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  يدهكچ

را در  يا نابغـه  يند تـا زنـدگ  ك نامه تالش مي او در اين نمايش. است از برتولت برشت يا نامه نمايش گاليله يزندگ
و  يز نـاتوان يران و نكگونه، نقش اراده و شخصيت دانشمندان و روشنف نيبه اشد و كبه تصوير ب يميالد 17و  16قرون 

 يه نخبگـان ضـد فاشيسـت   كـ  يتالشـ  ؛بين نقـد ببـرد   را در تاريخ معاصر،  به زير ذره ياجتماع يسازش در برابر نهادها
ز بـه  يـ ولـف ن ش يدريـ ر و فركـ نانـت برو يشت وانگر، فرديون فويش مان، توماس مان، لينريهمچون ها يگريمعاصر د

اش بـا   نامـه  شينه برشـت قصـد دارد در نمـا   ين زميدر ا. افتندين يقيمختلف به آن پرداخته بودند و در آن توف يها وهيش
تلـر  يه يسـت يومت فاشكسا، به حيلك يعنيش، يعصر خو ياجتماع ياز نهادها يكيله در برابر ينش گالكمطرح نمودن وا

له را بـه عنـوان نمـاد    يت گاليش، شخصيدن به مقصود خويرس يند و براكه و برخورد تند آنان با محققان مخالف اشار
ن حامـل تضـادها و تناقضـات معمـول در     كـ ه تا حد ممكند ك يم يمعرف يند و او را به صورتك يختگان انتخاب ميفره

هـا،   قـوت  هـا و  ضـعف  ةاست با همـ  يستركه خاكد، بليد سفياه و نه سفياه سيه نه سك يتيخته باشد، شخصيانسان فره
 يزنـدگ  ةنامـ  شينمـا  يدارد با بررسـ  ين مقاله سعيا. نديب يه برشت خود را در آن مك يتيشخص ةنييآ ؛دهايها و ام اسي

ز يـ شـود و ن  يختگان چگونه رفتار مـ يبسته با فره ةجامع يكه در كن پرسش پاسخ دهد يله اثر برتولت برشت، به ايگال
لـه بـه   يه گالكـ را  ي، تمـام مـوارد  يياسـتقرا  ةوين مقاله به شيما در ا. بود ن رفتارها چگونه خواهدينش نخبگان به اكوا

  .مينك يم ين باره بررسيسنده را در ايام نويز پيختگان با آنها مواجه است مرور و در آخر نيعنوان نماد فره

  .رانكروشنف ،يارگذ فاصلهسم، ي، فاشيهمزادپندار ،يپرور يزيسيون، قهرمانكان، ياجتماع ينهادها :ليديكهاي  هواژ
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  مقدمه
ري و دانشـمندان  كـ ران، نخبگان فكمسئوليت اخالقي بشر، به ويژه مسئوليت روشنف ةلمقو

ــت    ــي اس ــر، مبحث ــدر دوران معاص ــوي فالســ ك ــودي    ةفه از س ــوفان وج ــالق و فيلس اخ
به خوبي طرح شده و ابعاد خود را بـه اهـل انديشـه و عمـل شناسـانده      ) ها ستاگزيستانسيالي(

تـا چـه    ياجتمـاع  ينهادهـا  ةها، با توجـه بـه قـدرت بازدارنـد     تين مسئولير قبال ا، اما داست
ايـن مبحـث بـه    . اسـت  يق نهـان يشف حقاكجمله مباحث مهم در  اند، از توانمند بوده يا اندازه

اخالقي يا نمايشنامه مطرح شده اسـت   -مان، شعر، متن فلسفيهاي متنوعي، به صورت ر لكش
افت اتـم توسـط   كشـ . اسـت  قـرار داده  ي متفـاوت را مخاطـب خـود   هـا  سليقه با و خوانندگان

 ةشنامينما نگارش يبرشت برا ياصل ةزيما، انگيروشيو انفجار بمب اتم در ه يدانان آلمانيكزيف
 شرفت علميپ يا برايآ: ديما پاسخ گو ةپرسش مهم سد نيا او بر آن شد تا به .بود لهيگال يزندگ

ه تحت كبسته  يا جامعهتوان در  يچگونه مز يو نپا گذاشت؟ ر يرا ز ياصول انسان ةتوان هم يم
  )84رهنما . ك. ر( د؟ركقت را فاش ياست، حق ير انسانيغ يومتكح ةسلط

او  ةن آثـار برجسـت  يتـر  از شـاخص  يكـي او را به خلـق   يل اجتماعئنگرش برشت به مسا
ع ياعصـار، نـو و بـد    ةهم يه همواره براكند يبرگز يا را بر آن داشت تا مقوله يخت و ويبرانگ

زنـدگي گاليلـه،   . ديبگشـا  ياجتماع يختگان در برابر نهادهاينقش فره ةنيرا در زم ياست و باب
ولـي  . بسياري قرار گرفته است سانينو نامه ايتاليا، موضوع بررسي زندگي 17 ةسداول  ةنيم ةنابغ

را آفريـده   يا ، گاليلـه واقعي ةاصلي زندگي گاليل رنگاز آن ميان، برتولت برشت با استفاده از پي
ار برشـت  كـ تاثيري بر اهميت و تـازگي   كرد، اما اين شك كش  اش يعين توان به اصالت ه ميك

ه در كبيستم است، چرا  ةسدنويسان  نمايشنامه ارترينكي از بزرگترين و پركي يوه كگذارد  نمي
امعـه در  ري نخبگـان ج كـ شخصيت و نقـش ف  ياوك اين متن، تالش بيشتر وي، معطوف به باز

بـه  . رده اسـت كخود  يها هطرح ديدگا يةآن را دستما اوه كهمچون گاليله است  يا قامت نمونه
اخالقـي، رفتـاري و    يهـا  ري جوامع معاصر، بيشـتر مخاطـب محاجـه   كهمين خاطر، نخبگان ف

   .گاليله عصر تا نخبگان هم اند وجداني برشت
ا يـ  يگـذار  فاصـله  از فنـون خـود   يهـا  برشت در اينجـا نيـز همچـون بيشـتر نمايشـنامه     

