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  مقدمه

آلمان در سال  یشمندان پرشور و انقالبیاز اند )1898-1956( (Bertold Brecht) برشت

ة ر زمرو آنگاه د )6، 2536برشت،( دک آشنا شیالکتیسم دیالیماترۀ با فلسف 1936

او از  .گذار گردیداثر نامه نمایشتئاتر و ۀ طیدر حاتش ینظر که گرفت قرار یانشناس جامعه

 لوکاچ» بازتاب«ۀ ریکه در برابر نظ بود ینقد مارکسیست انپرداز نظریه
(George Lukacs)  به

د آورد که توانست سرانجام تئاتر یتئاتر پد در یگرفو با نظریات خود تحول شبرخاست  مخالفت

  .تئاتر ارسطویی قرار دهد يرودررورا  روایی خود

، یبا بیان مسائل اجتماع شد و درصدد بود که می قائل یارزش فراوان ،مخاطبان يبرشت برا

به  یرا از سکون و سستها  قرار دهد و آن با مسائلو سیاسی مخاطب را در چالش  ياقتصاد

 که نگاه مخاطبان را تغییر یو از عوامل تجدد در هنر بودلوکاچ، در پی برخالف  يو .درآورد

  .کرد می داشت استقبال میو آنها را به تفکر وا داد می

 تئاتر برآمدۀ و صحن نامه نمایش در یتغییرات صددردها  ستفرمالیامکانات با استفاده از  يو

از افراد هایش  نامه نمایشاو در . داد نشان یتوجه خاص يشخصیت پرداز بهان ین میدر او 

ۀ جامعنیز برایند ها  د تا نشان دهد آنکر می استفاده یاجتماع ي، منفی، ضد هنجارهايعاد

قرار دهد از صناعات  تأثیراینکه مخاطبان را تحت  يبرا ن رو،یاز ا .روند می زمان خود به شمار

 این عوامل باعثۀ مجموع .دکر می خود استفادههاي  نامه نمایشپویا و مدرن و جدید در  يصور

مخاطب را  یکند و همراه نا آشنا در متن جلوهب و یغرآشنا به صورت  يکه امور شد می

 سازد می نزدیک یفرمالیستسازي  برجستهزدایی و به ویژه  اییآنچه که برشت را به آشن .برانگیزد

  .نام دارد» يگذار فاصله«

ما قصد داریم در این  یول ،شود می نامه نمایشهر چند نظریات برشت مربوط به تئاتر و 

از  یبرخ رایز .داستان بررسی کنیمۀ ینرا در زم شمند نامدارین اندیااثرگذار نظریات مقاله 

نش یآفر يبه معناگذاري   فاصله گر،یبه زبان د .ندهست تیاین ظرف يداراز نیها  نداستا

ۀ صحن يکه ناگهان از جانب تماشاگران به سوهایی  تیشخص ؛استانگیز  شگفتهاي  تیشخص

مردان و  يکه به جا یزنان ؛کنند می يوانات بازیح يکه به جاهایی  تیند، شخصیآ می شینما

 همنتظرغیراي  که نظر مخاطب را به گونه مانند آن، کنند و می افیزنان نقش ا يکه به جا یمردان

که در  يزیچ .کند می ییکمتر خودنمان در داستان یچنهایی  اما نمونه. کند می به خود جلب

ب یگانه و عجیبهایی  تیشخص یمعرف ت دارد،یمدرن اهم یستیررئالیژه داستان غیوه داستان ب
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را در خود گنجانده ها  تین شخصیا اثر صادق هدایت »بوف کور«داستان در داستان است که 

  .کند می ریو خواننده را به متن پرتاب و با آن درگ است

آثارش،  در مورد. باشد می مطرح در سطح ادبیات ایران و جهانة صادق هدایت نویسند

است که قابلیت اي  آثارش به گونه. اند نوشته يزیادهاي  کتابصورت گرفته  يدهاي زیادنق

را به صورت مستقیم  یاجتماعهاي  گوناگون را داراست اگر بازتاب واقعیتهاي  ررسی از دیدگاهب

این بازتاب را به  ،آثار دیگر از یدر بعض... مانند گرداب، محلل وبینیم،  می از آثارش یدر بعض

 يرادااین آثار  ..... .سه قطره خون، زنده بگور، بوف کور و مانند ؛یابیم می مستقیمناۀ گون

 راها  آنتوان  می و هستند ....و یستیمدرن ،یستیسوررئال ،یفرمالیستهاي  جنبهو ها  ظرفیت

  .کرد ینظریات برشت بررسۀ یبرپا

بلکه به «ت است، ینه تنها شاهکار هداکه ایم  هرا انتخاب کرد »بوف کور«ن آثار هدایت، ایاز م

 .)53 ،1377،یاثیغ( »شود می حسوبات جهان میادب يگواه کارشناسان غرب، در شمار شاهکارها

قطره جامع دو اثر زنده بگور و سه  ،است و در ضمنصورت گرفته بر آن ز ین يسیارب يتفسیرها

را پیرامون سنت، خرافات، جامعه، روابط  يباالتر از آن دو، مطالب بیشتر یو حتبوده  خون

   .رقم زده است.... ، کارگر و کارفرما، مرد و زن وي، اقتصادیسیاس

ان بوف کور هدایت ر داستبرشت را د» يگذار فاصله«تئاتر روایی و فن  ةشیو ،این مقاله

و  دهد می بازتابدر قالب داستان را هایی  که هدایت چه واقعیت دهد می و نشان کند می یبررس

و روان  یشخصیت هذیان يبا الگو این داستان ثبات این دیدگاه است که هدایت دراپی در 

 سازد می موجود در زندگی اجتماعی آشناهاي  یشانیو پرها  ینابسامان واننده را باخ ،پریش خود

و  یاسیقدرتمندان سهاي  ستم ؛دارد می برحذر یاجتماعهاي  از سکوت در برابر ستم و او را

ها  ن ستمیبا ا ییرودررو .برند می شیپکار خود را ها  و افسانهها  فهج خراه با ترویک یانیکارفرما

در غیر این صورت است که وي  .دارد میان بریاحساس گناه را از م ،آنتر  یاز نوع علنژه یبو

  . گردد می دچار مسخ هویت

» سه قطره خون«، »بوف کور« هدایت چونهاي  داستانة ت و آثار فراوانی دربارتاکنون مقاال

به آثار هدایت  »برشتۀ نظری« ، از دیدگاهمقاالت و غیره نوشته شده است، اما هیچ کدام از این

  .نگاه نکرده است
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  گذاريبرشت و فاصله

ه به عهد یمتن، بازیگر و تماشاگر وظایف .اند عناصر در ارتباط با همۀ هم ،در تئاتر برشت

برشت آثار  .هر گروه است يبه انجام درست وظایف از سو دلنشین کار وابسته يادارند که اجر

، »بعل«يها نامه نمایش: کنیم می مهم او اشارهاز خود به جا گذاشت که به چند اثر  يادزی

