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 یهابا نمایشنامه تانيکوی نمایشنامهی تطبيقی مطالعه

  ، اثر برتولت برشتگوید نهآنکه می وگوید آری آنکه می 
 مجيد سرسنگی

 دانشيار گروه آموزشی هنرهای نمایشی، دانشکدگان هنرهای زیبا، دانشگاه تهران
 (4199 تانزمس، تاريخ چاپ: 41/91/4199، تاريخ تصويب: 91/48/00تاريخ دريافت: )

 

  چکيده:

برتولت آثار  ي، از جمله1گويد نهآنکه مي، گويد آريآنکه ميي ي به هم پیوستهدو نمايشنامه  

نمايشنامه گردد. اين بازمي 3تانیکوژاپني به نام  2«نو»ها به يك درام برشت است که خاستگاه آن

اپتمن به زبان آلماني ترجمه به زبان انگلیسي و سپس توسط الیزبت ه ابتدا توسط آرتور ويلي

قرار گرفت. اما، هم دو  تانیکوهاي او از شد و همین ترجمه مبناي کار برشت براي اقتباس

ي اصلي داشتند. هايي اساسي با نمايشنامههاي برشت تفاوتي ياد شده و هم نمايشنامهترجمه

عدي به فضايي سکوالر هاي بها و نمايشنامه، در ترجمهتانیکوتر فضاي مذهبي از همه مهم

کوشد ميي حاضر ها تغییراتي جدي ايجاد کرد. مقالهتبديل شد و الجرم در داستان و شخصیت

ي برشت را تبیین کرده و و آثار ياد شده تانیکوتفاوت هاي کالن بین با بررسي آثار ياد شده، 

غرب را با استناد  از اين طريق نگاه فلسفي، اجتماعي، مذهبي و زيباشناختي دو فرهنگ شرق و

  دهد.  به اين آثار مورد مقايسه و تطبیق قرار

 ژاپني، مطالعات تطبیقي درام، تانیکو نودرام  زنچیکو، برتولت برشت، کليدی: واژگان

 

 __________________________________________________________________________  

msarsangi@ut.ac.ir ( ي مسئولنويسنده ) 

1
 He Who Says Yes/He Who Says No (In German Language: Der Jasager/Der 

Neinsager) 
2
 Nō 

3
 Taniko 

mailto:msarsangi@ut.ac.ir
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 . مقدمه:0

ي ادبیات تطبیقي و استقبال نويسندگان و منتقدان ادبي از آن در اواخر قرن نوزدهم، توسعه  

گري قرار گیرند. اين روال، حداقل تا پیش ثار غربي و شرقي مورد تطبیقباعث شد بسیاري از آ

، بیشتر معطوف به اثبات 2«ادبیات پسااستعماري»و  1«شرق شناسي»از طرح مباحثي چون 

هايي مبتني بر هاي آثار نويسندگان شرقي به آثار مشابه غربي و نیز طرح استداللشباهت

-غرب بود. اين رويکرد بعدها جاي خود را به رويکرد بيتاثیرپذيري ادبیات شرق از ادبیات 

تري داد و پژوهشگران بسیاري از تاثیر آثار ادبي شرقي بر نويسندگان غربي سخن گفتند. طرفانه

هاي غربي و ي نمايشنامهدر همین راستا، تعدادي از پژوهشگران ادبیات تطبیقي به مقايسه

نويسان بزرگي مانند خصوصا از تاثیرگیري نمايشنامهها پرداخته و هاي مشابه شرقي آننمونه

 William Batler، ويلیام باتلر يیتز )(Bertolt Brecht;1898-1956)برتولت برشت 

Yeats; 1865-1939هاي سنتي کشورهاي آسیايي، خصوصا ژاپن، ( و ديگران، از نمايشنامه

ز محققان نشانگر آن است که میان آوردند. نتايج مطالعات اين دسته اچین، و هند، سخن به

درام شرقي در مقاطع مختلف منبع مهمي براي نويسندگان غربي بوده است. اين نويسندگان يا 

ها و فضايي غربي ها الهام گرفته و سپس اثر خود را با شخصیتهاي داستاني اين دراماز طرح

ها، ها و فضاي شرقي آنکردند، و يا اين که بازتولید آثار ياد شده را با حفظ شخصیتخلق مي

 براي مخاطب غربي خود، در دستور کار قرار مي دادند.

ي آلماني يکي از مشهورترين نويسندگاني است که نويس برجستهبرتولت برشت، نمايشنامه  

-ها، مکانها، شخصیتدر تعداد قابل توجهي از آثار خود، متاثر از درام شرقي بوده و از داستان

زن هايي چون شکل چشمگیري بهره برده است. نمايشنامهورهاي آسیايي بهها، و فضاهاي کش
ي گچي دايره، آنکه مي گويد آري، آنکه مي گويد نه، 4آدم آدم است، 3نیك ايالت سیچوان

تر، ، و ... همگي نشانگر اشتیاق برشت براي استفاده از درام شرقي، و در نگاهي کالن5قفقازي

 __________________________________________________________________________  
1
 Orientalism  

2
 Post-Colonialism Literature  

3
 The Good Person of Szechwan (In German Language: Der gute Mensch von 

Sezuan) 
4
 Man Equals Man (In German Language: Mann ist Mann) 

5
 Caucasian chalk circle (In German Language: )  
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چه المللي است و آن. هرچند زبان برشت در اين آثار، زباني بیني شرقي استفلسفه و انديشه

شود، کامال معطوف به موضوعاتي جهاني، عنوان پیام نويسنده به مخاطب منتقل ميکه به

توان و نبايد از محوري بودن عناصر، مفاهیم اي و بینافرهنگي است، با اين وجود نميفرامنطقه

 ها غافل بود.يشنامهو موضوعات درام شرقي در اين نما

ي تطبیقي يك درام شرقي، و مطالعه تطبیقي-با روش تحقیق تحلیليکوشد ي حاضر ميمقاله  

ي نويسنده اي به نام کونپارو زنچیکو ژاپني و نوشته« نو»ي که اصالتا يك نمايشنامه تانیکويعني 

(1468-1405; Konparu Zenchikuاست، با نمايشنامه ) آنکه مي ويد آري گوآنکه ميهاي-

نويس بزرگ را از درام سنتي ي تاثیرپذيري اين نمايشنامه، اثر برتولت برشت، اوال نحوهگويد نه

توسط قلم برشت با چه  تانیکوي دوم مشخص کند که ياد شده مشخص کند؛ در درجه

باسي، رو شده است؛ و در نهايت بر آن است تا نشان دهد که در اين فرايند اقتتغییراتي روبه

 اند.هايي در دو اثر بعدي به نمايش گذاشته شدهمباني فکري و فلسفي اثر اصلي با چه تفاوت

 

 ی رستگاری جان!)نوگاکو(: تجربه« نو. »6

هاي مهم عنوان يکي از گونهبه 1«نوگاکو»يا « نو»هاي واقعي ي ريشهسخن گفتن درباره  

( اين مفهوم را Benito Ortolaniوالني )نمايش سنتي ژاپن، امري دشوار است. بنیتو اورت

کمبود اطالعات واقعي، مستند و معتبر در خصوص »گويد: ي خود قرار داده و ميمورد اشاره

-در ژاپن، که بین قرون هشتم تا سیزدهم میالدي به نمايش درمي« اجرا»هاي بسیاري از گونه

)نوگاکو( مطرح « نو»ا و خاستگاه هي ريشههاي مختلفي دربارهاند، موجب شده تا نظريهآمده

شود. در برخي از موارد، تفسیر مستندات موجود از طريق علوم اجتماعي پیشنهاد شده و 

 ,Ortolani« )ي تمايالت ايدئولوژيکي در ارزيابي رويدادهاي فرهنگي است.آشکار کننده

ها را به ه و آني سخن خود به نظريات متفاوت در اين رابطه پرداخت( او در ادامه85 :1990

ي ها شامل تفاسیري است که بر مطالعهکند. گروه اول نظريهدو گروه بزرگ و اصلي تقسیم مي

تمرکز دارد؛ اعضاي  –صورت فردي و چه در قالب گروه چه به –بازيگران )اجرا کنندگان( 

 __________________________________________________________________________  
1
 Nōgaku 
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اند. ودهي نمايشي بهاي متوالي درگیر اجراي يك گونهشکل سنتي در نسلهايي که بهخانواده

-ي شجرهشناختي بوده و در عمل تولید کنندههايي مبتني بر تحقیقات جامعهيك چنین نظريه

کشند. هاي مختلف يك خانواده را به تصوير مياي متوالي از نسلهايي هستند که رشتهنامه

و شکل واقعي ثبت ها، بررسي اجراهايي که بههاي گروه دوم از تحلیل متون نمايشنامهنظريه