 همچـون خود را به صـورتي فعـال درگيـر خـود سـازد نـه        ةخوانند برد تا يبهره م يساز بيگانه
زده  نـد و هيجـان  ك انديشـد، احسـاس مـي    مي ل دلخواه هنرمند مؤلفكه به شكمومي  يا بازيچه
  .شود مي

بـه   يم احمديعبدالرح ياز سو 1343اثر برتولت برشت در سال  لهيگال يزندگ ةشنامينما
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از جانـب متـرجم بـه خواننـدگان      ير مفصليه همراه با تفسكبرگردانده شده است  يزبان فارس
ش، يبرشت، فـر  يها ش به ناميز در دو اثر خويتر تورج رهنما نكد. زبان ارائه شده است يفارس

و نامه را مـورد بحـث    شين نمايا 1375در سال  ات امروز آلمانيادبو  1357در سال  دورنمات
رفتـار بـا    يشـده اسـت بـه چگـونگ     يان سـع كـ االم ين مقاله حتـ يدر ا. قرار داده است يبررس
  .بسته پرداخته شود ةجامع يكختگان در يفره

  يبحث و بررس
از آلمان نازي طـرد شـد و از آن    ،مانند بسياري از نويسندگان ديگر 1933در سال برشت 
 زهـا يت لـه كو  گردهـا  لـه كاثري بـا عنـوان   در  يو. شدمحور اصلي آثار او  ،فاشيسم ةلزمان مقو

(Rundköpfen und Spitzköpfen) سـازد و در اثـري     يم را فاش ها نازي ةفريبان عوام يپرست نژاد
ملت اسپانيا را به مبـارزه بـا   (Gewehren der Frau Carrar)  1اراركهاي خانم  حسال ديگر به نام

بـت رايـش   كن«نـه تنهـا از وجـود تـرس و      برشت در آثارش. خواند فاشيست فرا مي گران   ستم
قهرمانـاني  . ه خالق قهرمانان ضد فاشيستي در آثار خويش نيز هسـت ك، بلدارد يم   پرده بر 2»سوم
سـت داده  كبا مقاومت و پايداري، آنان را ش سرانجام ،ها نازي گذر زود يها پيروزي رغم ه عليك

  .)145نگ يآدل( سازند و آينده را از آن خود مي
ه برشـت  كـ نويسندگان آلماني در پاريس،  ة، اتحاديزندگي گاليله ةگام خلق نمايشنامبه هن

موضوعات تاريخي به عنـوان سـالحي   ’ ةنيزم هم از اعضاي فعال آن بود، به بحث و بررسي در
در سـال  ز يـ نمونيسـتي  كجهـاني   ةنگركهمين هدف، هفتمين  با. پرداخت ‘در راه آزادي آلمان

با تحريـف تـاريخ    نواته با تمام كنگره نيز خواستار اين بودند كاين  اعضاي. برگزار شد 1935
 همـين هـدف  بـا  نيز دقيقاً  زندگي گاليله ةنمايشنام. مقابله شود ها ملت آلمان از سوي فاشيست

  .)145نگ يآدل(نگاشته شده است 
ن سابق اين علم را دگرگـو  يها نه تنها فرضيه ،كمطالعات و تحقيقات گاليله در علم فيزي

 ةركـ ه كـ  مبنـي بـر ايـن    1543را در سال  كپرنيكوالس كني ةنهايت درستي فرضيدر ه كرد، بلك
، بـه اثبـات   يهان نيست و با ديگر سيارات حول خورشيد در گـردش اسـت  كزمين محور اصلي 

                                                            

  .صحنه رفته است ين عنوان به رويز با هميترجمه شده و ن يارار به زبان پارسكننه  ي عنوان تفنگها ن اثر بايا -1
 ترجمه ين نام به پارسيه با همك "ش سوميبت راكترس و ن"نوشت به نام  يا شنامهينه نماين زميبرشت در هم -2

  .شده است
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، توسـط  نـد هـا غيـر قابـل نفـوذ بود     ه قرنك  بطلميوس و بيني ارسطو بدين ترتيب جهان. رساند
در  بينـي نـوين   از آن پس جهان. ه بر اساس علوم طبيعي به اثبات رسيدكشد  نار زدهكاي  نظريه

، مسـيري  ساختتر مهيا  تاسر دنيا گسترش يافت و مسير را براي تحقيقات و تحوالت جديدرس
  . دارد اي پيش رفته است و همچنان در مسير رشد، گام برمي هسته كه به سود علم فيزيك

رد؛   هاي انجيل را زيـر سـوال مـي    هاي ديني و توصيف تجديد گاليله اعتبار رواي ةفرضي بـ
شـان توجيـه   كهكتغييرناپذيري و ثبات  ةليسا، قدرت و نظام فئودالي خود را با بهانكه ك درحالي

م كـ بـه صـدور ح   ليسا منجـر كام فئوداليسم و تفتيش عقايد كه احكبه همين خاطر بود . ندك مي
ـ (Giordano Bruno)  وردانو برونويسوزاندن ج ميـل  كو ت كپرنيـ كممنـوع   ةبه دليل رواج نظري

مجازات گاليله، با توجه به شهرت  ةباردادگاه تفتيش عقايد در. شد 1600تحقيقات وي در سال 
از وي  1633ژوئـن سـال    22هـايي در نظـر گرفـت و در     نفـوذ، تخفيـف   و داشتن دوستانِ ذي
  .)147نگ يآدل( ندكاش اقدام  ار فرضيهكخواست تنها به ان

ه به گمان كند ك شت براي نخستين بار در اين نمايشنامه به آغاز عصر جديدي اشاره ميبر
علوم طبيعي جديـد، تنهـا بـراي رفـع     . ري بشر استكوفايي دانش و پيشرفت فكدوران ش ،وي

 ،ه بـه همـراه آن بـه وجـود آمـد     كاي  بيني افي نبود و حتي جهانكمتوسط جامعه  ةي طبق نيازها
، تنهـا پشـتيبان و   كاتوليكام مذهب كاح. ليسا بودكگراي  مستبدانه و سنتايدئولوژي  يورش به

بينـي ارسـطو و بطلميـوس     خود از جهـان  افعه براي منكحامي اصلي ايدئولوژي فئوداليسم بود 
 .)146 نگيآدل( پنداشت مي ، و درعين حال مقدسكرده و آنها را عاري از هرگونه شكحمايت 

زمـين محـور اصـلي جهـان اسـت، اسـتدالل        ةركه كز اين نظريه ج ،به راستي آيا در آن دوران
زمـين، وجـود    ةركـ بـر   سـا يلكمـان و سـرداران   كبهتري براي توجيه قدرت و اختيارات تام حا

  :گويد مي بارهقهرمان داستان برشت در اين  گاليلهداشت؟ 

Warum stellt (der Papst) die Erde in den Mittelpunkt des Universums? 