 اعمال اوۀ و چندین اثر ارزشمند دیگر که در کارنام »آدم،آدم است«، »جنگل شهرها«

 يو اقتصاد ی، سیاسیبرگرفته از واقعیات اجتماع ،برشتهاي  نامه نمایشموضوعات  .درخشد می

 خواند می ن فراآو به چالش با کند  می یحقیق يبرشت تماشاگر خود را وارد دنیا. اند حاکم

  .)58 ،1378 ،يحداد(

خاص است که  یخاص، در یک محیط اجتماع یهدف برشت نشان دادن یک رفتار اجتماع

 يکارهاۀ در مجموع .)59، همان( توجه قرار گیردمورد  يباید از دید تماشاگر به صورت انتقاد

، »یدگاند ستم«نسبت به  يقو يحس همدرد :شود می دیده یبه خوبها  یین ویژگبرشت ا

، در عین حال یک سویه از نروش یسرکوبگران بورژوا، شناخت از ینفرت عمیق و انقالب

سرمایه داران به  درها  به طور اعم و همین گرایشها  ناانسۀ گراناو سودریاکارانه هاي  گرایش

ت در طول که برش یترین نظریات از مهم ییک .زدودن توهمات يقاطع براة طور اخص و اراد

به است که » Distancing«د نظریه یبخشو آن را تکامل  تاکید داشت آن ش بر دوران کاري

 از مفهوم ياو تا حدودۀ البته نظری« ترجمه شده است کهگذاري   سازي و فاصله  بیگانه

هدف  .)1372،60 سلدن،( »سرچشمه گرفته بود یروسهاي  الیستفرم» زدایی آشنایی«

، يساز بیگانه. ات استیواقع شناخت بهتر يدیگر برااي  دادن مسائل، به گونه نشان ،يساز بیگانه

، يتر شناخت درستتا ما به  کند، می آن را از ما دور کند و می نسبت به شناختمان، بیگانه را ما

را ویژه و مهم نشان دهند تا  يکه یک رویداد عاد یعنی آن. باشیمده ینسبت به اطراف خود، رس

برتر بیان  باشد و موضوعاتتر  یو معمولتر  سادهها  ر مکث شود چون هر چه ژستخواننده دچا

  .د کردرا جذب خواه يد، مخاطبان بیشترگرد

این ها  خیلی .برشت در کارهاي تئوریک خود در مورد بیگانه سازي و فنون بیگانه سازي نوشته است

را انسان آن  شود که می اي بیگانه گفته. ستاما در واقع کامالً ساده ا دانند، می موضوع را بسیار پیچیده

که از شدت آشنایی  چیز معمولی، روزمره و عادي،. سازد و از این رهگذر آن را برجسته کند می غیر عادي

 خاص همگان به آن جلب شود و توجه می قابل مالحظه نشان داده ،شود انسان با آن دیگر درك نمی

و کنجکاوي افراد  شوند می تشخیص دادها و رفتارهاي مرسوم قابلها، روی واقعیت این وسیله به .شود می

  )240-239 ،1377 برالو،. (انگیزد می کنجکاو را بر ناظر برشت ... .گردد می صحنه تحریک در مورد پشت
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نمـایش و   يتماشـاگر از اجـرا  » بیگانه گرداندن« دقیقاً» يگذار فنون فاصله«اما حاصل این  

اسـت تـا بـه ایـن ترتیـب نگـذارد کـه         نامه نمایشخود با  1یشتن عاطفپندا یبازداشتن او از یک

ولی با این حال برشت همـواره  « .)96، 1383ایگلتون،( از کار بیفتداو  يانتقاد -يداور ينیروها

طبعی واکـنش نشـان    ذت و شوخد و معتقد است که باید با لکن می تاکید بسیار بر لذت تماشاگر

 ینمایشـ  ي، هنرهـا یکنار گذاشتن عناصـر سـنت  ۀ به وسیل« شت به بیان بر )97، همان( ».دهد

رهانـد و سـپس از    مـی  گذشـته اسـت  آن در ادوار  یکـه یـادآور آلـودگ    يشعائرۀ خود را از تتم

 جهان کمـک  شود که به تغییر می وارداي  کرد به مرحله می که به تفسیر جهان کمکاي  همرحل

  )119، 1378 برشت،(  ».کند می

 يباز یعدم گرایش به مصنوع ،باید توجه داشت و آنبه نکتۀ مهمی  يزسا در فن بیگانه

 ياما به ظاهرساز ،کند می بازیگر در تکنیک برشت با وجود آن که از ژست استفاده. کردن است

از بازیگر  .برشت نشان دادن همین تضاد دیالکتیکی است سازي بیگانهعامل مهم درو  پردازد نمی

به  ارها  رفتار کردن آنة کند، و نحوبازگو تر  نقش را هر چه اصیلهاي  باید گفته يدگاه وید

   .بهترین وجه به نمایش گذارد

خواهد او را از انفعال خارج  می قائل است و يمخاطب ارزش زیاد يواضح است که برشت برا

فرهنگ ة کنند مصرف يوتا  به فعالیت واداشتن تماشاگر است ،تئاتر برشت یاساسۀ پای .کند

ة بازیگر تئاتر برشت باید به تماشاگر نشان دهد که او بینند ،یابی به این امر دست يبرا و نباشد

عالوه بر  بنابراین بازیگر صحنه تئاتر .تئاتر است و همیشه باید این فاصله را در ذهن ایجاد کند

   .را نیز نشان دهد نامه نمایششخصیت ة خود باید چهرة چهر

 گردان، هنرپیشگان آکروبات، کاهشۀ نمایش در نمایش، صحن، يچون راو یاز این رو عوامل

سینما، ة ، استفاده از پردیدر صحنه، دکور مکانیک ینات صحنه، استفاده از آالت ماشینیتزئ

 استفادهگذاري   ن فاصلهیجاد همیا يبرا، شکستن وحدت زمان و مکان یخلق تئاتر حماس

 ، زمخت و قاتلی، معمولیمنف يادرا افر اوي ها نامه نمایشهاي  شخصیت در این راستا .شود می

 .دتئاتر ایجاد کنۀ میان موضوع ارائه شده و تماشاگر وارد صحناي  فاصلهدهد تا بتواند  می شکل

، برشتبنابراین  .گر را وادار به نقد کنداآورد تا تماش يعوامل رواین به  يساز بیگانه ياو باید برا

  .آن ياجرا يمتن و دیگر یدهد، یک می مانجارا در دو بخش  سازي بیگانهعمل 

ن مکتب در آثار خود یاهاي  اندیشهبه انعکاس  عقاید مارکسیسم تأثیربرشت تحت  

ط در یا و محیارزش جهان و اش خود فاقد ارزش است، يبه خود کس جهان،از نظر مار. تخپردا

تا  را بشناسیمهایش  پدیدهین جهان و ست که ااما، تنها آن ۀ وظیف. ابدی می معنا 2رابطه با انسان
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البته این . است یآدم یزندگ يچرا که تغییر شرط الزم، برا. آن را مطابق عقایدمان تغییر دهیم