ها، آوازها، موسیقي، و ها، رقصي فستیوالکنندههاي توصیفنگارياند، و نیز تاريخضبط شده

توان شوند. در اين گروه همچنین، ميديگر جزئیات مرتبط با يك چنین رخدادهايي، ناشي مي

جا مانده از تجزيه و تحلیل عناصري چون ماسك، لباس، امکانات صحنه و تصاوير مختلف به

ا را مشاهده کرد. به عبارت ديگر، اين نظريات اتکاي بسیاري به تعابیر و تفاسیر تاريخي اجراه

 از اطالعات فوق دارند. )همان(

جاي آنکه در پي به نمايش گذاشتن يك طرح داستاني باشد، بر بیان حاالت يا ، به«نو»نمايش   

وهشگران معتقدند که ها استوار است. بسیاري از پژاظهار کیفیت احساسات مختلف شخصیت

هاي داستاني ساده و ي نمايشي در قرن چهاردهم میالدي و از امتزاج سه عنصر طرحاين گونه

هايي مانند شده، رقص، و آواز پديد آمد. بین قرون دهم و سیزدهم، گونهاز پیش شناخته

-عنصر به)موسیقي میمون( از جدا شدن اين سه  2«ساروگاکو»)موسیقي شالیزار( و  1«دنگاکو»

 ;Kanami Kiyotsuguوجود آمدند، اما يك هنرمند ژاپني به نام کانامي کیوتسوگو )

نامید. « نو»ها را مجددا در قالب يك اجرا ترکیب کرد و ماحصل کار خود را ( آن1333-1384

(Goff, 1991: 30-35يکي از حاکمان حکومت آشي ) کاگا(Ashikaga Shogunate)3 ،

 Zeamiسیرتي پسر کانامي، يعني موتوکیو زآمي )و نیك روييي خوبکه شیفته

Motokiyo; 1363-1444 شده بود، او را به قصر خود دعوت کرد. در اين دوره، زآمي )

 __________________________________________________________________________  
1 dengaku 
2 sarugaku 

3
 کاگا شگوناته آشی 

بر اين کشور  4821تا  4112فئودال و نظامي ژاپن بود که از سال  کومتيحي يك سلسلهکاگا شگوناته آشي

مايت اجراي نمايش شده و از ح يهکاگا، بازيگران بسیاري توانستند وارد حرفآشي انحکومت کرد. در دور

ترين تأثیر اين حکومت در هنر تئاتر را بتوان مهم «نو»حکومت برخوردار شوند. شايد حمايت از گسترش تئاتر 

 ژاپن نامید.   
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را مورد بازنگري قرار داد و آن را از سطح يك اجراي روستايي به نمايشي درباري « نو»نمايش 

شد.  1ي موروماچيهاي هنري دورهين بیانترترين و جذابارتقا داد؛ نمايشي که يکي از مهم

 ديشکل جد كي به هاي قديمي ژاپن )دنگاکو و ساروگاکو( رارقص پدرش، و يآمز ویموتوک

 ،«نو» فرهنگ. گذاشتيبر تماشاگر م يقیعم يعاطف تأثیرکردند که  ليتبد يياز رقص روا

. شديم تيو امپراتور حما وني شوگبود و از سو 2ييبودا نيیآ «ذن» يباشناسيثر از زأمت قایعم

: 4199)وتمور،  .اندبرده نام اشراف يهطبق تئاتر عنوانبه آن از برخي که است لیدل نیهم به

89)  

هاي ، در مورد منابع اصلي دراماشکال کالسیك تئاتر در آسیادر کتاب  3ناتیويداد کريم راجرز  

که هيپسند و مردمي ژاپن مانند عامه از آثار تاريخي «نو»متن نمايش »گويد: چنین مي« نو»

هاي مربوط به معابد و شده است. نوشتارهاي شاعرانه، روايات و داستانگرفته مي 4موناگاتاري

دهي به متن اين هاي چیني و ژاپني از ديگر منابع مورد استفاده براي شکلمزارها و نیز قصیده

هاي ي بحث خود، به بخشدر ادامه ( او،473: 4331 )راجرز،« اند.ي نمايشي بودهگونه

« نظم»و  5)کوتوبا(« نثر»پرداخته و معتقد است که اين زبان به دو بخش « نو»مختلف زبان 

صورت هاي محترمانه بهدر بخش نثر، تعداد کثیري از بیان»شده است: تقسیم مي 6)اوتاي(

ش نظم، اغلب به بازي با شوند تا تاثیر نمايشي کالم بیشتر شود؛ و در بخبازگويي تکرار مي

« شود، تا متن از غناي بیشتري برخوردار شود.ها روي آورده ميبخشي به آنکلمات و ايهام

 )همان(

هاي مختلفي تقسیم را بر مبناي معیارهاي مختلف، به گروه« نو»هاي پژوهشگران، نمايشنامه  

را به دو گروه « نو»هاي يشنامههاي کالن، نمابنديطور مثال، يکي از اين تقسیماند. بهکرده

  کند:تقسیم مي

 __________________________________________________________________________  
1 Muromachi 
2 Zen Buddhist 
3
 Natividad Crame Rogers 

4 Heike monogatari 
5 Kotoba 
6 Utai 
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ي مهم ي روياها، اوهام و خیاالت، که مشخصههايي درباره)نمايشنامه 1«موگن نو» (4

هايي چون هايي از دنیاهاي ديگر است؛ شخصیتها وجود شخصیت يا شخصیتآن

ويا مانند ي رخدايان، ارواح، شیاطین، يا ارواح نباتات، که در يك رويا يا يك تجربه

  شوند.(ظاهر مي

ها وجود شخصیت هاي معاصر و زنده هايي که ويژگي آن)نمايشنامه 2«زاي نوگن» (8

 ( Ortolani, 1990: 132است.( )

-را از منظر محتوا به پنج گروه زير تقسیم مي« نو»هاي ها، نمايشنامهبندييکي ديگر از تقسیم  

محسوب شده « نو»هاي بندي نمايشنامهترين تقسیملترين و معموبندي، کابرديکند. اين تقسیم

 ي پژوهشگران قرار گرفته است:ها مورد استفادهبنديو بیش از ديگر طبقه

لذت و وجود  ي اصلي آنهمشخص مربوط به خدايان کهي يك نمايشنامه، 3«واکي نو» الف.

علق به اين متن مت 10اي که بر ستايش خدايان تمرکز دارد. حدود است؛ قطعه شادي

 باشند.گروه مي

 ان که ويژگي اصلي آنجنگاورمربوط به ي يك نمايشنامه، 5«شورا مونو»يا  4«آسورا نو» ب.

و پااليش روحي است. در اين متن معموال يك جنگجوي کشته شده در نبرد، در  تهذيب

درام  41با هايي را که کشیده دوباره تجربه کند. تقريگردد تا رنجقالب روح به زمین بازمي

 به اين دسته تعلق دارند.« نو»

ي محوري و مرتبط با زنان. مشخصهي زنانه يك نمايشنامه، 7«اوننا مونو»يا  6«کاتسورا مونو» ج.

 پروتاگونیست مونثي و نیز زيبايي باوقار و تابندهدلبستگي و وابستگي،  ،عشقاين متن، 

 اند.هنمايشنامه در اين قالب خلق شد 12آن است، و حدود 

 __________________________________________________________________________  
1
 Mugen No  

2
 Genzai No 

3
 Waki No 

4
 Asura No 

5
 Shura Mono 

6
 Katsura Mono 

7
 Onna Mono 
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باشد. هاي متنوعي ميشناخته شده و داراي زير گروه« گروه چهارم»اين دسته تنها با عنوان  د.

)متون مربوط به ارواح  2«اونريو مونو» و)متون مربوط به زمان حال(  1«مونو -گنزاي»

هاي باشند. خصلت مهم نمايشنامهها ميي اين زير گروهسرشار از حس انتقام( از جمله

 مقابلطرف بدون توجه سويه و يكيا عشق  ،اندوه و سوگواريچهارم، وجود گروه 

 01سازد. اين گروه شامل رو ميقرباني خود را با يك نابودي تدريجي روبه است که

 نمايشنامه است. 

شود در آن حضور ، متن پنجم، متني فرخنده و مبارک است که مي«نو پاياني»يا  3«کیري نو» هـ.