Damit der Stuhl Petri im Mittelpunkt der Erde stehen kann! (1975: 76). 
ه مسـند  كـ  فقط براي اين ايآ دهد؟ ز جهان قرار ميكزمين را مر ةركپاپ راستي، چرا «

  ).76:1975برشت ( »!ز زمين قرار داشته باشدكپطروس مقدس در مر

. ت نگاشـته شـده اسـت   با سه طرح مختلف توسط برتولت برشـ  زندگي گاليله ةمنمايشنا
 كه وي در دانمـار كـ زمـاني  ر درآمد، يتحر ةبه رشت 1938 نوامبر 23اولين طرح اين نمايشنامه 

نام گرفت  در گردش استزمين ه از سوي او ك –اش  برشت در طرح اول نمايشنامه. ستيز يم
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ار كـ نه بـا وجـود ا  كـ  ارزش بسياري قائـل بـود   ،براي مطرح نمودن گاليله به عنوان دانشمند –
گاليلـه در برابـر دادگـاه تفتـيش     . دهـد  اش ادامه مي به تحقيقات غيرقانوني ،خود ةرسمي فرضي
ـ پا ولـي در  ،دانـد  ردي اشتباه از سـوي خـود مـي   كخويش، آن را عمل ةار فرضيكعقايد با ان  اني

ه نـد، نمـايش داد  ك اش نيز اغراق مي ه در نابيناييكگر  نمايشنامه، وي به عنوان مردي پير و حيله
خود را به اتمام رسانده و آن را در جامعه بسط و  ةشود تا از اين راه بتواند تحقيقات مخفيان مي

ه كـ نـد  كراني را مطـرح  كدر اينجا برشت قصد دارد اقدامات ضدفاشيسـتي روشـنف   .رواج دهد
 شـد  هـا زده مـي   اري بـا نـازي  كـ زيستند و به آنان انگ هم مي ها در آلمان تحت فشار فاشيست

 .)148گ نيآدل(
ل گرفت، هنگـامي  كا شكدر آمري 1946و  1945هاي  دومين طرح اين نمايشنامه بين سال

را بـه انگليسـي ترجمـه     زندگي گاليلـه تاب ك  (Charles Laughton)ه برشت و چارلز الوتونك
 لـه يگال يزنـدگ ژان پـل سـارتر،    ةبه گفتـ ه كدست،  نويس چيره برشت، اين نمايشنامه. ردندك مي

   :نويسد گونه مي بعدها اينعصر ماست،  ةنام شيمان نيبزرگتر

Das ‚atomarische Zeitalter‛ machte sein Debüt in Hiroschima in der Mitte 

unserer Arbeit. Von heute auf morgen las sich die Biographie des Begründers 

der neuen Physik anders. Der infernalische Effekt der großen Bombe stellte 

den Konflikt des Galilei mit der Obrigkeit seiner Zeit in ein neues, schärferes 

Licht (Hinderer, Sautermeister 74). 
 يـك ، شـان داد ن ار ماك ةانيدر م خود را در هيروشيما ةعصر اتم براي اولين بار چهر«

ن بمب بزرگ يا ير جهنميتاث. افتي يگرين قرائت دينو يكزيگذار ف انيبن ةنام يشبه زندگ
  ).74ندرِر يه( »ديبخش يل تازه و بارزتركش را شيله با سردمداران عصر خوياختالف گال

ه بمـب اتـم، هـم بـه عنـوان      كـ هيروشيما، برشت بر اين عقيـده بـود    ةپس از وقوع حادث
منجر به زير ه كگاليله است  ةها و تحقيقات برجست اي فني و هم اجتماعي، حاصل بررسي پديده

ه برشـت  كـ دليلـي شـد    تـه كنهمين ، هاي انساني و نابودي جوامع شده است پا گذاشتن ارزش
سـهيم در ايـن    يا گونـه  ه بنيانگذار روش تجربي در علوم نـوين و بـه  كقهرمان داستان خود را 

ذيب كـ ند؛ زيرا گاليله حتـي بـا وجـود ت   كست اجتماعي تبرئه نكجنايات است، به خاطر اين ش
ي از كنتوانست حتي اند -، عليه دادگاه تفتيش عقايد نبود سادهاي  ه جز توطئهك  -خود  ةفرضي

 . اهش دهدكسهم خود را در اين جنايات 
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. گاليله است ةار فرضيكنخست، ان ةدر سومين و آخرين طرح نمايشنامه، موضوع در درج
ارانـه  كيايي نه تنهـا ريا رد اين دانشمند بزرگ ايتالكه عملكدر اينجا برشت قصد دارد نشان دهد 

  . )86رهنما . ك. ر( ه از مرگ داردكهراسي است  ةه بيش از همه زاييدكاست، بل
و بـه   بـود ومين طرح آن از انگليسي به زبان آلمـاني  د ةه ترجمكدر ويرايش سوم اين اثر 

ل گرفـت، تغييـرات   كش 1956در سال  )Berliner Ensemble( »گروه تئاتر برلين«هنگام اجراي 
 دهد بمب اتم را نشان مي كه بخوبي تأثيرات وحشتناكتغييراتي . شود جا و درستي مشاهده ميب
سوءاسـتفاده   خطـر او  .ي فرود آمدكازاكايي بر سر مردم هيروشيما و ناكه توسط نيروهاي آمريك