  .خودهاي  تغییر آن، مطابق خواسته يبراو پدیده هایش،  یامر میسر نیست، جز با شناخت هست

رون است یب یق انسانیااز حق ،یاجتماعهاي  تیز واقعیو ندیگران سخنان  از نظر مارکسیسم،

باید، . را تغییر دادها  بلکه باید آن. دید ییک سویه به همان شکل همیشگرا ها  نباید پدیدهو 

شود که  می بنابراین مالحظه .دید آیپد یدگرگون یدر نگاه آدم تاشرایط را عوض کرد 

، بازتاب مارکسیسم ارزش دارد يآنچه برا کند و نمی مارکسیسم هم به رئالیسم صرف توجه

رسد این است  می برشت مهم به نظر يکه برا يچیز شهین اندیهم یدر پ .است هایش اندیشه

 بر همین اساس .ان دادن فضا و مکان، استفاده کندنش يبیننده براز یت گریواقعکه از تخیل 

ب با شخصیت عجین نداشت زیرا در تئاتر ارسطویی مخاط یخوبۀ برشت با تئاتر ارسطویی میان

) صلهبا فا( خواست بیننده، از دور می که برشت یدر حال .شود می کشریاو احساسات  و در

 ؛عصیان کند ؛انتقاد کند ؛تجزیه و تحلیل کند ؛کند ینقالتا بتواند برخورد ع ردیگ یرا پاستان د

از نظر برشت، نباید مخاطب دچار عواطف و احساسات شود . آگاه بماند ؛تا همیشه داور بماند

  .ماند نمی عقل يجایی برا ین صورتاچون در 

 ینمایشهاي  در کنار آن به شیوهسازد  می برجستهرا در آثار خود  یآموزشۀ اگر برشت جنب

 براساس ضوابطآثار او و هر چند  نیز توجه دارد - چه در فرم و چه در محتوا - زیباشناسانه

ا ب يتفاوت بسیاراما  ،شدند می مارکسیستی نوشته ي، مطابق با ایدئولوژیشناس جامعه

   .داشتند یتبلیغهاي  نامه نمایش

شک  بی برشت ایفا کرده است و» يفاصله گذارۀ نظری«ی در فراوان تأثیرفرمالیسم روس، 

دیگر  يکه زیر بنا از عناصر مهم در فرمالیسم .مرهون این مکتب بوده استدر این مورد برشت 

عناصر زیبایی  یاست، پیوستگسازي  جستهبرامل ع زدایی و دیگر گیرد، آشنایی می ارعوامل قر

مدام  یزیبایی شناس باید دانست که عناصر .دهد می رخسازي  برجستهغالب متن در  یشناخت

 .بالعکسو  هاکنون زیبایی خود را از دست داد و در گذشته زیبا بود یمتن .در حال تغییرند

. راند می پس زمینه و بالعکس را بهها  پیش زمینه هاین است که هموار» يبرجسته ساز«کارکرد 

از صناعات  .ایستاست در نظر گرفته شده است یکه صنعت» آشنایی زدایی«این رویکرد در برابر 

رسد که  می به نظر. است» مستقیم«و حسی » عینیت« بخشد می که داستان به خواننده، دیگر

 يو پرسوناژهاها  و کند کردن رفتار شخصیت يساز یصناعت، طوالن يبهترین شگرد آشکارساز

و توصیفات ها  را در جمله یفراوان یبیرون يو رفتارها یباید حاالت درون ییعن .داستان است

این ماجرا در لحظه یا  یه همگاز یک سوژه یا یک شخصیت به قلم آورد ک یو طوالن یدرپ یپ
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رخ از شگردهاي آشکارسازي صناعت به  .)53 ،1388،یتسلیم( رخ داده باشدکوتاه  یاتلحظ

شود و زن یا  می تماشاگري که بازیگر خصیت شگفت در نمایش و داستان است؛کشیدن ش

  .داشته استاي  کنند و مانند آن که برشت بدان توجه ویژه می مردي که در نقش همدیگر بازي

دو ن یاساس این برهمو  برشت و لوکاچ را در پی داشت میاناختالف  ،عوامل اینۀ هم

 یستیسندگان رئالیبالزاك و نوهاي  لوکاچ رمان .خود را از هم جدا کردنده بزرگ را پرداز نظریه

او  بر همین اساس )26 ،1386 زرافا، .نک( پسندد می یاجتماعهاي  تینشان دادن واقع يرا برا

جدید هاي  و مخالف مکتب) 301 ،1385شمیسا، (» نوزدهم استة دوست دار رمان سد«

ماند و  نمی ثابت یشناس زیباییکه قوانین  معتقد استبرشت برخالف او  اما .ینویس داستان

... سوررئالیسم و کسپرسیونیسم،ا همچون مدرنیسم، یبنابراین مکاتب .همواره در حال تغییر است

  .پسندیده است می را

  

  بررسی داستان بوف کور

 باًیتقراثري مطرح در سطح ادبیات جهان  ار هدایت وشاهکبوف کور،  ةدربارباید گفت که 

نقدهایی  وها  تأویل نگاهی گذرا به این داستان و. اد کرده استیاز آن اي  هر منتقد و نویسنده

  .مختلف داردسندگان ینوارش آن در میان نگة شیو که برآن شده نشان از پذیرش این داستان و

همین  خود را به قلم آورد و ستانی توانسته مسائل گوناگون و دلخواههدایت در این قالب دا

با پیشرفت  و این داستان شکل گیردة نقیضی دربار ضد وهاي  که برداشت باعث شده است رام

  .را گرددیرا در خود پذاي  تازههاي  نگرش ادبی، نقد ادبیات و

زنده « و )1311(»سه قطره خون«ة تکمیل شدۀ در واقع نسخ )1315(»بوف کور«

 .ر تسلسلی را با هم ایجاد کرده اندداستان ساختار دایره وار و دواین سه  .است )1309(»گورب

پیماید  نمی زندگی او مسیري آرام را. در حال چرخش است شخصیت در این سه داستان همواره

اول ۀ زاوی ،در هر سه داستان. براي گفتن داردهایی  یا حرفاو در پس دیوانگی و خواب و رؤو 

 .مخاطب برقرار کرده است را بااي  صمیمانهۀ رابط شخص مفرد به هیجان داستان افزوده و

    شود می وچی سپريبه پاند  به هم وابستهاي  زندگی این سه شخصیت که انگار به گونه

 خود را فرافکنیهاي  سایه ،لیشخصیت اص »بوف کور« و »سه قطره خون«در دو داستان 

ۀ یعنی هم. روند می به شمارها  عف آنمضاهاي  دیگر سایههاي  شخصیت ند وک می

. ندت اصلی خودعکس برگردان شخصیاي  که در داستان حضور دارند، به گونهی های شخصیت

 این سه داستان داراي یک شخصیت است و ییگوتوان به این نتیجه نیز رسید که  می البتّه
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شخصیت، مدام در این سه  وشوند  می او شمردهۀ ، سایها داستانن یادیگر هاي  شخصیت