را مشاهده کرد؛ متني که مناسب و ديوها  اجنه، پريانيا  و برتر طبیعهمافوقموجودات 

به « مجموعه ي نو»ي هاي بزرگ بوده و معموال در پايان برنامهبراي اجرا در جشن

 ,Tylorاند. )نمايشنامه به اين دسته نسبت داده شده 81نمايش گذاشته مي شده است. 

1976: 66-67 ) 

 

 4ی زنچيکوتانيکو. 3

گیرد، اما بايد به خاطر مورد اشاره قرار مي تانیکوي چند اغلب زنچیکو به دلیل نمايشنامههر  

گیري نهايي بود و تاثیراتي عمیق بر شکل« نو»پردازان داشت که او نیز مانند زآمي يکي از نظريه

رغم اهمیت ي خود داشت. عليديگر نويسندگان دوره« نو»هاي ساختار و محتواي نمايشنامه

میالدي اطالعات چنداني از او و نظراتش  4009ي پرداز ژاپني، تا دههاين نويسنده و نظريه

ي شش دايره و رسالهاي از رساالت اصلي زنچیکو، يعني ، ترجمه4001وجود نداشت. در سال 

به زبان انگلیسي و با  6توضیحاتي بر رساله ي شش دايره و يك قطره شبنمو  5يك قطره شبنم

روي زيباشناختي او به -ي دنیاي مذهبياي منتشر و موجب شد دريچهحققانهتوضیحات م

 __________________________________________________________________________  
1
 genzai-mono 

2
 Onryō Mono 

3
 Kiri No 

 اثر زآمي است. تانیکومعدودي از محققان بر اين باورند که  4
5
 Rokurin ichiro no ki 

6
 Rokurin ichiro no ki chu 
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-با اين وجود، هنوز اين استاد خاموش، ژرف»پژوهشگران و عالقمندان تئاتر ژاپن باز شود. 

-، داراي ابعاد پیچیده و نامشکوف بسیاري است و به نظر مي«نو»انديش و سحرآمیز نمايش 

ي او تا کنون غیرقابل دسترسي بوده است. زنچیکو، نظريه هايرسد نفوذ به عمق انديشه

خود،  2«ي شبنمشش دايره و يك قطره»ي را بنا کرد و ذيل نظريه 1«وحدت شاعري و رقص»

-ي اين نظريه بود، به تشريح چرخهاز گفتارهاي ارزشمند و تصاوير زيبا درباره 3ايکه مجموعه

 (Ortolani, 1990: 126پرداخت. )« نو»ي تولد، رشد و کمال 

است. زنچیکو در اين « نو»حال عمیق و فلسفي هاي زيبا و در عین، يکي از نمايشنامهتانیکو  

دستي خود را در خلق نمايشنامه و تسلطش بر فلسفه و مذهب زمان چیرهنمايشنامه، به طور هم

 قرار زير است:را به رخ مي کشد. داستان اين نمايشنامه به

ي ، و از عابدان وارسته4ي رمز و رازهاي بوديسم )واکي(، استاد برجسته(Azariآجاري )  

هاي مذهبي زاهدانه است؛ آيیني در کیوتو، در صدد انجام يکي از آيین 5«ايماکومانو»کوهستان 

جا رياضت کشند و روحشان را باال مي روند تا در آن 6«کوه کازوراکي»که طي آن، زائران از 

ش از آغاز اين سفر روحاني به ديدن يکي از شاگردان و پیروان مورد پااليش دهند. او، پی

 رود تا با وي وداع گويد:مي 7(Matsuwakaاش به نام ماتسوواکا )عالقه

اي را که در يکي از معابد شهر واقع شده، سرپرستي من يك معلم هستم. من مدرسه معلم

که براي او باقي مانده و کنم. من شاگردي دارم که پدرش مرده است؛ تنها کسي مي

ها خداحافظي کند، مادر اوست. من، اکنون خواهم رفت تا از آناز وي مراقبت مي

 __________________________________________________________________________  
1
 Unity of Poetry and Dance (ka-bu-isshin) 

2
 Six Circles and One dew-Drop (rokurin ichiro) 

3
 Rokurin ichiro no ki; Rokurin ichiro no ki chū; Rokurin ichiro no hichū; 

Shidōyōshō; Meishukushū; Goony and sankyokushū 
4

 The waki 

در اصل به معني جنبي و فرعي است و در اصطالحات ادبیات نمايشي ژاپن به نقش دوم يا نقش « واکي»واژه ي 

 گیرد. به معني نقش اصلي يا نقش اول نمايش قرار مي« ته شي»شود که در مقابل  ته ميفرعي نمايش گف
5
 Imakumano 

6
 Kazurakisan 

7
 The kokata 
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)با دست چند ضربه به در زودي سفري را به کوهستان آغاز خواهم کرد. کنم؛ زيرا به

 1توانم داخل شوم؟ميزند( خانه مي

خواهد تا به او د، از استاد و مادرش ميشوماتسوواکا پس از آنکه از انجام اين سفر مطلع مي  

اجازه دهند به گروه آجاري بپیوندد و در اين سفر همراهشان شود؛ چرا که مادر وي مدتي 

کشد و پسر خواهان استفاده از اين موقعیت است از يك سرماخوردگي سخت، رنج فراوان مي

استیالي آرامش بر زندگي او فرد براي رفتن به کوه مقدس و دعا براي بهبودي مادر و منحصربه

 است:

 من چیزي براي گفتن دارم. پسر

 آن چیست؟ معلم

 من با شما به کوهستان خواهم آمد. پسر

رويم. غايت دشوار و خطرناک مينه! همانطور که به مادرت گفتم، ما به سفري به معلم

-مي ممکن نیست بتواني با ما در اين سفر همراه شوي. گذشته از سختي راه، چگونه

جا تواني مادرت را که هنوز از بیماري در سختي و رنج است، تنها گذاري؟ همین

 بمان. از هر سو نگاه کني، آمدن تو به اين سفر غیرممکن است.

خواهم با شما همراه شوم؛ فرصتي که اتفاقا به همین دلیل که مادرم مريض است مي پسر

 بتوانم براي او دعا و نیايش کنم. 

کند پسر خود را از اين سفر منصرف کند؛ زيرا ماتسوواکا تنها عضو دا تالش ميمادر، در ابت

ي خود پافشاري است. اما زماني که پسر بر خواسته 2جیته(جامانده براي او )مائهي بهخانواده

پذيرد که او را با خود براي انجام آيین دهد و آجاري نیز ميکند، مادر به اين امر رضايت ميمي

 :3کندهمراه 
 __________________________________________________________________________  
 شده است: و برداشت از کتاب زير ترجمه هاديالوگ 1

Waley, Arthur (1976), The Noh Plays of Japan, Tuttle Publishing, North Clarendon, 

USA 
2

 The Maejite 

 و به معني شخصیت اصلي در پرده اول نمايش است.« ي نخستین شیته»يعني « جیته مائه»
3
 Nakairi, the exit of maejite 
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چه ام. من هیچ ترديدي نسبت به آنمن به سخنان تو گوش فرا داده )رو به معلم( مادر

با شادماني در سفر به کوهستان همراه تو خواهد آمد.  اينکه او –گويد ندارم پسرم مي

کس اما، از همان روز نخستي که پدرت ما را ترک گفت، من هیچ )رو به پسر(

ام که حتي ها، نگذاشتهام. در تمام اين سالخود نداشته جز تو در کنارديگري را به

ي شبنم از ذهن و چشمانم دور باشي! به همان اندازه قدر خشك شدن يك قطرهبه

که عاشق تو بوده و هستم، مرا دوست بدار. بگذار اين عشق، همچنان تو را با من 

 اس کنم.         نگاه دارد و حتي زماني که در سفري، حضورت را در کنار خود احس

مريض شده و در مدت  1«ايچینومورو»رود اما در ماتسوواکا، با کاروان کاهنان به کوهستان مي  

ها که براي اداي اين آيین شود. از سويي ديگر، آنزمان کوتاهي شرايط او سخت و بحراني مي

چه اين قانون، چنانهستند. بر اساس « تانیکو»نام شوند، مشمول قانوني بهرهسپار کوهستان مي

هر کس در طول مراسم بیمار شود، ناپاک انگاشته شده و به همین دلیل و براي اينکه ناپاکي 

که هنوز زنده است زير فرد بیمار ديگران را آلوده نکند، بايد به قعر دره پرتاب شود و در حالي

 خاک دفن گردد:

اين پسر تنها خسته از پیمودن زائران! گوش دهید. هم اکنون استاد گفت  یکی از زائران

نمايد. آيا نبايد که ما سربااليي تند کوه است. اما اينك او بسیار عجیب مي

 رسم بزرگ خويش را دنبال کرده و او را به دره افکنیم؟

به راستي که ما بايد چنین کنیم. من بايد اين موضوع را به استاد بگويم. آقا!  رهبر

يا شدم، شما چنین پاسخ داديد که حالت آن هنگام که من از حال پسر جو

او بر اثر خستگي از پیمودن سربااليي تند کوه است؛ اما اينك او بسیار 

ي نمايد. هرچند با بیم، اما بايد به اين نکته اشاره کنم که از دورهعجیب مي

-باستان رسمي بزرگ با ما بوده است. بر اساس اين رسم، هر آنکه از ادامه

وامانده شود، بايد که به قعر دره پرتاب گردد. تمام  ي اين سفر مقدس

 خواهند که اين رسم بزرگ در مورد پسر جاري شود.زائران مي

 __________________________________________________________________________  
1
 Ichinomuro  



 525  0011 ، پایيز و زمستان6 هشمار، 62، دوره پژوهش ادبيات معاصر جهان

 
 

525 

 

 اي بیش نیست به دره افکنید؟چه؟! شما برآنید تا او را که پسربچه معلم

 چاره اي جز اين نیست.  رهبر

میل باطني به اين امر، تحت فشار رغم عدم ي قلبي به ماتسوواکا و عليآجاري، با وجود عالقه  

کاهنان، مجبور به اجراي رسم   تانیکو مي شود و خود او خبر اجراي اين رسم را به پسر مي 

 گويد:

اين رسمي گران است. هرچند من را ياراي انکار و نقض آن نیست، اما  معلم

قلبم آکنده از افسوس و تاثر براي اين مخلوق است. اينك به پیش او 

 فت و از روي شفقت وي را از اين رسم بزرگ آگاه خواهم نمود.خواهم ر

... 

سخنان مرا به دقت گوش کن. ما میراث دار قانوني گران از زمان باستان  معلم

هستیم. اين قانون حکم مي کند که اگر زائري در طول اين سفر مقدس 

زير ي مسیر بازماند، بايد که به دره افکنده شده و بیمار شود و از ادامه

توانستم در اين خاک دفن گردد تا پیوند جان و تنش گسسته شود. اگر مي

کردم. اما چه اي درنگ نميرسم نقش تو را ايفا کنم، با قلبي مسرور، لحظه

 کنم که توان کمك به تو را ندارم.

دانستم که با پاي گذاردن در اين سفر، ممکن کنم. من به خوبي ميدرک مي پسر

 از دست دهم.  است جان خويش را

 ام جاري استتنها چیزي که در دهلیز انديشه 

 فکر به مادر عزيزم است: 

 اش بايد به بار نشینداينکه به خاطر من درخت سوگواري

 هايي از اشك و اندوه؛با گل

 آه که چقدر دلتنگ اويم!

از اندوه ي مسیر دارد، آجاري در سحرگاه روز بعد و هنگامي که کاروان عزم حرکت و ادامه  

خود در مرگ ماتسوواکا پرده برداشته و با اين استدالل که غم نیز نوعي بیماري است، خواستار 



 464نه، اثر برتولت برشت دگوییو آنکه م یآر دگوییآنکه م یهاشنامهیبا نما کويتان یشنامهینما یقيتطب یمطالعه

525 

 

دردي کرده و به شود. پیروان آجاري بر حالت پريشان او هماجراي رسم تانیکو براي خود مي

آنان و  هاي)خداي قدرتمند دين بودا که مومنان را از طريق زدودن ناپاکي 1«فودو میو»درگاه 

ي او همراه داشتن شمشیري رساند و مشخصهبرداشتن موانع پیش روي ايشان به رستگاري مي

مذهبي  -)مرتاض و عابد و شخصیت تاريخي 2«ان نو گیوجا»برنده و آتشي سوزنده است( و 

ها در اين دارند تا مگر آنبزرگ که اينك قديس زاهدان است( دست به دعا و نیايش برمي

ت کرده و اين ماجراي غامض و ناراحت کننده را به سرانجامي خوش هدايت موضوع دخال

کند، ، ديوي که به ان نو گیوجا خدمت مي3جیته()نوچي« گیگاکو کیجین»کنند. پس از اين، 

اي از خاک دفن شده بیرون آورده و دوباره به وي شود. او ماتسوواکا را که زير تودهظاهر مي

  4بخشد.جان مي

اي اشاره دارد که شايد بتوان آن را با اصطالح به نکته تانیکوي ، در نمايشنامهزنچیکو  

العمل ماتسوواکا در برابر اصرار کاهنان تعريف کرد. با اين ديدگاه، عکس« ي بود و نبودسلسله»

رسد. از منظر پسر، اين براي اجراي آيیني که به مرگ او خواهد انجامید، منطقي به نظر مي

تر است. به همین دلیل است که مقاومت آجاري در مقابل شي از يك طرح کالنرخداد بخ

ي اعتقادي وي اي منفي در کارنامهو سپس تاثر و ندامت او از اين عمل، نمره« تانیکو»اجراي 

 ي آن را خشکاند. شود: ضعفي که بايد ريشهمحسوب مي

را  تانیکو( Arthur Walleyيلي )میالدي، نويسنده و مترجمي به نام آرتور و 4084در سال   

هايي از متن اصلي را ترجمه ي عجیب اينکه او در اين ترجمه، آگاهانه بخشترجمه کرد. نکته

جايي که پسر توسط گیگاکو کیجین به  –کند و خصوصا قسمت انتهايي نمايشنامه را نمي

با اين کار در پي آن رسد که او کند. به نظر ميبه کلي حذف مي –شود زندگي بازگردانده مي

 __________________________________________________________________________  
1
 Fudo Myoo 

2
 En no Gyoja 

3 Gigaku Kijin (The Nochijite) 
 گردد. شود اطالق مي فه ميو به شخصیت اصلي که بعدا  به نمايش اضا« ي بعدي شیته»يعني « جیته نوچي»

 ترجمه اي آزاد و با اصالحات از:  4
Takahashi, Mutsuo; Morita, Toshiro and Takaoka, Kazuya (2010), Noh, translation 

by Emiko Miyashita, David Cobb and Michael Dylan Welch, Pie Books, Tokyo, 

Japan, p.190 
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بوده تا معنايي جديد از نمايشنامه را به مخاطبانش منتقل کند. شايد بتوان چنین ادعا کرد که 

-هايي از برخوردهاي خشن و ظالمانهآرتور ويلي با اين ترجمه در صدد آن بوده است تا جلوه

( سرود Waley, 1950: 229ي دين را با انسان در معرض قضاوت خوانندگان قرار دهد. )

 تاباند:ي آرتور ويلي( بر اين مفهوم بیشتر روشنايي ميگروه کر در انتهاي نمايشنامه )به ترجمه

 آنگاه، زائران آهي از سر حسرت کشیدند؛  همسرایان

 گذارد،اي که دنیا پیش روي آنان ميهاي غمگنانهافسوسي براي راه  

 ي آن،هاي تلخ و گزندهو نیز براي مشیت  

 پس آماده شدند براي آنکه پسر را به قعر دره فرستند.و س  

 قدم به قدم،  

 ها در کنار يکديگر ايستاند،آن

 روند،کورکورانه باال و پايین مي

 ي خويش نیست،هیچیك گناهکارتر از همسايه

 هايي برداشته از زمین،و آنگاه، کلوخ

 شوند.هايي که پرتاب ميو آنگاه، تخته سنگ

کند، اما نشاني از ي داستان را توصیف ميتنها يك زيرنويس کوتاه ادامهدر اين قسمت   

( براي آرتور ويلي، Waley, 1976: 173وجود ندارد. ) تانیکوي مستقیم بخش نهايي ترجمه

حاصل تصوير کردن اين جنايت يا به عبارت مذهبي آن، اين قرباني، هدفي ندارد جز آنکه بي

 الي را در قالب توجیهات مذهبي نمايش دهد. بودن يك چنین رفتارهاي راديک

 

 تانيکو. برشت و 0
-هاي کهن شرقي نميها و نمايشنامهبرتولت برشت حتي زماني که به اقتباس از داستان  

ي بزرگي بود. اما، دستیابي او به منابع ارزشمند و غني ادبیات شرق، به پرداخت هم نويسنده

تر، اي از درام رهنمون شد، که بدون هیچ شکي گستردهتازهي ويژه چین و ژاپن، او را به حوزه

ژاپن از طريق مترجمي « نو»تر از قلمرو قبلي وي بود. آشنايي برشت با تئاتر تر و جذابفلسفي
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( صورت گرفت. هاپتمن، خود تئاتر Elisabeth Hauptmannآلماني به نام الیزابت هاپتمن )