دانشمندان در قبال مسـئوليت   ةعدم تبرئبه در عين حال ند و ك يرا گوشزد ماز تحقيقات علمي 
شـمندان همـواره در برابـر    يشـتر اند يه بكـ ته كن نير اكبا ذ. ندك ي، اشاره مدر برابر بشريت ها آن

م دوران خـود  كحـا  يها استيو به اجبار از س  ناتوان و مستأصل بوده ياجتماع ينهادها  قدرت
  . نندك يم يرويپ

هر شـ  ةدر حومـ   (Padua) در دانشـگاه پـادوآ   1609گاليله، قهرمان داستان برشت در سال 
ومتي شـاهزادگان، محققـان از سـوي    كـ ه در منـاطق ح كـ  بـا وجـود ايـن   . دنك ونيز  تدريس مي

گاليله در جمهوري ونيز آزادانه بـه  اما گيرند،  هاي تفتيش عقايد مورد بازخواست قرار مي دادگاه
چـرا   ،شـود  ارهاي تحقيقاتي، حقوق ناچيزي عايدش ميكاو از . پردازد تحقيقات علمي خود مي

اي  گاليلـه در جامعـه  . ه داراي سود سرشار باشدكند ك ت تنها از تحقيقاتي حمايت ميومكه حك
ه برگزيـدگان آن، پيوسـته از آزادي انديشـه و آزادي تحقيـق سـخن بـه ميـان        كند ك زندگي مي

 ،اي در چنين جامعـه . ه علم بايد در خدمت تجارت باشدكآورند، ولي در اصل اعتقاد دارند  مي
  .)85رهنما ( مفيد واقع شوند ،ه از نظر منافع ماديكي قابل ستايشند دانشمندان تا زمان

او بـراي انجـام   . الت مادي و معنوي همراه استكبا مش »پادوآ«دانشگاه زندگي گاليله در 
. تا بتواند نيـروي خـالق خـود را بـروز دهـد      ،است پولتحقيقاتش نيازمند فراغت، سالمتي و 

. اهدك ، زمان تحقيقاتش را ميديفزايبدرآمدش  بر دودي،تواند تا ح ه ميكتدريس خصوصي نيز 
ه كـ را بعـدها، دوربينـي   لـه  يگال. پرداختن به تحقيقات علمي مستلزم تأمين زندگي گاليله اسـت 

د يـ دهد تا با عوا يند و به عنوان اختراع خود ارائه مك ميل ميكتشده بود، در هلند ساخته  شتريپ
شـود حاصـل    سرانجام موفـق مـي   ،ور و صبوركدانشمند فاين . قات خود ادامه دهديآن به تحق

پـاپ   يتحقيقـات  ةامل و آن را به مؤسسـ ك 1616هاي خود را به سال  ها تحقيقات و بررسي سال
ريسـتوفر  كان، كـ واتي ةبرجسـت  گاليله حتي مـورد قبـول مـنجم    ةدر گذر زمان، فرضي. ارائه دهد

ليسـاي  كتحقيـق و بررسـي    ةميتكمزمان ه. شود نيز واقع ميChristopher Calvius) ( الويوسك
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فرآميـز اسـت و   ك كپرنيك ةفرضيه ك نياند مبني بر ك در دربار پاپ، تصميمي اتخاذ مي كاتوليك
  .ه بر اين رأي پايبند باشدكدهد  مي از سويي به گاليله نيز هشدار

 ةه فرضـي كـ  كپرنيـ كبينـي   ردن جهـان كـ وم كسو و مح كتأييد نتايج تحقيقات گاليله از ي
ليله بر آن استوار است از سويي ديگر و همچنين تقابل تضمين آزادي شخصي و پژوهشي با گا

آن عصر بشـمار   ةالت عمدكمندي مردم از اين فرضيه، از تناقضات و مش ليسا از بهرهكممانعت 
اي بـرخالف بـاد    شـتي كه همچون كبرخورد غيرمنطقي، نشانگر نظامي است  ةاين نحو. رود مي
تواند مانع پيشرفت تاريخ شـود و   ه ديگر نميكحال غرق شدن است؛ نظامي رده و در كت كحر

  : ندك ينقل م نيباره چنن يله در ايگال. اهدكاز شتاب آن بند ك تنها تالش مي

Ich sage Ihnen: Wer die Wahrheit nicht weiß, der ist bloß ein Dummkopf. 

Aber wer sie weiß und sie eine Lüge nennt, der ist ein Verbrecher! (1975: 81).  

؛ امـا  احمق اسـت  يكداند، فقط  يقت را نميه حقكس كآن : حتياز من به شما نص«
  ).81 ،1975. (»است اركتيجنا يكنامد،  يم دروغداند و آن را  يقت را ميه حقك آن

توانـد بـا سـرتعظيم فـرود آوردن در      مي ه آيا گاليلهكولي موضوع جالب توجه اينجاست 
ه كـ د؟ گاليله آموختـه اسـت   نكاختيارات پژوهشي خود را حفظ  ،اش ار فرضيهكليسا و انكابر بر

هـاي خردمنـد    شود و نائل شدن به پيروزي تنها در گـرو انسـان   خرد به خودي خود پيروز نمي
 . است

DER KLEINE MÖNCH: Und Sie meinen nicht, daß die Wahrheit, wenn 

es Wahrheit ist, sich durchsetzt, auch ohne uns? 
GALILEI: Nein, nein, nein. Es setzt sich nur so viel Wahrheit durch, als 

wir durchsetzen; der Sieg der Vernunft kann nur der Sieg der Vernünftigen 

sein. (1975: 78) 
هم قت باشد، بدون ما يقت، چنانچه حقيه حقكد ينك ير نمكه فكشما : ش جوانيشك«

  ؟ مقبول افتد
ـ  يفائق م ه ماكديآ يفائق مقت همان اندازه ينه، نه، نه، حق: لهيگال ـ ؛ پميآئ خـرد   يروزي