. در حال رفت و آمد از داستانی به داستان دیگر است ند وک می حرکت شود و می داستان جابجا

که اند  جاد کردهیدر ارتباط باهم اظاهري و معنایی هاي  به هر حال این سه داستان شباهت

  . بررسی آن فاقد ارزش نخواهد بود

او قدرت . برد می شخصیت از گناهی نکرده رنج گراید و می زندگی در هر سه داستان به افول

امیدي ۀ جوید تا بتواند روزن می یا یا عالم دیوانگان توسلرؤ خواب وپس به  ،ناه را نداردانجام گ

گفته شده در هر سه اثر در هاي  ماجراي سه داستان، زمان نگارش، حرف. براي خود بیابد

براي این که از بار عذاب وجدان خود بکاهد دست به نوشتن  يراو .گیرند می ارتباط با هم قرار

 خودهاي  ولی زندگی چنان با درد. یابددست  شی که خواهان آن استآرام به برد تا می شییا نقّا

بعد از مدتی به ظلمتی ابدي ها  کوچکترین آن .یابد نمی امیديۀ که روزن ه استرا احاطه کرد او

  .خزد می تنهایی خودۀ ناامید به گوش شکسته و او ناتوان و و خورند، می پیوند

در این  .شوند می محسوب دلخواه برشتهاي  داستان وجز ی دارد کهاین سه داستان روش

این شخصیت است که مسائل . کند می نظر خواننده را به خود جلب سه داستان شخصیت،

دیوانه هاي  چون اینان به طور غیر مستقیم، در قالب شخصیت. دارد می را بیان یاعی و رواناجتم

هیچ استقاللی  از بین رفته وها  فردیت آن. دهند می خبر بسامان خودناۀ هذیانی، از جامع و

، تیهوی بی شود، تا به عمق این می شان کلی انتخابیها حتّی اسم. ند که به آن تکیه کنندندار

جداشدن انسان از دیگري و تفاوت و تمایز میان  ،یک معناي هویت .بیفزاید بیگانگی و پوچی

: اند مانند همها  آدمۀ شود، هنگامی که هم می یدهدر داستان داي  چه هویت جداگانه. هاست آدم

کند از آنها جدا باشد تا هویتش حفظ گردد، در  می لکاته و رجاله و حتی خود راوي که تالش

 ،یزندگهاي  رنج. گردد می ندد و با حسی رنج بار به پیرمرد خنزر پنزري بدلپیو می فرجام بدانها

توجهی از سوي  بی نیست و همینها  خواهان آنچ کس یکه ه آنان را چنان دربرگرفته است

بوف  .را نداردها  حتّی پیرمرد خنزرپنزري هم تحمل دیدن آن. گذارد می را تنهاها  دیگران، آن

اگرچه در این  .تدر واقع جامع آن هاس وها  سیاهی کور مثل دو داستان دیگر پر از دردها و

میان این سه داستان که هایی  تفاوتجمله از  .یابیم تر می ساختار اثر را پخته داستان، بافت و

گوید که ناشی از عوامل  می سخناي  از خودکشی» زنده بگور«. هاست آنۀ ی، درون ماوجود دارد

گوید که سکوت از عوامل آن است  می از قتلی سخن» سه قطره خون« ؛اجتماعی و فلسفی است

موارد دیگر را نیز ها  هر یک از آن. کند می یادها  از مرگ و نابودي انسانیت و ارزش» بوف کور«و 

است تر  در سه قطره خون مرکزيها  سکوت آدم ،براي نمونه .رنگ کماي  در بردارد، اما به گونه
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این دردها را نمی توان که گوید  می شود و راوي آن می گر چه این نشانه در بوف کور نیز دیده

، ایران: گیرد می ر برابر پاکی دنیاي کهن قراراین درد، پلشتی روزگار ماست که د. به کسی گفت

که گرایی  این درون مایه با ابهام. این زنی که زمانی اثیري بوده و اکنون آلوده و لکاته شده است

زن اثیري در . از به سخن آمدن، عرضه شده استاي  و هم گونه از سکوت استاي  هم گونه

شود، اما از آن جا که در روایت  می شته دیدهگردد و لکاتگی در جهان گذ می جهان کنونی ظاهر

 کند می خودنمایی ،زن لکاته) بخش دوم(زن اثیري و در روایت دوم ) بخش اول(نخست 

دور و لکاته را حال ایران هاي  توان با ساختاري ضربدري و متقاطع زن اثیري را گذشته می

  .دانست که هم چون آدم هایش مسخ شده است

  

  اعی داستان بوف کورساختار ادبی و اجتم

 خوداصلی هدایت از نگارش این اثر بیان فجایع زمان ة انگیزتوان این گونه پنداشت که  می

در این  و گیرد می فریب دیگران قدرت را به دست این که هر کسی با ظاهرسازي و .بوده است

اهان خو ،سردمداران قدرت .رود می به دنبال اهداف خود شمارد و می میان مردم را هیچ

ساوي است با فروپاشی نظام زیرا آگاهی آنان م .اند خواري و خرافه پرستی مردم ،بدبختی

گناه نیستند که به اجبار  بی ر این مسائل مردم نیز افراديادر کن. ها قدرت آن ساالر و سرمایه

جهل خود  خواهند از نمی ن زده وآنان خود به این امر دام. سردمداران گذران زندگی کنند

آگاه کردن آنان برمی خیزند،  يبا افرادي که برا حتی آورند وبه زندگی تازه رو رند وذبگ

سیاسی زمان  اقتصادي و هدایت نیز در نگارش این اثر به شرایط اجتماعی،. کنند می مخالفت

جامعه  ،زیرا این .پردازد می در این داستان به مشکالت حاکم در زمان خود و دارد هخود توج

 هذیانی و افرادي پوچ انگار، سر خورده، وازده از زندگی، .را چنین پرورده استها  آدمست که ا

 چنین دیدگاهی به زندگی و انسان که .زمان خود هستندۀ مستقیم جامعۀ نتیجها  این .هویت بی

  .زمان نخواهد بودۀ ثیر از جامعأت بی بایست این زندگی را پشت سر گذارد، می

اي  از شیوهاست خواسته  براي به تفکّر واداشتن تماشاگر برشتۀ گویا هدایت به مثاب

گر عادي در داستان، دیگر تماشاهاي  عادي با پردازشهاي  ژهزیرا سو. غیرمستقیم استفاده کند

کشی از مردمی نادان  بهره و استعماران یبخود را داستان هدف  او. وانخواهد داشترا به تفکّر 

را از زبان  پردازد و آن نمی آن انیم به بیمستقبه طور و  یا هدایت به روشنام .دهد می قرار

 یزیرکة دهند هدایت نشان ياز سو ل شخصاوۀ انتخاب زاوی. دارد می نی بیانهذیااي  راوي

یا به طور  حتّی خود نویسنده را ؛گیرد میربگسترده از مردم را در، طیفی زیرا این زاویه. اوست
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اند  بهره مانده بی و از هنر، رهایی و پاکیاند  ر پیش گرفتهزندگی را دة غریزکسانی که ۀ هم یکل