ي آرتور ويلي از اين اثر ي خواندن ترجمهبه واسطهرا  تانیکوي و خصوصا نمايشنامه« نو»

بررسي »نويسد: اي مي( در مقالهThomas Di Napoliشناخته بود. توماس دي ناپولي )

« نو»ي نوعي شیفتگي او نسبت به فرهنگ شرقي است. اينك تاثیر کارهاي برشت نشان دهنده

خلق شدند، کامال مشخص  4011تا  4080هاي هاي آموزشي برشت که بین سالبر نمايشنامه

هاي خود بود. شايد است. او بسیار عالقمند به مطالعه و استفاده از آثار شرقي در نمايشنامه

اثر آرتور ويلي  هاي نو ژاپننمايشنامهترين منبعي که او در اين زمینه مطالعه کرد، کتاب مهم

 (Napoli, 1981:1« )منتشر شد. 4084باشد که در سال 

استفاده نکرد. « نو»ي هاي خود از کلمهجالب توجه اينکه برشت هیچگاه در نوشته ينکته  

ترجمه شده از کتاب آرتور ويلي، اشراف « نو»ي برشت حتي در ابتداي آشنايي او با نمايشنامه

هاي کهن بودند با نمايشنامه« نو»ي ها که متعلق به گونهدرستي نسبت به تفاوت اين نمايشنامه

هنگامي که او از يك قرارداد در تئاتر چیني آگاهي يافت که بر طبق آن نقش »شت: چیني ندا

« نو»يك مرد پیر بايد توسط يك بازيگر جوان ايفا شود، احتماال آن را با يك قرارداد در تئاتر 

رخ داد، الیزابت هاپتمن به  4024ام سپتامبر سال اشتباه گرفته بود ... در يك گفتگو که در سي

اي از کتاب آرتور ( چنین گفته بود: هنگامي که او ترجمهAntony Tatlowتتلو ) آنتوني

نداشت. آشنايي او « نو»ويلي را به برشت داده بود، برشت آگاهي خاصي از زآمي و تئاتر 

 (Tian, 2018:240« ))برشت( با زآمي بعدتر اتفاق افتاد.

ويلي و خصوصا پس از آنکه  ي آرتوربه هر صورت، برشت پس از آشنا شدن با مجموعه  

ي ژاپني را مورد اقتباس قرار داده و از شد، تصمیم گرفت اين نمايشنامه تانیکوي داستان شیفته

-مي 1گويد آريآنکه ميي آموزشي خلق کند؛ اثري که امروزه ما آن را با نام آن يك نمايشنامه

ي آرتور ويلي اس برشت از ترجمهترين اقتبشناسیم. برخي معتقدند اين نمايشنامه، شناخته شده

گويد آنکه مياي به نام ابتدا نمايشنامه تانیکوباشد. او، با استفاده از طرح داستاني ( ميتانیکو)از 

خصوصا انتقاداتي که  –را نوشت. پس از اجراي اين نمايشنامه و انتقاداتي که به آن شد  آري
 __________________________________________________________________________  
اند. ضمن احترام به مترجمان ترجمه شده آنکه گفت نه/ آنکه گفت آريهاي نام ايران اين دو نمايشنامه بادر  1

 است. « گويدمي»، «گفت»، به جاي «says»ي ين آثار پیشنهاد مولف براي ترجمها
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برشت با ايجاد  –اجراي آن وارد کردند به اين متن و  1ي کارل مارکسآموزان مدرسهدانش

ي اين نوشت )درباره گويد نهآنکه ميي خود، اثر ديگري را به نام تغییراتي در نمايشنامه

، گويد آريآنکه ميي اول، يعني موضوع در ادامه بیشتر سخن خواهیم گفت(. داستان نمايشنامه

موز و گوينده هستند، به اين شرح هاي حاضر در آن آموزگار، کودک، مادر، سه نوآکه شخصیت

 است:

يك بیماري واگیردار شهر را اسیر خود کرده است. آموزگار و چند نوآموز برآنند تا با گذشتن   

-که طبیباني حاذق در آنجا زندگي مي –ها العبور و رسیدن به آن سوي کوهاز کوهستاني صعب

 رند:دارويي را براي رفع اين بیماري به شهر خود آو –کنند 

ها راه بیفتم. شهر ما گرفتار بیماري واگیري ... بايد به زودي به طرف کوه آموزگار

هاست چند طبیب بزرگ و عالي مقام طرف کوهاست و در شهري که آن

 هستند.

ي يکي شاگردانش که مدتي است به مدرسه آموزگار پیش از رفتن به اين ماموريت، به خانه  

ها متوجه مي شود که مادر مادرش خداحافظي کند. در مواجهه با آنرود تا با او و نیامده مي

پسر به شدت مريض است. مادر از آموزگار مي خواهد تا پسر او را هم به اين سفر ببرد تا 

ها دارويي براي بیماري او به همراه آورد. اما آموزگار با اين شايد بتواند از شهر پشت کوه

 زند:ي او سر بازمي، از انجام خواستهاستدالل که اين سفر خطرناک است

راستي  گويد()در حالیکه پسر در اتاق ديگري است، با مادر او سخن مي  آموزگار 

ام از شما خداحافظي کنم که فردا صبح به دنبال درمان و براي اين آمده

ها طرف کوهها. مي دانید که در شهر آنروم به طرف کوهدستوري مي

 تند.هاي بزرگي هسطبیب

ام که در آن ها. درست. من هم شنیدهيك قافله، به دنبال چاره، میان کوه مادر

ام که اين سفر، سفر هاي بزرگي هستند؛ اما اين را هم شنیدهشهر طبیب

 خطرناکي است. راستي، موافقید، پسر من را هم با خودتان ببريد؟

 __________________________________________________________________________  
1
 Karl Marx School  
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 برد.ها را همراه نميدر اين قبیل سفرها کسي بچه آموزگار

کند، اما پسر که از پشت در اين گفتگو را شنیده است به آموزگار خود مادر ديگر اصراري نمي  

 کند که او را هم همراه خود به اين سفر ببرد:اصرار مي

همین حاال به مادرت گفتم که اين سفر مشکل و خطرناک است. تو آن  آموزگار

خواهي ، تو چطور ميپاي ما بیائي. از اين گذشتهقدرت را نداري که پابه

 جا بمان. آمدن تو با ما محال است.مادر بیمارت را تنها بگذاري؟ نه! همین

هاي بزرگ را، در شهر آن چون مادرم بیمار است مي خواهم بیايم و طبیب کودک

 ها، ببینم شايد دوا و دستوري پیدا شود.طرف کوه

پسر مشورت کرده و از عزم پسر براي شود و سپس با مادر آموزگار با اين استدالل راضي مي  

رغم دلواپسي از سالمت پسرش، تن گويد. مادر نیز عليرفتن به اين سفر خطرناک براي او مي

 گیرد:گويي مادر پايان ميي اول با تكبه اين ماجرا داده و صحنه

 رمقي نیست دگر در تن من مادر

 لیك اگر،

 راستي را سر رفتن داري

 شه مکنپاي در راه نه! اندي

 برو، اما بازآي

 زود باز آي، که با رفتن تو

 مادرت ديده به در دوخته است.

شود که آموزگار، پسر و سه نوآموز در حال گذشتن از ي دوم در حالي آغاز ميصحنه  

بیند تا اي ضعیف دارد، ديگر تواني در خود نميالعبور هستند. پسر که جثهکوهستاني صعب

خواهد دهد اما آموزگار از وي ميحالت خود را به آموزگار توضیح ميسفر را ادامه دهد. او 

خاموش باشد و در اين مورد سخن نگويد. حالت غیرمعمول پسر از ديد سه نوآموز پنهان 

ي را با آموزگار درمیان اند پسر نتواند راه را ادامه دهد، دغدغهها که نگران شدهماند. آننمي

 داند:حالت پسر را مربوط به خستگي باال آمدن از سربااليي مي گذارند اما آموزگار اينمي
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شنیديد؟ آموزگار گفت که بچه فقط از سربااليي خسته شده. اما حس  سه نوآموز

کنید که حالش غیرعادي شده باشد؟ آن طرف پناهگاه گدار تنگي است نمي

تواند از آن عبور کند مگر اين که دودستي به تخته سنگ که کسي نمي

چسبد. خدا کند که بچه بیمار نباشد. و اال اگر نتواند پیش بیايد بايد ب

وقتي همین  )به آموزگار(بگذاريمش و برويم. برويم و از آموزگار بپرسیم. 