  ). 1975:78( »خردمندان است يروزيتنها در گرو پ

ليسا، طرفـداري و پشـت   كشهرنشين جامعه از  ةاشراف و طبق ةه طبقك آن هنگامگاليله از 
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 ةرد؛ از همين رو به طبقـ كها ن ديگر هيچ اطميناني به آن ردند،كاش خالي  او را در دفاع از نظريه
يعنـي   شـد،  ه همواره تحت ظلم و ستم و غارت آن طبقات واقـع مـي  كاي روي آورد  اجتماعي

گاليلـه همـواره در حـين تحقيقـات خـود مـورد حمايـت و تشـويق         . ش جامعهك زحمت ةطبق
بهتـرين  . قـرار گرفتـه اسـت     (Arsenal) و آرسـنال  (Siena) شاورزان و دهقانان شهر سي ينـا ك

نـد و  ا ش جامعهك نيز جزء قشر زحمت (Federzoni) و فدرزوني(Andrea) دستياران او آندره آ 
تحقيقـاتش بـراي او حـائز     ةشيو ةباردر (Frau Sarti) اي همچون خانم سارتي عقايد افراد ساده
ه در آن كـ شـيش جـوان   كهشتم اين نمايشنامه گفتگويي است ميان گاليله و  ةپرد .اهميت است

  . پردازد استفاده از مردم و دهقانان ميؤآن روز و س ةگاليله به انتقاد از نظام طبقاتي جامع

„Warum ist die Ordnung in diesem Lande nur die Ordnung einer leeren 

Lade und die Notwendigkeit nur die, sich zu Tode zu arbeiten? Zwischen 

strotzenden Weinbergen, am Rand der Weizenfelder! Ihre Campagnabauern 

bezahlen die Kriege, die der Stellvertreter des milden Jesus in Spanien und 

Deutschland führt.“ (1975, 76). 
 اركـ و ضـرورت   معبد است يخال ةصندوقچفقط قانون  نيسرزمن يچرا قانون در ا«
 !گنـدم  يشـتزارها كنـار  كدر ، پربار يها  ستانكان تاي؟ محد مرگ اردن تكاركضرورت  تنها

ح يمسـ  ةنـد يماه نكـ پردازند  يرا م ييها جنگ ةنيهزشابان در شمال فرانسه  ةدهقانان منطق
   ).76 :1975. (»ا و آلمان به راه انداخته استيمهربان در اسپان

بـازهم بـه ضـرورت    ننـد و گاليلـه   ك مـي  وت اختيـار كدهقانان مخاطب او سـ  همچناناما 
 .ندك يد ميكأت آنهاري كاستقالل ف

„Aber wenn sie nicht in Bewegung kommen und denken lernen, werden 

ihnen auch die schönsten Bewässerungsanlagen nichts nützen. Zum Teufel, 

ich sehe die göttliche Geduld ihrer Leute, aber wo ist ihr göttlicher Zorn?“ 

(1975: 78). 
ن ياموزنـد، بهتـر  يردن را نكـ ر كـ ند و فيايت درنكبه حر شامباناما، چنانچه دهقانان «

شـان را  يصـبر خدا ! طان لعنـت يبر شـ . ارزش ندارد يزيشان پشيز براين ياريآب يها ستميس
   ).1975: 78 برشت( »شان؟يجاست خشم خداكنم، پس يب يم



  165  ... انسان فرهيخته در برابر نهادهاي اجتماعي

 

سـرباز زدن از مسـئوليت و مقصـر جلـوه دادن     توان بـه نـوعي    هايي را مي چنين سرزنش
بر توافـق گاليلـه بـا     توانند داليل بارزي مي ها سرزنشن ياد؛ ركديگران از سوي اين عالم تلقي 

ه كـ در حقيقت هدف اصلي گاليله از اين توافق نه خاتمه بخشـيدن بـه منازعـه، بل   . باشند ليساك
ه كـ هنگامي . دهد حقيقات خود ادامه ميبا اين وضع او همچنان در خفا به ت. ليساستكصلح با 
، دوستدار رياضيات و پشتيبان گاليله، بر مسند پاپ  (Barberini)اسقف باربريني 1624در سال 

در ايـن  . نـد كليسا را لغو كند از اين فرصت بهره برده و توافقش با ك نشيند، گاليله تالش مي مي
در مـورد   ديالوگتابي تحت عنوان كو  فرصت، او محور اصلي تحقيقاتش را بر نجوم قرار داده

  . ندك ليسا آغاز ميكگفتگوهايش را با  گريبار ديسد و نو يمهاي خورشيدي  هكل
ه كـ بـرد   توان پي تر مي است، اما با نگاهي دقيق كپرنيك ةار نظريكان ديالوگتاب كبه ظاهر 

مـردم، يعنـي بـه     ةزبان عامه آن را به ك تر اين رده و مهمكرا تأييد  كپرنيك ةانه فرضيكگاليله زير
مانـد و حتـي    پاسـخ نمـي   ليسـا بـي  كالبته اين ترفندهاي گاليله از سوي ! نگارد زبان ايتاليايي مي

  (Ludovico Marcili) و مـارچيلي كويولود« متعصب مذهبي، ةموجب قطع رابطه با اشراف زاد
  )92 :1975برشت . ك. ر( .شود نيز مي -نامزد دختر گاليله -

متوسـط و   ةدر ميـان طبقـ   دانشمند،بيني نوين اين  دهه بعد، فرضيه و جهان كسرانجام، ي
گاليلـه   ةفرضي كهاي سياسي و ايدئولوژي مردم بيش از پيش به اهميت جنبه. يابد عوام رواج مي

حـال  . گذارنـد  جامعه بر آن صـحه مـي   انشك قشر زحمت 1632در سال  سرانجامبرند و  پي مي
 1633ند و در سـال  كوت اختيار كها س اند در قبال اين هرج و مرجتو ليساي فئودال ديگر نميك

امـا  . نمايد مي به دادگاه تفتيش عقايدرا از دربار فلورانس درخواست دستگيري و تحويل گاليله 
پيمانـاني در سـطوح مختلـف     نـون داراي هـم  كه او هم اكبازداشت گاليله ديگر آسان نبود، چرا 