 دردمندانه از درون انسان سخن ،گویا یک من انسانی و کلی. کنند می سکوتها  آنة و دربار

ۀ هم ،و دوستانشت یهدا .تش انتخاب شده استبا توجه به قابلی دیدۀ این نوع زاوی. گوید می

ولی اند  درگیرودارش شرکت داشته واند  هدید ،اث گذاشتهچیزهایی را که تاریخ براي ما به میر

چشم گیري هاي  تناصري و مشروطه فعالیة در دور با این که مردم هیچ کاري از پیش نبردند و

داستان پر از نمادهایی . برباد فنا یافتندآسان ز را یهمه چرضاخانی ة در دور از خود نشان دادند،

نویسنده با انتخاب این قالب نشان داده که مردم باید . کند می کمک شایانی است که به روند آن

بار عذاب آن باید  و ایران مقصرند،باشکوه خود را گناهکار بدانند چون همگان در سقوط تمدن 

عشقی، فرخی یزدي و دیگران نوشتند و ة میرزادچرا سکوت؟  .براي همگان قابل لمس باشد

مادي هاي  گرایش. خود بیان داشتندۀ ب شعرهاي شعارگوناعتراض آمیز خود را در قالهاي  حرف

زندگی، آنان را سرگرم خود نمی ساخت ولی دیگران تابع قدرت حاکم گشتند و ثروت و حفظ 

ارزش گشت  بی –مام میهن  - آن هم این که ایرانۀ نتیج. از وطن گردیدتر  جان براي آنان مهم

   .درخشان خود را از دست دادة و جلو

کردند، جاي امیرکبیر و به بیان بهتر بوذرجمهر را  می لوس که به دو کلوچه قناعتافراد چاپ

زنده «هم در  و »در سه قطره خون«هم نویسنده . رامین دیگران شدنداشغال کردند و تابع ف

را هایش  نهچون این درد شا .گوید می هذیان وار دیوانه نالد، می »بوف کور«هم در  و »بگور

 در بوف کور این عذاب و رنج به اوج خود .ل عذابش را ندارددیگر تحم واست خمیده کرده 

حقیقت است، تمام ۀ راوي تشن. ستبر این مدعا یناك پیرمرد دلیلترسة خند يصدا .رسد می

با آن  ایران با آن تمدن چندین ساله، .هیچ اما کاود شاید مفري براي خود بیابد، می تاریخ را

حال و  ؟ از گذشته وده استیارزش گرد بی اي لکاته ایران،اثیري کجاست؟چه شد که  تمدن

  .ابدت نمی این تاریخ چیزي جز سیاهی بر گوید ولی می آینده

 او. شود نمی ی شنیدهیدیگر صدا .اند در خوابی عمیق فرو رفتهدیگران  اکنون راوي و

رهاي بلند خواهد حصا می راوي. یردسرنوشت خویش را به دست گ خواهد بگوید انسان باید می

یک جنبش فکري  گیر را بشکند وپاو دستة تابو شدهاي  مستحکم اعتقادات قدیمی و سنت و

با هر و خواهند باشند  می همه .شود می ولی همه چیز در نطفه خاموش جدید را آغاز کند،

  .ردیگ می زیرا ن ين گناه دامن راویا .زندگی کنند نکبتی

. ت استاز خود شخصیتر  شخصیت مهمرفتار  ،رشتبهاي  نامه نمایشدر  تان ودر این داس

 رئالیستی راهاي  همان آدمجا نیز  به هر حال در این .دچرا که با رفتارش باید مخاطب را آگاه کن
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باید به خوبی  هد؛ اود می ات بارز نقش را نشانبازیگر خصوصی .ترا با جزئیات کمام یابیم، می

داستان نیز با هاي  این تضاد در شخصیت .ذاردتضادهاي شخصیت را در رفتارش به نمایش گ

با نماد زن باستان ة راوي در ابتداي داستان به دنبال ایران دور .آید می اندکی تأمل به چشم

با ریختن  .زند می دست به قتلش اما سپس. کند می یال خوش آن زندگیبا خ است واثیري 

ه نوعی در ما بۀ هم که واهد بگویدخ می یعنی ؛دختر اثیرية شراب زهرآلود به دهان قفل شد

 مختلف به آن دست زده،هاي  جمعی که ملّت ایران در دوره گناه دسته. این گناه شریک هستیم

  . دادن به ظلم و ستم حاکمان با تن در با سکوتش و

؛ درجایی راوي با 5خوانند می شعري را آیند و می پی در پیها  گزمه ،داستان قسمت دوم در

را نمادي از حکومت وقت ها  خواند، در حالی که گزمه می و همان شعر را شود می صدا همها  آن

 يبا شنیدن صداپس راوي  .افزایند می وحشت مردم بر شان هموارهیکه با صداهااند  نیز دانسته

و  و احترام قائل استایران ارج  ياو در ابتدا برا .شود می زندگی دچار شکی بین مرگ وها  گزمه

ایران  یول ،شرکت کندها  اعتراضۀ در همکه د کن می یو سع دیستا می او را یاواقعفر یبا عشق

 پایان بی یدر شک و ترسها  ، چون هم صدا با شعر گزمهگردد می کند، او هم متحول می تغییر

ی از و ارزش زندگ )1383،61هدایت،( »شد آن چه نباید بشود،« بازهم .کند یزندگ هخواست می

به همین دلیل  .)همان(» خواستم از دستم برود؟ تم وگذاش«: کند می تأکیداو  رود و می بین

خون ۀ کّل. کند نمی هم گریبان او را رها رؤیاکند که حتّی در  می راوي احساس گناه ابدي

این احساس باعث  کند و می نشتز ینلباسش هاي  به سایر قسمت .شود نمی بردامن او پاك

کند اشیایی که در اطرافش قرار دارند،  می تا جایی که گمانشود  می ترسش از محیط پیرامونش

 اما خودش هم آن آواز ترسناك را تکرار، دترس ها می او هم از گزمه. اند در صدد کشتن او برآمده

 و از آنجا کند یزندگ خواهد می چون ؛شاید این نشان سازش او با حکومت وقت باشد .کند می

 در تمام داستان نسبت به او .یده، به آن خو کرده استدر هواي متعفن نفس کشفراوان که 

ر شخصیت دیگ - د و یا قصابترس می اوانگیز  چندشة د و از خندکن می پیرمرد اظهار تنفر

کرد، تا مردم را به این  یتابوت قاجار را همراه یاند، او حت از شاه دانسته يداستان که او را نماد

رد کند و ابایی ندا می برانداز يچیز را با نگاه خریدار که همه یشخصیت - خود بفریبد يظاهرساز

که قدرت هم در دست اوست با آن گزلیک  نغز آن. برسداش  از این که آدم بکشد تا به خواسته