خیلي ساده، سربااليي »االن از تو پرسیديم که به سر بچه چه آمده، گفتي 

 نشسته. بیني که حالش عادي نیست. نگاه کن:اما مي«. نفسش را گرفته

خواهد که او را براي کند که پسر بیمار است و از نوآموزان ميعاقبت آموزگار اعتراف مي  

گذشتن از گدار کمك کنند. اما گذراندن پسر از اين گدار محال است. نوآموزان ماندن را جايز 

تا پسر  خواهندها است و از آموزگار ميي مسیر آندانند چون جان مردم شهر در گرو ادامهنمي

تواند مخالفت کند، اما معتقد است را جاي گذارند و خود به راهشان ادامه دهند. آموزگار نمي

 گرد کنند يا نه:بايد از خود بیمار پرسید که آيا بايد به خاطر او عقب

تواني خوب به من گوش بده! چون تو بیماري و نمي )خطاب به پسر(  آموزگار

اش اين است که همین جا بگذاريم. اما قاعده پیش بیايي، ما بايد تو را در

گرد کرد يا نه. و رسم اين بايد از بیمار پرسید که آيا به خاطر او بايد عقب

 «.گرد نبايد کردنه، عقب»است که بیمار جواب بدهد: 

 مي فهمم. کودک

 گرد کنیم؟مايلي که ما به خاطر تو عقب آموزگار

 گرد کرد.نه، نبايد عقب کودک

 و به اين ترتیب موافقي که تو را همین جا بگذاريم؟ رآموزگا

 آري، موافقم. رود()کمي مکث، به فکر فرو ميبايد فکر کنم.  کودک

در برابر ضرورت تسلیم شد.  )با صداي بلند، رو به قسمت دوم صحنه( آموزگار

 گفت آري.
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به دره اندازند، چرا که  کند تا او رااما اين پايان ماجرا نیست. پسر از نوآموزان درخواست مي  

کنند اما پس از اصرار ترسد. نوآموزان ابتدا در برابر اين درخواست مقاومت مياز تنها مردن مي

ي پرتگاه برده، او را به دره انداخته و سپس ها پسر را به لبهدهند. آنپسر به اين امر رضايت مي

گويي گوينده تمام ي دوم با تكنند. صحنهغلتااي که او افتاده است ميهايي را نیز به نقطهسنگ

 شود:مي

 پس آنگه دوستان وي  گوینده

 فشرده ظرف او در چنگ

 ز دور اين جهان دلتنگ

 به قانون خشونت بار و بیدادش اسف خوردند

 و کودک را ز روي صخره غلتاندند

 همه همگام، دوشادوش، هم آهنگ

 کنار پرتگاه ژرف

 از فراز سنگبه اندوه ديدگان بستند و آنگه 

 کودک را رها کردند.

 نه جرم اين از آن افزون،

 نه زان کمتر، همه همسنگ.

 سپس،

 1دنبال کودک چند سنگي نیز غلتاندند.

همانگونه که قبال اشاره شد، پس از اجراي اين نمايشنامه که به کارگرداني خود برشت به   

ي مارکس دانش آموزان مدرسه صحنه رفته بود، انتقادات زيادي به آن وارد شد و از جمله،

نسبت به پايان نمايشنامه و تسلیم شدن پسر در برابر استدالل نوآموزان، و البته آموزگار، 

ها را پذيرفت و اذعان کرد که کشتن پسر پايه و اساسي اعتراض کردند. برشت عاقبت انتقاد آن

 __________________________________________________________________________  
 ها از کتاب زير برداشت شده است:و ديالوگي داستان خالصه 1

ي دکتر مصطفي رحیمي، انتشارات رز، تهران، ، ترجمهنه آنکه گفتو آري  آنکه گفت(، 4334برشت، برتولت )

 22-42صفحات: 
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نوشت و بخش  گويد نهکه ميآني دومي را با نام به همین خاطر، او نمايشنامه»منطقي ندارد. 

داد. در  گويد آريآنکه ميپاياني داستان را کامال برعکس کرد. برشت همچنین تغییراتي در 

ي اين عمل تغییر ي دوم اين اثر، موضوع قرباني شدن پسر همچنان باقي ماند، اما انگیزهنسخه

ي نسخه ر تشکیل دهندهي جديد با همديگکرد. اکنون پذيرفته شده است که اين دو نمايشنامه

 ,Wirth« )، مي باشند.گويد آريآنکه ميي نخست برشت، يعني ي جديدي از نمايشنامه

1971:615) 

چند تفاوت عمده به چشم  گويد آريآنکه مي، نسبت به گويد نهآنکه ميي در نمايشنامه

 خورد. مي

یماري واگیردار ها همچنان گرفتاري شهر به يك بسوي کوهي سفر به شهر آنانگیزه .4

و ديدن طبیبان عالي مقام آن شهر است. اما در اين نمايشنامه، آموزگار هدف خود از 

 کند:سفر را تحقیق و مطالعه عنوان مي

ام از شما خداحافظي کنم، براي اين که به ... آمده )خطاب به مادر پسر( آموزگار

کرد. در  ها خواهمزودي براي تحقیق و مطالعه سفري به طرف کوهستان

 ها دانشمندان برجسته و بزرگي هستند.شهر آن طرف کوه

ي غیر عادي شدن حالت پسر سخن ي دوم، هنگامي که سه نوآموز دربارهدر صحنه .8

ها به معني انداختن پسر به خود که پیروي از آن« آداب و رسوم مقدس»گويند، به مي

 کنند:دره است، اشاره مي

تواند از آن عبور کند اه گدار تنگي است که کسي نمي... آن طرف پناهگ سه نوآموز

کس را با خود توانیم هیچمگر اينکه دودستي به تخته سنگ بچسبد. ما نمي

پیروي کنیم و کودک را به دره « آداب و رسوم مقدس»ببريم. آيا بايد از 

 بیندازيم؟  

شوند: در اين مي هاي اصلي و مهم دو نمايشنامه آشکارتقريبا از اينجا به بعد تفاوت .1

 اثر، صحبت از جا گذاشتن نیست بلکه موضوع انداختن فرد جامانده به دره است.

 کند:در پاسخ آموزگار، پسر با انجام رسم مقدس و مرگ در دره مخالفت مي .1
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گرد کنیم؟ يا موافقي که طبق همان رسم مقدس مايلي که به خاطر تو عقب  آموزگار

 به دره پرتاب شوي؟

 نه، من موافق نیستم.  کودک

به آداب و رسوم تسلیم نشد.  )با صداي بلند و رو به قسمت دوم صحنه(  آموزگار

 گفت نه!

کودک استدالل نوآموزان را براي انداختن او به دره زير سئوال برده و مبناي منطقي  .8

ترين اثري خواند. او معتقد است در آداب و رسوم مقدس کوچكاساس ميآن را بي

 خواهد که او را به شهر بازگردانند:ها ميسلیم نیست و از آناز عقل 

... هرکس قدم اول را برداشت، حتما الزم نیست قدم دوم را هم بردارد.  کودک

ممکن است قدم اول اصال اشتباه باشد ... آنچه من احتیاج دارم آداب و 

در  کنیم؛ اين رسم کهاي است که ما همین االن داريم درست ميرسوم تازه

 اي کرد.اي بايد فکر تازههر وضع تازه

شوند و از نوآموزان در مقابل استدالل کودک، نسبت به تصمیم قبلي خود مردد مي .1

کند اما ها واگذار ميجويند. آموزگار، تصمیم نهايي را به خود آنآموزگار چاره مي

ها را تمام گذاشتن سفر، مردم آندهد که در صورت بازگشتن و نیمههشدار مي

 مسخره خواهند کرد.