  .خي از شهرهاي ايتاليا نيز به او قول حمايت داده بودنده برك جامعه شده بود؛ ضمن اين
او از سـويي  . گيـرد  راهي قرار مي گاليله بر سر دو. اوج نمايشنامه است ةيازدهم، نقط ةپرد

 ، نظـام خواه جامعه به مبارزه با نظـام فئـودالي بپـردازد    ش و ترقيكتواند به همراه قشر زحمت مي
ليسـا هـم   كاز سوي ديگر با ا يو  همچنان ناتوان و عاجز استله در برابر آن يه گالك يا فئودالي

ه گاليلـه  كـ ناگفته نماند . ه راه حل سومي نيز وجود نداردكپيمان شود؛ به هر حال بديهي است 
  .ليسا نيز اميدوار استكهاي با نفوذ  براي دستيابي به اهداف خود، به شخصيت

GALILEI: Unsinn. Der Großherzog ist mein Schüler, und außerdem 

würde der Papst selber jedem Versuch, mir aus irgendwas einen Strick zu 
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drehen, ein geharnischtes Nein entgegensetzen. (1975: 101) 

بدوزند،  يم پاپوشين حال پاپ هرزمان براير بزرگ متعلم من است و در عيام: لهيگال
  .)101 :1975( رددا يوت وا مكبه س يرا با نه نهاآ

ليسا، جدايي علم و مذهب كاز ديگر اميدهاي گاليله براي مورد عفو قرار گرفتن از جانب 
اش را در زمـان مسـاعدتري    يابـد فرضـيه   ه او با اين عمل فرصـت مـي  كديگر است، چرا كاز ي

 ،رمـردي در دربـا   حال تمايل گاليله به سازش و نفوذ به عنوان بـزرگ . ساندبرمطرح و به اثبات 
با اين وجود، خودخواهانه شخصيت خـود را برتـر از افـراد    . شود التي براي او ميكموجب مش
هاي  بود، در اين لحظه »علم در خدمت مردم«ه زماني خود مدعي شعار كگاليله  .داند جامعه مي

  .دهد ش جامعه را از دست ميكي شدن و مبارزه همراه با قشر زحمتكحياتي، فرصت ي
گاليلـه  . بگيـرد  او ةبـار ليسا تصميم نهـايي خـود را در  كليله موجب شد ترديد و درنگ گا

مسـلم  . شـود  از سوي دادگاه تفتيش عقايد دستگير مـي  يو ،تواند از فلورانس بگريزد ديگر نمي
ه كـ ان وجـود دارد  ك؛ ولي هنوز اين اماند وي گاليله از سوي ةار فرضيكه آنان خواهان انكاست 

بايسـت بـه عـدم     حال، آيا گاليله نمـي . ا، به مبارزه با آنان بپردازده گاليله حتي در آخرين لحظه
برخـي   ،ييسـو ببرد؟ از  پي –ه در مورد آن همواره در ترديد بود ك - ليساكان توافق خود با كام

ايـن شـرايط، دليـل     ةمجموعـ  .دارنـد  نيز نفوذ »انكواتي« درخواه گاليله حتي  از طرفداران ترقي
، بـا  هه در برخورد بـا برونـو داشـت   كخود، روشي را  افعند حتي براي منليسا نتواكه كمهمي بود 
ه بـر  كه علم رياضيات را كحتي اين مسئله براي پاپ نيز دشوار است . پيش گيرد در  گاليله نيز

 بنابراين خود پاپ شخصـاً  .طبقاتي آن زمان تطبيق دهد ةنايبا منافع واپسگرا ،منطق استوار است
اردينـال مـأمور دادگـاه تفتـيش عقايـد      كدر اينجـا  . نـد كوم كـ را مح گاليلـه  ،شـود  حاضر نمـي 

تـا  شـود   همين امر موجب مي. ندك مقدس پاپ اشاره مي ةبه مقام اجتماعي و جام »يزيسيونكان«
 ةنجكپاپ به مأموران خويش دستور دهد براي ارعاب گاليله، تنها بـه نشـان دادن ابزارهـاي شـ    

  .ندنكتفا كدادگاه تفتيش عقايد ا

DER PAPST: Und ich will keine Verurteilung physikalischer Fakten, 

keine Schlachtrufe wie “Hie Kirche” und “Hie Vernunft”. Ich habe ihm sein 

Buch erlaubt, wenn es am Schluß die Meinung wiedergäbe, daß das letzte Wort 

nicht die Wissenschaft, sondern der Glaube hat. Er hat sich daran gehalten. Das 

Alleräußerste ist, daß man ihm die Instrumente zeigt (1975: 107). 



  167  ... انسان فرهيخته در برابر نهادهاي اجتماعي

 

 يجنگـ  يست و موافق شـعارها ين يكزيق علم فيوم ساختن حقاكقصد من مح: پاپ
تـابش را صـادر   كمن مجوز انتشـار  . ستميز نين »زنده باد عقل«ا ي »سايلكزنده باد «همچون 

د يـ اش با ز به وعدهيله نيگال. مان بزنديه اك، بلعلمحرف آخر را نه ه ك مشروط بر آن ،ردمك
ـ فاكنجه كتنها بـه نشـان دادن ابـزار شـ     ،صورت خلف وعدهالبته در . ندكعمل  ننـد  كت ي

)1975، 107(.  

ليسـاي  كنـد و  كار نكـ تواند تحت چنين شرايطي مقاومت نمايد، ان آيا به راستي گاليله مي
ه گاليله فاقد آن كدچار بحران نمايد؟ براي اين موضوع شهامت الزم است، شهامتي گرا را  سنت

شناسد و نه  ش را حامي خود ميكر زحمتاقشااو نه . خواهد ه او از ملت ياري نميكاست، چرا 
نجه از پـاي  كآري، او تنها با ديـدن ابـزار شـ   . داند هاي مترقي، مسئول مي خود را در قبال انسان

 :شود خود مي ةر فرضيكنآيد و م درمي

Ich, Galileo Galilei, Lehrer der Mathematik und der Physik in Florenz, 

schwöre ab, was ich gelehrt habe, daß die Sonne das Zentrum der Welt ist und 

an ihrem Ort unbeweglich, und die Erde ist nicht Zentrum und nicht 

beweglich. Ich schwöre ab, verwünsche und verfluche mit redlichem Herzen 

und nicht erheucheltem Glauben alle diese Irrtümer und Ketzereien sowie 

überhaupt jeden anderen Irrtum und jede andere Meinung, welche der 

Heiligen Kirche entgegen ist (1975: 112). 