 بودند اظهار تنفرها  رجاله ياز این دو شخصیت که متصل به دنیا يراو .دسته استخوانیش

از این  یاو هم یک .یابیم می در اورا و شخصیت دهر از  یدر پایان داستان نشان ید ولکن می

 یچون زندگ .گردد می از پیش نبرد، همرنگ جماعت يکار که اعتراض یوقت .شود ها می رجاله



  224شماره مسلسل/90پاییز و زمستان/64سال/تبریز دانشگاهسابق دانشکده ادبیات نشریۀ /زبان و ادب فارسی  54

 گردند می شود و دیگران بره وار مطیع او می پس در این میان رضاخان پیروز .هاست لهحق رجا

ها  هر گاه حکومت زیرا .اند عادت کرده یزندگ به اینها  آدم .کنند می یزندگها  یو با زشت

هاي  نقاب .دارند یممیل سردمداران گام بر بهو شوند  می ز دگرگونینها  دگرگون شوند، آن

نقابی براي اگر  .کنند می یزندگها  با این نقابها  آن .شده است مردم براي همین کار ساخته

  شود؟ می چهزندگی تکلیفشان با  ،آنان باقی نماند

ۀ ، در چنین جامعگردد می را پذیرا متفاوتیهاي  نقشر راوي که یو متغهویت  بی تشخصی

آگاه  ،ی خودراوي به تضاد شخصیت. گیرد می قرارمادي گري در راستاي امیال نفسانی و سودا

تضادي  .شود، مثل لکاته می داستان نیز دیدههاي  تشخصیتی در دیگر شخصی تضاد .است

انسان در این جامعه دردهاي  .دهد می تیکه نشان از افول انسان او وجود دارد گرانه در حساب

از  میري، می گه حکیم باشی گفته تو می شاجون« :دهد می زندگی خود را برهمه چیز ترجیح

یا در چند خط  )114 ،1383هدایت، ( »میره؟ می مگه آدم چطور .شیم می ت خالصشر

  )همان( ».شد می ما خونه مالۀ هم اده بود،نیفتام  هاگه بچ: شاجون گفت« :گوید تر می پایین

 چیزي که مهم .سازد می تاهمی بی است که وجود دیگران را ينکبت زندگی تا حد بار

چه  ت اصلی،لکاته به شخصیهاي  تفاوتی بی ۀبا هم. است به دوش کشیدن بار زندگی است

؟ چون وجودش دهد می وجود خانه ترجیح نبودنش را بر از این باالتر که مرگ و یحقارت

ن ییابیم که از کمتر می کاسب کار رااین جاست که زنی . خوري همگان شده است باعث دل

  .بهره است بی اي عاطفه

 بهبا زنده ماندنش او هاي  رسید ولی تمام نقشه می خانه به لکاته ،اويرنبودن  ه وبا بودن بچ

تسلیم  خود را به راوي ،رمادة جناز ابلهمان کسی است که در مق لکاته این خورد و می هم

در  اند اسیر آن گشتهها  که شخصیت شدن کاالبت وبنابراین روند چیزوارگی انسان  .کرده بود

همسري تحلیل شده را  و تضاد بین زنی کاسب کارن صحنه یا .شود این داستان احساس می

ناصري دیگر ع حضور حذف او و انتظار مرگ کسی و ،یک انسانشاید به عنوان  .دهد می نمایش

  .داردکمی خواننده را به تأمل وا ماديهاي  براي هدف

تواند  می که گذارد می اثر شوند می که باعث تضادهااي  کننده تئاتر برشت بر عوامل تعیین

هده کردید، تئاتر برشت همان طور که در مثال باال مشا. دیا اجتماعی باشن سیاسی، اقتصادي و

این در صورتی است که ما  گیرد، و می نیز به باد انتقاد چنین عواملی را ضمن نشان دادن

رنگ شدن با جماعت، قدرت پول و هم گویان،تسلط زور سوداگران،ۀ ات وحشتناك استحالتأثیر

  .درك کنیم ببینیم وها  انسان را بر مانند آن
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را کالسیک و رئالیسم محدود نمی کند و حتی رئالیسم هاي  ادبیات را به سنتبرشت 

به نام چند نفر، هر » رئالیسم«گره زدن مفهوم عظیم «  :گوید می وي. دهد می گسترش

که حتّی بسیار ارزشمند هایی  فرو کاستن آن به چند فرم، فرم اندازه مشهور هم باشند، و

بسی  بدین سان تبدیل آن به روش آفرینشی که وراي آن هیچ راه نجاتی نیست، باشند، و

هاي  اثر ادبی در صدد تقلیدي صرف از ستم .)419- 417 ،1380برشت،( »بار است زیان

تا  گردند، می دیگر مطرحاي  به گونهآن مسائل  ست بلکهیپیرامون خود ن محیط اجتماعی و

، با بازي غریب نامه نمایشخواننده یا مخاطب . ابدیدرتر  ق را بهتر و دگرگونهیمخاطب حقا

  . شود می بازیگران به صحنه پرتاب

همین  زدایی در اثر است و یآشنای افشا کردن و« برشت به دنبال ،لدنرامان سۀ به گفت

در هنر  پس او خواهان تجدد .)24، 1372 سلدن،( »دهد می تشکیل را ئاتر حماسی او امورت

به دنبال  تغییر دهد و یش راها نامه نمایشدارد تا ابزار مورد نیاز در  را وامی همین امر او است و

نجارهاي هعادي وحتّی ضدهاي  فاده از شخصیتت پردازي نو، استشخصی ،دید جدیدۀ زاوی

است  تردید برشت خواهان زبان شک و .باشد معیار ول از زبانعد اجتماعی، هنجارگریزي فرم و

به  را عادي نپندارد و همچنانها  آن برخورد کند و مختلف،هاي  با مسایل، به شکل تا مخاطب

زبان پریشان شخصیتی  شود، می داستان مشاهده همان طور که در این .جستجو بپردازد

وحدت  ن کاریا اببرشت  .کند می تفکرش را براي خواننده مشخص عمق شخصیت و هذیانی،

ا بهتر یجا با زمانی فانتزي روبرو هستیم ن، همان طور که ما در ایشکند می زیرا نمکان  زمان و

هر چند که هدف از  )69 ،1373 ان،یکاتوز( »مکان وجود ندارد در بوف کور زمان و« بگوییم

  . گیري این زمان نیز مشخص استبکار

 مکان و براي شکستن وحدت زمان وهایی  به دنبال راهکارخود هاي  نامه نمایشبرشت در 

 ت نمایشی اثر را تشدیداصالً همین امر قابلی وصل شود، و تا داستان دچار قطع و باشد می عمل

 همان چیزي که بنیامین .کند می
(Walter Bejamin) در داستان  .نیز از هنر مدرن انتظار دارد

 رؤیا ت وتوان مرز بین واقعی نمی این اساسکنیم، که بر می با قطع زمان برخورد بوف کور همواره