گیرند با کودک به در نهايت نوآموزان خطر مسخره شدن را پذيرفته و تصمیم مي .2

 شهر خود بازگردند:

گرديم. هیچ مسخره و تحقیري نخواهد توانست ما را از پس ما هم برمي سه نوآموز

تواند از ايم باز بدارد. رسم قديم هم نميکاري که مطابق عقل سلیم کرده

خواهیم اين فکر تازه، به شرطي که درست باشد، جلوگیري کند. مي يك

فکر تازه را عملي کنیم. سرت را به بازوي ما تکیه بده چرا بدنت را محکم 

 بريمت.اي؟ با احتیاط ميگرفته
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 . یک داستان، هفت نمایشنامه!4

خلق هفت نمايشنامه  بر اساس آنچه از ابتدا تا کنون گفته شد، يك داستان قديمي ژاپني، منشا  

 هاي ملموسي دارند: شد که هرکدام با ديگري شباهت ها و البته تفاوت

 ، اثر زنچیکو )يا به يك احتمال ضعیف، زآمي(تانیکوبه نام « نو»ي يك نمايشنامه (4

 ي آرتور ويلي از تانیکو )ترجمه(نسخه (8

 ي الیزابت هاپتمن از تانیکو )ترجمه( نسخه (1

 اثر برشت ويد آريگآنکه ميي نمايشنامه (1

 اثر برشت  گويد نهآنکه ميي نمايشنامه (8

 اثر برشت گويد آريآنکه ميي ي نمايشنامهي دوم و بازنگري شدهنسخه (1

 Kurtکه توسط برشت و کرت ويل ) گويد آريآنکه ميي ي جديد از نمايشنامهنسخه (2

Weill و براي اپرا تنظیم شد. 1«لیبرتو»در قالب  4331( در سال 

ها را با يکديگر بررسي هاي اين نمايشنامهاين بخش نوبت به آن رسیده است تا تفاوت در  

ي زنچیکو و تانیکوي اصلي خواهد داشت: اول، بررسي تطبیقي بین کنیم. اين بررسي دو جنبه

هاي خود برشت که بر مبناي هاي برشت از آن؛ و دوم، بررسي تطبیقي بین نمايشنامهاقتباس

 شدند.نوشته  تانیکو

به طور معمول، منتقدان و پژوهشگران آثار برشت براي تحلیل اين آثار قبل از هر چیز به   

( Ronald Speirsها مي پردازند. يکي از اين منتقدان رونالد اسپیرز )ي تاريخي آنمطالعه

ن ي آرتور ويلي مقايسه کرده تا اثبات کند که در ايهاي برشت را با ترجمهاست که نمايشنامه

ي ژاپني تحمیل شده است. او همچنین معتقد است تانیکوترجمه تغییراتي سطحي به 

ها پیچیدگي داستان اصلي قرباني خردگرايي هاي برشت ناموفق هستند، چرا که در آننمايشنامه

گیري از يك رويکرد مشابه، به ( با بهرهWolfgang Pasche)ولفگانگ پاشه شده است. 

 __________________________________________________________________________  
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هاي برشت نسبت به يابد. او بر اين باور است که نمايشنامهيي متفاوتي دست منتیجه

ها يك درام که اصالتا بر اساس آيیني خرافي بنا تر هستند، زيرا در آني اصلي موفقنمايشنامه

 :Eubanks, 1997اند. )هايي مبتني بر منطق و استدالل تبديل شدهشده است به نمايشنامه

361) 

شود. به طور مثال، عشق رو ميهايي پیچیده و گاها متناقض روبهنگیزه، خواننده با اتانیکودر   

ي شود، و از سوي ديگر، بازگشت دوبارهسو باعث مرگ او ميشاگرد به مادر بیمارش از يك

، در انتهاي نمايشنامه و تانیکوهاي موجود در گردد. فشارها و تنشوي را به زندگي موجب مي

-هاي يوناني است( به پايان ميدر تراژدي 1ي خدايانيادآور ارابه با ظهور خدايان )که تا حدي

 پذيرد.رسند و خواننده نقش مذهب و خدايان را در فرجام خوش داستان مي

ي ژاپني، برگردان آن از ژاپني به انگلیسي وخم اين نمايشنامهي بعدي در مسیر پر پیچمرحله  

ي انبدارانه و شخصي آرتور ويلي در ترجمهتوسط آرتور ويلي است. برخي معتقدند نگاه ج

اين اثر، لطمات زيادي به آن وارد کرده است. از جمله، به دلیل حذفیات بسیار و کوتاه شدن 

-ي آن محو شده و بعضي از جمالت و ديالوگهاي زيبائي شناسانهنمايشنامه، برخي از جنبه

ه نسبت به زندگي و مرگ است، ي نويسندي رويکرد شاعرانههاي فاخر آن که تشريح کننده

حذف پايان نمايشنامه و زدودن  تانیکوترين دخالت آرتور ويلي در اند. شايد مهممحو گرديده

تاثیر مذهبي آن باشد. در کار مترجم، ديگر اثري از خدايان نیست و عدم تاکید بر عناصر 

دست داده و به هاي مذهبي خود را از شود که متن، بسیاري از داللتروحاني موجب مي

 تر از اصل خود فاصله گیرد.عبارتي روشن

توسط آرتور ويلي، اين بار نوبت الیزابت هاپتمن است تا اين  تانیکوي پس از ترجمه  

اي است که برشت براي خلق نمايشنامه را به زبان آلماني ترجمه کند. اين متن همان ترجمه

ادامه  تانیکوزدايي نند آرتور ويلي به فرايند دينکند. هاپتمن ماهايش از آن استفاده مياقتباس

شود؛ تنها با اين به زيرنويس آرتور ويلي ارجاع داده مي تانیکوي او، پايان مي دهد. در ترجمه

دهد! ي ساده و مختصر که: پايان متن اصلي ژاپني بازگشت به زندگي جوان را نمايش ميجمله

تر کند. او اثر را باز هم سادهلق اثري بر مبناي آن ميبرشت، با خواندن اين ترجمه تصمیم به خ

 __________________________________________________________________________  
1
 deus ex machina 
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اندازد. براي مثال، ي هاپتمن، به کلي دور ميي کالم فاخر ادبي را در ترجمهماندهو اندک باقي

تو هرگز از فکر و »گويد: ي آرتور ويلي( مادر به پسرش ميي هاپتمن )همانند نسخهدر نسخه

برشت «. ي شبنم بخار شوداز زماني که الزم است تا يك قطره نگاه من دور نخواهي بود، بیشتر

 دهد:اين تمثیل را بدين سان تغییر مي

 تو هرگز نبودی خارج از افکارم

 تر از زمانی که من الزم داشتمطوالنی

 تا برایت غذا آماده کنم

 هایت را رفو کنم، وتا لباس

 دست آورم. تا پولی به

هاي سیاسي او و قطعا ارتباطي مستقیم با انگیزه« شبنم»به جاي « کار و سرمايه»تاکید برشت بر 

اعتقادش به مارکسیسم دارد. به عبارت ديگر، برشت اين اقتباس را فرصتي مناسب براي به 

 دانست.  نمايش گذاشتن اعتقاداتش مي

-ميي اين آثار به خود جلب ترين موضوعاتي که توجه خواننده را در مطالعهيکي از محوري  

و « مذهب»ي نويسان )و مترجمان( به مسئلهگیري ايدئولوژيك هريك از نمايشنامهکند، موضع

را بايد يك متن مذهبي و متعهد نسبت به اعتقادات  تانیکواست. بدون شك « اعتقادات مذهبي»

ترين موضوعات اين نمايشنامه است، با که يکي از محوري« سفر»ديني و خدايان دانست. 

گیرد. رهبري اين سفر نیز با يك مقام روحاني است و از همراهان مذهبي صورت مي ايانگیزه

ماند، يك ي سفر بازميشود. در ادامه، و هنگامي که پسر از ادامهنام برده مي« زائران»او با عنوان 

شود: سقوط به قعر دره و مردن! و پسر با کمال میل اين سرنوشت حکم مذهبي بر او جاري مي

هاي خود پذيرد چون آن را تقدير خود دانسته و اطاعت از فرامین خدايان را، بر خواستهرا مي

ي بسیار به شاگردش، در برابر اجراي اين حکم مقاومت رغم عالقهداند. معلم، عليارجح مي

دهد. او که پس از مرگ شاگرد خود قادر به تحمل کند و آن را مورد تايید خود قرار مينمي

نیست و نمي توان با آن کنار بیايد، براي خالص کردن خويش از اين رنج، تصمیم اين مصیبت 

گیرد. با اين وجود، نوع مرگ او نیز منطبق بر قوانین خدايان است: معلم چنین به مردن مي
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جا که غم نیز نوعي بیماري است، پس من را نیز به دره من بسیار غمگینم. از آن»اظهار مي کند: 

آورند. ان که توانايي مشارکت در قتل رهبر خود را ندارند به درگاه خدايان پناه ميزائر«. افکنید

ها آمده و ضمن زنده شدن پسر، رهبر نیز از مرگ رهانیده در انتها، رحمت خدايان به کمك آن