ـ  معلم، يئ هئو گاليل من، گاليله ه بـه  كـ از هـر آنچـه   ، در فلـورانس  كرياضيات و فيزي
زيـت زمـين در   كن بـودن آن و عـدم مر  كزيت خورشيد در جهان و ساكمر ةديگران دربار
ه عـاري  كمن با صداقت تمام و با ايماني . نمك ار ميكام، ان ن نبودن آن آموختهكجهان و سا

ه كـ آنچه از خبط و عقايـد ديگـري را    فرآميز و هركها و عقايد  اين خطا ةاز ريا است، هم
 )112:1975( نمك ين ميلعن و نفر ،ليساي مقدس باشد، رهاكمغاير آيين 

دهـد   اش ادامه مي ليسا، مخفيانه به تحقيقات علميكه گاليله به عنوان اسير كدرست است 
 پنهـان  –ليسـا روي آورده اسـت   كه بـه  ك –هايش را حتي از دخترش ويرجينيا  و نتايج بررسي

گويـد، بـه نفـس حقيقـت      ه با وجدان خـود سـخن مـي   كند، ولي آندره آ شاگرد او زماني ك مي
، بيـانگر درمانـدگي و   Discorsi)( مباحثـات تاب گاليله كند ك ه تصور ميك اولي آنج. انديشد مي
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، قهرمان داستان برشت، علم را بار سـنگيني  انيپا در. امي گاليله است، سخت در اشتباه استكنا
عمـر فعاليـت و    كيـ  ةه ناخواسـته گرفتـار آن شـده اسـت و نتيجـ     كـ پندارد  خود ميبر دوش 

  .ندك بندي مي گونه جمع نياتحقيقات خود را 

 „Aber können wir uns der Menge verweigern und doch Wissenschaftler 

bleiben? Die Bewegungen der Himmelskörper sind übersichtlicher geworden; 

immer noch unberechenbar sind den Völkern die Bewegungen ihrer 

Herrscher. Der Kampf um die Meßbarkeit des Himmels ist gewonnen durch 

Zweifel; durch Gläubigkeit muß der Kampf der römischen Hausfrau um 

Milch immer aufs neue verlorengehen. Die Wissenschaft … hat mit beiden 

Kämpfen zu tun… (1975: 124, 125). 
 كم؟ تحـر يرده و باز دانشمند بمـان كغ يم خود را از مردم دريتوان ياما مگر م: لهيگال«
مبارزه . اند ينيب شيرقابل پيها غ ملت يابر امكح اتك، اما همچنان حرشده ارتركآش اختران

 زن خانه دار درگمان نبرد  يما بد، ايرس يروزيبه پ كق شيآسمان از طر يريگ اندازه يبرا
ار كن نبردها سر و يا يعلم با هر دو .انجامد يست مكه نان همواره به شكت يك يبرا روم
 .)125، 124: 1975( »دارد

 او .ندكه گاليله را ستايش و يا لعن كدر اين نمايشنامه، به دنبال اين نيست  برتولت برشت
ه كـ را نمايان سـازد   »سوداگري ةجامع«اش به خوبي  مهبيش از هر چيز اميدوار است، با نمايشنا

اگر برشت در اينجا از ضرورت خدمت علـم  . پرستد دانش را فقط به دليل منافع مادي خود مي
گردد، پس  اش نيز حول اين موضوع مي آورد و محور اصلي نمايشنامه به مردم سخن به ميان مي

ه مجبـور بـه   كـ عني همان محققان قـرن بيسـتم   ي ،مسئوليت عالمان و دانشمندانِ جانشين گاليله
ها و تحقيقاتي را انجام دادند، در قبال مردم بـي   ها شده و به اجبار آزمايش اري با فاشيستكهم

گران آلمـان  راكـ ه كـ برشت خود نيز به همين قيـاس، هنگـامي    نجاست،يجالب ا گناه چيست؟
 دنـ ز يمبه آنان سر باز  كمكي و اركردند، از همكدر برلين قيام  1953ژوئن  17شرقي در روز 

  .)87 :1375رهنما، . ك. ر(
 ةبارولي در. اند  خواه ترقي ةهاي بارزي از جامع نمونه در اين نمايشنامه فدرزوني و آندره آ

ه تماشاگر، همواره از او فاصله گيـرد،  كند ك لي توصيف ميكشخصيت گاليله، برشت او را به ش
توان بـه موضـوع و هـدف     ه ميكصيت اصلي داستان است ه فقط با فاصله گرفتن از شخكچرا 
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  .ردكاصلي دست يافت و آن را دقيق بررسي 
ه در تاريخ، قانون ثابتي وجود ندارد؛ چه بسـا آنچـه امـروز از نگـاه     كبرشت اعتقاد دارد «

ه به همه چيـز  كخواهد  مي از اين رو از تماشاگر. مردم شر است، فردا خير و قابل پذيرش باشد
  ).141 :1383رهنما، (» ندكبنگرد و در داوري شتاب ن كش ةبه ديد

 يا هنگـاري بـه عنـوان مصـالح     ار گاليله در تاريخكه انكشود  ته از آنجا دريافت ميكاين ن
برشت در اين . ندك وم ميكه برشت آن را به عنوان خيانت محك د، در حاليشو مي انه مطرحكزير