ین نظر دست کم هدایت در زمان از ا دچار توهم است، گم وت سردرشخصی .را مشخص کرد

این  .شخصیت پرداخته استسازي  برجستهبه به نوعی دست به هنجارگریزي زده و  خود

ۀ که خواننده متوج کند، می تردد رؤیا ت ودر مسیر واقعی پرداخت شده واي  نهت به گوشخصی

ا دو ی ار دشوار است که بتوان گفت واقعه،یبس« پندارد می همه چیز را واقعی و شود نمی آن

 و .)161 ،1343ان،یقائم( »ستواقعه شرح داده شده در چه زمان و در کجا اتفاق افتاده ا
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تصاویر ثابتی همچون جویدن ناخن در چند نفر به این عمل  دیگر با اعمال خود وهاي  تشخصی

 مرزي توسط بودریار بی عاین نو .دنبخش می به اثراي  ارزشی اسطوره دهند و می سو سمت و

(Jean Baudillad) برشت ۀ شکناننتشناسی سزیبایی یعیطبۀ ادامکه  ه قرارگرفت،مورد توج

  .است

پریشان، فضاي گوتیک، نمادهاي گوناگون، هاي  ت پوچ، صحنهشخصی در این داستان نیز،

د دارد، قوزش، متفاوت با آن چه در پیرامون ما وجوزرد کرم خورده و هاي  مرد با دندانشکل پیر

 میرند، می که یهای انسان پاشند و می از هم که با دست زدنی یاجسام وکه سر ندارند هایی  سایه

 سوت و مارناگ، شود، می زنده ،که بعد از مرگاي  هعم شود، می راوي که به جغد تبدیلۀ سای

در کنار  یهمگ کند، می را به تن سیخ خشکی که موة صداي خند تابش، و پیچ و زنگ صدا و

جریان  سورئال وهاي  درکنار عوامل مذکور باید از ویژگی. ته اندذهن راوي را به چالش گرف هم

ناگهانی و شگفت راوي، در سه زمان هاي  خیال و استعارههاي  سیال ذهن یاد کرد که با پرش

هاي  گذشته، حال و آینده همراه است که شاید با ساختار ضربدري پیش گفته بهترین ابهام

پردازي  شخصیتة تازة همچنین باید در این میان به شیو. مدرن را در این اثر آفریده است

  .نیز اشاره داشتهدایت 

به اثري فرعی، اثر را هاي  حالت روانی خاص شخصیت اصلی و وجود متفاوت شخصیت 

شخصیت  .شود می نیز دیده ی در توصیفات غریب هدایتاین امر حتّکند که  می آشنازدا تبدیل

 اثر برداشتهگذاري   لین گام در جهت فاصلهپس او .شود می ماريش بیهاي  اصلی داراي سایه

در حال  کند که همواره می صحبتاي  از جامعه هدایت که گردد می در ادامه مالحظه ود وش می

کنند،  می نیز مدام تغییرها  دهد که آن می نشانهایش  شخصیت ن تغییر را درای تغییر است و

 که در تمام داستان مجال یزن .اند یک زنة تمام زنان چهر یک مرد وة هر چند تمام مردان چهر

 مرد ساالر زمانۀ علب به سخن بگشاید و شاید ناخواسته او هم مقهور جام يراومانند  یابد نمی

اما  ،گیرد می که سرانجام تحت تسلط همین جامعه و قوانینش قرار يهمچون راو .شود می

خود  او ییگو .متفاوت ظاهر شده است یابد که لکاته در نقشی می درداستان ۀ انیخواننده در م

ار یمتعدد اختهاي  دهد که زوج می دان به خود اجازهو همچون مر رها ساختهرا از این تسلط 

اصالً وضعیت نابسامانش و ایران است با گویا کند،  می متعدد اختیارهاي  که زوجاي  لکاته .کند

در صدد حذف  يکه راواست از مشکالت زمان  یه یکدر جامعو قدرتشان مردان  همین حضور

در هم ها  چهره ،در مسیر داستان پس« ماند می ز نافرجامین باره نیدر ا د اما تالش اویآ میبر آن

شه تازه است و یهم ک آشنایو درد مکرر  ين همچون ملودیریش يو تکرار گردند می استحاله
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 مثل تصویر .)61 ،1383،یمیتسل( »کند می فایا یدن ارکان داستان نقش اساسیدر وحدت بخش

 در لکاته نیز آن را انجامبرا یحت ولی بعداً لکاتهزند  می ثیري سراز دختر ا ابتدا که ناخن جویدن

 يدر نقش دیگرهر کدام و  شود می رنگ کمها  نیز در بین شخصیتجنسیت این مرز  و دنده می

 و در پایان يپیرمرد خنزرپنزر یلکاته، برادرش، پدرش و به تناسب عمه، حت .کنند می ظهور

 مرد به زن و تبدیل نقش. یابد می حضور ير نقش دیگرد یشبیه هم هستند و یک يخود راو

تر  مهم .کرده است می از آن استفادهگذاري   براي فاصله و ه برشت بودهبالعکس نیز مورد توج

دن انگشت یرا در حالت جو دهد و او می لکاته را به برادرشۀ نقش زنان يم راوینیب می نکهیا

  . دبوس می کند و آنگاه او را می ریسبابه تصو

همین تضاد باعث  وگردد  می متضاد براي چیدمان عناصراي  داستان عرصهۀ صحنن یبنابرا

جفت نه تنها  .یابند می در داستانرا اي  نقش عمدهها  این جفت که شود، هایی می ایجاد جفت

گوسفند، لبی  ۀالش نقش قصاب با دو بلکه اثیري، ه، لکاته وشوهر عم خنزرپنزري و عمو، پدر و

هایی  آن جفت 3مضارب و اصالً خود عدد دو و شود، می ر اثر گزش لکاته به دونیمه شکافتهکه ب

چیزهایی را ها  آنۀ زیرا هم .شود می استعاره در داستان استفاده دهند که به عنوان می را تشکیل

ر د شود و می با تمرکز در داستان قابل فهم ، وگردد زمانشان برمیۀ جامع کنند که به می بیان

اساسی ۀ را نشان از دو طبقها  توان این جفت می ،گردد می داستان کاربردشان آشکار مسیر

پدر ( ، متجاوز و مقتول)اثیري و لکاته(دو گروه پاك و ناپاك : شگفتی داردهاي  دانست که ابهام

حاکم و محکوم و استثمارگر و ۀ ق، به ویژه دو طب)راوي و دیگران( ، روشنفکر و رجاله)و عمو

مارکسیستی چه بسا هم چون  - فمینیستیهاي  مرد و زن در اندیشه: مرد و زن(ثمار شده است

و اساساً درستی و نادرستی دانست که در پایان همگی به یک نقطه ) کارفرما و کارگرندۀ دو طبق

ا شوند به ویژه آن ج می ادغامها  با لکاتهها  رجاله. اي رجاله -ناپاکی و لکاتهۀ نقط. رسند می به هم

. گردد می دهد و مرد زن وار می دن است انجاملکاته را که ناخن جویۀ که برادر لکاته کار زنان

