي بی    نمایش شیوه 

اند که از اسـتغراق تماشـاگر        کار برده شده   ه   ب هنمایشناماین  سازي مذکور با این هدف در        بیگانه
 ۀشود، زمین   نمایش ایجاد می   ۀها و صحن   اي که بین آن    در صحنه تئاتر جلوگیري شود و با فاصله       

شخصـیت قهرمـان       انتقـادي نسـبت بـه      واکـنش  دیـدن نمـایش       با ، فراهم شده  ها  آن هوشیاري
  .نمایشنامه نشان دهند

جـویی در جنـگ     تاریخی نیست، بلکه سودة مورد بحث، فقط یک سوژ  ۀموضوع نمایشنام 
هـاي امـروزي و      پیچیدگی جنـگ  . گردد هاي امروزي نیز محسوب می     از اهداف و ماهیت جنگ    

خود گواهی است که رفتار متنـاقض       ،  فع اقتصادي  از جمله منا    آن ةاهداف چند بعدي پشت پرد    
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ان امروز  هجاست که آیا ج    سؤال این . ، موضوعی مقطعی نیست    جنگ ة پدید برابرلینگ در    آنا فیر 
و روایـی    تئـاتر    اهمیـت ؟ اگر چنین اسـت،      دنگر  عادي و بدیهی می    ةبه جنگ همانند یک پدید    

ئاتر روایی، یعنی توجـه بـه تغییـر از           فکري برشت در ت    ۀفلسف. شود تر می   آشکار بینی برشت  تیز
 آثـار تئـاتر     ۀبررسی کلی . طریق استثنایی نشان دادن امور بدیهی، یکی از ضروریات عصر ماست          

 ۀرا در عرصـ   اي    افـق تـازه    سـازي   از طریق روش بیگانه    منظور کشف واقعیات     به روایی برشت 
 .گشاید پژوهشگران میهاي آتی  پژوهش
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