نـد  ك مـي  »سـازي  بيگانه«خته و جديد، بررسي و آن را اي ناشنا معروفي را از جنبه ةنمايش، سوژ
او تماشـاگر را بـه   . شود موضوعي آشنا، ناگهان غريب و ناشناخته به نظـر برسـد   ه موجب ميك
برشت سعي دارد  ،از آن گذشته. ندكه تصميم بگيرد و داوري كخواهد  ر واداشته و از او ميكتف

خواهـد در تمـامي    هـا مـي   ه از آنكـ نگـذارد، بل  تنهـا در انتظـار پايـان نمايشـنامه     تماشاگران را
هاي علمـي   پيشگفتار، مناظره كمكبرشت قبل از هر صحنه، با . نندكهاي نمايشنامه دقت  بخش

  . سازد تماشاگر آسان مي كگاليله، موضوع نمايشنامه را براي در ورسكديستاب كو نقدي از 
تئـاتري او يعنـي    ةد شـيو شـاه  ،هـاي برشـت   در اين نمايشنامه همچون ديگـر نمايشـنامه  

 »همزادپنـداري «ه تماشاگر نبايد با قهرمان روي صـحنه  كبرشت معتقد است . ميا» سازي بيگانه«
ه در ايـن  كـ ه از او بايد خواست كبنشيند و شاهد اجراي نمايشنامه باشد؛ بل كرده، بدون تحرك

 كه داراي تحـر كاهد خو برشت تماشاگري را مي. ندكرابطه آگاهانه بينديشد و منتقدانه داوري 
ه داراي ديـدي  كه هيچ چيز براي او ثابت و محرز نيست، تماشاگري كري باشد، تماشاگري كف

  .اي سليم است و انديشه كاكانتقادي، نظري ش
زنـدگي  « ةداند، در نمايشنام ري ميكعدم رشد ف ةپرستي را نشان قهرمان ه برشت،كاز آنجا 

رده و او را بـا تمـام   كـ قهرمان مطرح ن كرا به عنوان يشخصيت گاليله  تا ندك تالش مي »گاليله
ه گاليلـه در مقابـل   كـ نمايشنامه، هنگامي  سيزدهمِ ةدر پرد .هاي خوب و بدش ارائه دهد ويژگي

ن نهـاد، نـاتوان و   يـ و خـود را در برابـر ا   نـد ك مـي  اركـ خـود را ان  ةدادگاه تفتيش عقايد، فرضي
 نويس آلمـاني هسـتيم؛   از سوي اين نمايشنامه »يپرور قهرمان«شاهد رد  ند،يب يخورده م ستكش

  :زند ، شاگرد گاليله، فرياد ميآندره آه كآنگاه 

„Unglückliches Land, das keine Helden hat.“ (1975: 112)  
  )112 :1975( »!ه قهرمان نداردك يملتبدبخت «

  :ندك ل تصحيح ميكگاليله حرف وي را بدين ش



  1388 پاييز, 54شمارة  , هاي خارجي پژوهش زبان 170

„GALILEI: Nein, Unglücklich das Land, das Helden nötig hat“ (1975, 
113). 

  .)113 :1975( »ه احتياج به قهرمان داردكنه، بدبخت ملتي «

  نتيجه 
از سويي . ، شخصيتي است دوگانهختهيفره ةبه عنوان طبق به زعم برشت، شخصيت گاليله

ه بـه  كـ  اركـ  زند و از سوي ديگر فردي است محتاط و محافظـه  دم از حقيقت و ايمان راسخ مي
و خود را در برابـر   ندك مي اركه به آن دست يافته است، انكهراسد و حقيقتي را  هنگام عمل مي

ه ظلـم و  كـ  ير در روزگاركف روشنفيت طيبه اعتقاد برشت مسئول. ندك يم حفظ مكقدرت حا
ـ  . قت استيحق ةراند، اشاع يم مكستم ح گنـاه، عالمـان و    افـراد بـي  سـا  يلكه كـ  يامـا در دوران
رد و كـ  نجه مـي كداد و آنان را به نام دين و خداوند شـ  ندان را تحت ظلم و ستم قرار ميدانشم

شـود؟ و آيـا بـا     پنداشت، آيا ترس و دلهره بر همه مسـتولي نمـي   مي عالم هستي كخود را مال
از هـر  البتـه  «: دهـد  توان حقيقت را اشاعه داد؟ برشت پاسـخ مـي   م بودن چنين شرايطي ميكحا

. ك.ر(» !غيرقـانوني  يهـا  راه ، حتـي از قت پرداخـت يحق ةبه اشاع توان مي ،شده ميسر باكراهي 
  )84رهنما 

ط يند و با نگرش به شرايب يله درآن عصر مينامه، برشت خود را همچون گال شين نمايدر ا
گام بـه عقـب    يكقدرت را دو گام به جلو و  يموجود، راه مبارزه با نمادها ياسيس -ياجتماع

له قصد دارد يگال يبرشت در زندگ. ق آشنا سازدينده را با حقايحداقل نسل آ هك يداند، روش يم
ه و چـه در هـر   ليختگان چه در عصر گاليق، فرهيشف حقاكه در راه كد يته اشاره نماكن نيبه ا

ـ  يروبرو يا دهيالت عدكو قدرتها با مش ياجتماع يدر برابر نهادها يگريعصر د او بـا   ينـد، ول
ق يحقـا  يار سـاز كجهت آشـ  يا از هر حربه يستير باكد است، روشنفن اوصاف معتقيا يتمام

  . رديبهره گ
رنـگ و سـازش، خـود را    يبـا ن  يبسته، حتـ  ةجامع يكد در يختگان بايبه زعم برشت، فره

ن يز همـ يـ ن رسـالت آنـان ن  يه بزرگتـر كـ قات خود ادامه دهنـد  يها و تحق تينند و به فعالكحفظ 
ها  ومتكرده و در برابر حك يد نقش قهرمانان را بازين نباختگايدر نگاه برشت فره. ق استيتحق
ـ مبارزه ن يبرا ياو حت. مخالف است ياصوالً برشت با قهرمان و قهرمان پرور. نندك يستادگيا ز ي
  .ختگان و قهرمانانيند تا بر فرهك يآنان حساب باز م يرده و روكا كشتر بر مردم اتيب
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