محو هایی  اناین امر انسۀ نتیج و گیرد، می گریزي فردي نیز انجام طبقه«بنابراین در این میان 

تفاوت و گونه  هیچ .)125 ،1358 پور، مصباحی( »ود هویتی ندارنددر جامعه است که از خ

بازي همان . شود دیده نمیاش  به ویژه در نمادهاي سیاسیها  گانههویتی متمایز بین این دو

افکار همان  .گردند می داستان از قاجار به پهلوي استحالههاي  بازي فریب است فقط شخصیت

 یت در داستانیهدا. کنند می کمر خمها  تنها مردم زیر بار ظلم و ستم آن است افکار پوسیده

 ،يز راویدر درون داستان ن. کشد می غ انتقاد خودیر تیبه زم ین رجالگان را نامستقیاۀ مدرن هم

ن که خود را یفراتر از ا يچه انتقاد. کند می گران مشاهده کرده آن را نقدیت خود را در دیشخص
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به  ينجاست که ویا .کند می رجالگانۀ ند و ناگهان خود را وارد صحنیب می يدر کالبد خنزرپنزر

پس از  آنگاه .شود می کیروشنفکر نزدة به خوانند )سندهینقاش و نو( روشنفکر یتیوان شخصعن

 قطع و ارتباط را یکین نزدیاگرچه به ظاهر ا يو خنزرپنزر يرمرد قوزیل شدنش به پیتبد

ز در یکند که او ن می ت متنقین حقیوارد ا زیآم اسیاي  و به گونه یاما خواننده را ناگهان ند،ک می

خواننده ناظر نگونه است که یا .تن دهد يبه خوار يچون راوهم اگر  .رجالگان خواهد بود ةزمر

 يرید سته امایک روشنفکر زیز چونان یابد خود نی می که دراي  خواننده .شود می زیخود ن يباز

  .آلوده شده است یو اجتماع یشخصهاي  يدیبه پل یزندگهاي  تیده که در موقعیینپا

  

  جه ینت

او خواسته . دهد می اضع تئاتر حماسی است که آن را در مقابل تئاتر ارسطویی قرارو ،برشت

ۀ را در این گونتغییرات بارزي  نامه نمایشکم بر در عناصر حاگذاري   فاصله وزدایی  با آشنایی

بازیگران از احساسات تماشاگر بکاهد  نمایش وۀ در صحن سازي بیگانهتئاتر اعمال کند و با ایجاد 

  .برانگیزدها  تعقل را در آن رت تفکّر وقد و

که هدایت هم آگاهانه ولی از این ران از دیرزمانی مطرح بوده است نظریاتش در ای برشت و

فردي بود  دانیم که هدایت می اما .سندي در دست نیست آن را شناخت و در آثارش اعمال کرد

جدید و مطرح طبع ۀ زمینسعی داشت در هر  و کرد می مطالعه که بیشتر وقت خود را صرف

چه غیر آگاهانه بوف کور او قابلیت بررسی از این دیدگاه را  حال چه آگاهانه و. آزمایی کند

 آوردن نمادهاي گوناگون و با شکستن وحدت زمان و مکان و غیر مستقیم او به صورت. داراست

متعارف هاي  استانعدول از ساختار عادي زبان از د هنجارگریز و استفاده از شخصیت هذیانی و

  .ه استبا زیبایی شناسی متعارف فاصله گرفت

مضامین تکراري عالوه بر ایجاد  شناسی در موضوعات و هدف او از بکارگیري این نوع زیبایی

مخاطب، منفعل باقی  خواست نمی ده است، اومخاطب نیز بو يساختار جدید، تالش فکر فرم و

خواست مخاطب نیز خود را با اثر  می توجه کند، اوها  به صرف خواندن داستان به کتاب بماند و

بخواند، تا به زوایاي گوناگون آن چند باره یک داستان را  یگیر کند، حتّدرآن هاي  و شخصیت

زند، مردمی  می جهل مردم و قدرت سردمداران حرف از ایران وگذاري   این فاصله در او.پی ببرد

تا نیروهاي  هراسند می ها و از روبرو شدن با واقعیتند زن می پا خرافات دست و که در جهالت و

 او. راوي بوف کور در پی آوردن جهل و اسطوره است. ستمگر قدرت خود را استوارتر سازند

مردم  يده را که همچون تار عنکبوت بر دست و پایکهن و پوسهاي  ت اسطورهیخواهد حقان می
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ک دسته ین با گزلیبنابرا ان بردارد،یداشت، از م می باز یده شده بود و آنان را از هر تحرکیتن

 یکهن خالصهاي  وغ اسطورهی د با کشتن او بتواند ازیفتد تا شاا می هش به جان لکاتیاستخوان

این فقط باز اما . رؤیا بیرون آید سخن نگوید و ازاش  ابد و سکوت را بشکند تا دیگر فقط با سایهی

  .در حد یک رؤیا بود
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هانوشت پی

بازیگر باید . کنند نمی پنداري همدیگر را نفی و همذاتگذاري   البته باید دانست که فاصله -1

اما او در جایی این  .)پنداري همذات( تماشاگر را همراهی کند تا تماشاگر شخصیت را باور کند

 در واقع بعد از درك کاراکتر). گذاري فاصلههاي  یک نمونه از شیوه(کند  می ارتباط را قطع

اکنون بازیگر باید نقش را از بیرون  .شود می شروعگذاري   فاصله ،)پنداري با نقش همذاتۀ رحلم(

گرا هستیم  شاهد بازي برون بنابراین ما. بررسی کند، خود را ببیند و ناظر بازي خود باشد

  )125 ،1378برشت، (

ن رو جامعه را به گرایانه دارد و از همی اومانیستی و انسانهاي  مارکس جنبههاي  اندیشه -2

عدالتی را پدید آورد  بی کند تا بتواند با این تقابل مبارزه با می کارگر و کارفرما تقسیمۀ دو طبق

  .)273 ،2536 ، گورویچ،مندراس. كر(

  دریغا که بار دگر شام شد«  -3

  فام شد سراپاي گیتی سیه 

              همه خلق را گاه آرام شد 

  .مگر من، که رنج و غمم شد فزون 

  جهان را نباشد خوشی در مزاج 

  به جز مرگ نبود غمم را عالج 

  ولیکن در آن گوشه در پاي کاج 

   .)21 ،1384 هدایت،( »چکیده است بر خاك سه قطره خون 

جهـان جدیـد و قـدیم،    : داستان بوف کور دانسته شده استهاي  ثنویت، یکی از موتیف( -4

، دو دریچه، دو قران و یـک  )در قصابی(گوسفند  ۀاول و دوم، جهان بیرون و درون، دو الشۀ حلق

]) ؟[انـد  عباسی و غیره که تعمد در عدد دو را ناشی از دوبار اقدام هدایت بـه خودکشـی دانسـته   

  .)61 ،1383تسلیمی،( شود می مجموعاً ثنویت به وحدت منتهی
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