معتقد است مهمترين تغییري که برشت در  (Kevin Eubanksشود. کوين يوبنکس )مي

 کرده است، سکوالريزه کردن و خردگرايانه نمودن متن است:  ي اصلي ايجادنمايشنامه

ترين تغییري که برشت در متن اصلي ايجاد کرد، سکوالر و آشکارترين و بديهي

ي برشت، رهبر مذهبي فقط يك معلم ساده، خردگرايانه کردن متن بود. در نسخه

 و سفر به کوهستان صرفا يك سفر تحقیقاتي است، نه يك سفر زيارتي و

-خواهد از کوهستان بگذرد، چرا که با اين کار ميروحاني. پسر، در اثر برشت مي

تواند به دارو و دستورات پزشکي دست يابد و بدين ترتیب به مادر مريضش 

کمك کند. در نگاه برشت، سیرت و اخالق نمايشنامه، مبناي ضرورت موافقت 

خواهد. و از آن نین ميشود؛ پسر با مرگ خود موافق است، زيرا جامعه چپسر مي

ي اصلي نمايشنامه است، برشت بازگشت معجزه وار او را جا که مرگ پسر نکته

 (Eubanks, 1997: 363کند. )به زندگي به کلي ناپديد مي

ي برشت با مذهب، همواره موضوعي پیچیده براي پژوهشگران آثار وي بوده است. رابطه  

لد شد و رشد و نمو کرد. پدر او يك پروتستان اي مذهبي متوبرتولت برشت در خانواده

متعصب و مادرش از پیروان کاتولیك رومي بود. شواهد موجود نشانگر آن است که حداقل تا 

اي با دين نداشت، ها در آلمان، او در آثار خود نه تنها معارضهقبل از به قدرت رسیدن نازي

( Berckman, 1976: 134برد. )ره ميهايش بهبلکه به دفعات از گفتارهاي انجیل در نوشته

هايي قوي از رودررويي با دين و هاي دوران تبعید و سپس آثار متاخر او، نشانهاما نمايشنامه

اعتقادات مذهبي دارد. در اين دوران، برشت، که اينك يك مارکسیست متعهد است، ايدئولوژي 

 کند. قد علم مي« خدا»ل جديد خود را جايگزين مذهب کرده و به اشکال مختلف در مقاب

هاي او به کرات قابل مشاهده ي برشت با اعتقادات مذهبي در نمايشنامههاي مقابلهنمونه  

ته ، از قول شخصیتي به نام شنزن نیك سچواني هستند. به طور مثال، او در نمايشنامه

(Shen Teچنین مي ):گويد 
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 نيکان را در سرزمين ما 

 یارای پایداری نيست

 ها خالی جا که بشقابآن 

 و گرسنگان گالویزند.

 دیگر از اصول دین چه حاصل؟

 نهندچرا خدایان پای به بازار نمی

 تا نان به رایگان پخش کنند؟...

 آورندها فریاد برنمیچرا خدایان در آسمان

 را به نيکان جهان مدیونند؟« نيکی»که 

 شتابند؟چرا به یاری نيکان نمی

 پایند؟هایشان نمیکو در کنار توپ و تان

 دهند؟و فرمان آتش نمی

 1انگيزند؟برنمی« اعتراض»چرا به 

اند در اين نکته اغلب پژوهشگراني که برخورد برشت را با مذهب مورد مطالعه قرار داده  

)عمدتا مبتني بر مسیحیت( از فطرتي متغیر و متضاد برخوردار  اتفاق نظر دارند که اين رابطه

( که زماني معتقد بود برشت به شکل Reinhold Grimmولد گريم )بوده است. رينه

کند که اي پیام مسیحیت را رد کرده است، در جايي ديگر چنین اظهار ميغیرقابل مصالحه

-مسیحیت براي برشت مانند يك مانع بزرگ بود که دائما به او براي خالقیت بیشتر انگیزه مي

ي متناقض )و تا حدي کند آن است که رابطهه مينکته ي مهمي که گريم به آن اشار»داد. 

«. ي چرخش او را به سمت مارکسیسم مهیا کردي( برشت با مسیحیت، زمینهخصمانه

(Berckman, 1976: 131) ( محقق ديگري به نام نوربرت کولهیسNorbert 

Kohlhaseز اين ي برتولت برشت و آلبر کامو نوشته است، بخشي ا(، که کتابي ارزنده درباره

 __________________________________________________________________________  
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دهد. او در اين کتاب را به خداشناسي برشت و ذهنیت منفي او نسبت به الهیات اختصاص مي

کند. مانند گريم مطلب به صراحت بر الحاد برشت و نگاه منفي او نسبت به مسیحیت تاکید مي

ي خود در رابطه با ( در مطالعهBarbara Allen Woodsو کولهیس، باربارا الن وودز )

-، گفتمان مارکسیستي او را به ناامیدي از مسیحیت مرتبط مي«انجیلي در آثار برشت گفتارهاي»

داند. از منظر اين محقق، برشت که معتقد بود مسیحیت در خلق شرايط مطلوب براي دستیابي 

-آرايي کرد و هدف خود را ساختن يك جامعههايش ناتوان است، بر علیه آن صفآلاو به ايده

جاي خود « ات را دوست بدارهمسايه»الم نمود که در اين جامعه ي آرماني، ي تغییر يافته اع

 مي دهد. )همان(« انسان بايد يار انسان باشد»را به 

ي اصلي برشت از اقتباسي اينچنیني و استفاده از داستان شايد بتوان چنین گفت که انگیزه  

ي ايدئولوژي خود در ارائه، بنا کردن يك بحث ديالکتیك از طريق متني نمايشي و تانیکو

ي رخدادهاي اجتماعي، و خصوصا نقش مذهب و اعتقادات ديني در سقوط اخالقي زمینه

 تانیکوزدايي برشت در اقتباس از ( نیز بر دينW. J. Direenجامعه بود. دبلیو. جي. ديرين )

زدايي و  ، مذهبگويد آريآنکه ميو  تانیکوتاکید کرده و معتقد است که تفاوت اصلي بین 

 گويد:ي اين نظريه مياين جهاني کردن طرح داستاني اصلي است. او در ادامه

دست آوردن دارو ي برشت به ماموريت براي به، در نسخهتانیکوزيارت مذهبي در 

رو ، هنگامي که بیماري پسر اين سفر مقدس را با خطر روبهتانیکوشود. در بدل مي

عايت حال کم سن و ساالن، خود براي پرتاب شدن ي رکند، بدون توجه به قاعدهمي

، رضايت او بر گويد آريآنکه ميشود. اين در حالي است که در به دره داوطلب مي

اساس يك ضرورت اجتماعي شکل مي گیرد. برشت، از طريق حذف عنصر مذهب، 

ي درکي اخالقي است، تماشاگر را براي مکث و تعمق روي موضوعي که نتیجه

بروز يك بیماري  دلیل سفر ،گويد آريآنکه ميي ند ... در نمايشنامهتشويق مي 

ي سفر تنها کنجکاوي ، انگیزهگويد نهآنکه ميواگیردار در روستا است. در حالیکه در 

-پسر به سرنوشت خود رضايت مي گويد آريآنکه ميو تحقیقات علمي است. در 

، اين رضايت به گويد نهنکه ميآدهد تا موفقیت ماموريت گروه را تضمین کند. در 

شود. نیز ديده مي تانیکومعني يك اطاعت کورکورانه از سنت است، همانگونه که در 
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ي اين اعتقاد برشت است که انسان در هر موقعیت بنابراين، پاسخ پسر منعکس کننده

 ( Direen, 1982: 38اي داشته باشد. )جديد بايد فکر تازه

ي هايش بر يك نکته، مانند اغلب نمايشنامهگويد نهآنکه مي/ آريگويد آنکه ميبرشت در   

اسلین هاي جديد نیاز به فکر جديد دارد. مارتین کند: انسان در موقعیتمهم پافشاري مي

(Martin Esslin )در تغییر ي آمادهبرشت همواره : »کنداين موضوع را چنین تبیین مي

و به اين ترتیب به تغییر داد ...  گويد نهآن که ميبه  را گويد آريآن که مياو ، است شاتفکرت

 )همان( ، به آن پرداخته بود.1اقدامات انجام شده ،در اولین شاهکارش ي بازگشت کهموضوع

دهد و با حذف بخش انتهايي را آرتور ويلي انجام مي تانیکوزدايي از هرچند اولین دين  

دهد که چندان با يان و روال داستان، نشان مينمايشنامه و کنار گذاشتن حضور و تاثیر خدا

زدايي برشت حتي از آنچه آرتور ويلي باقي ماندن فضاي مذهبي در اثر موافق نیست، اما دين

، تالش بسیاري دارد تا تانیکوتر است. برشت در اقتباس خود از دهد، تندتر و راديکالانجام مي

رسد در ايگزين کند. هرچند به نظر ميج« منطق»و « خردگرايي»اعتقادات مذهبي را با 

، اين تمايل به خردگرايي، در حذف کامل خاستگاه و اصول گويد آريآنکه ميي نمايشنامه

تواند مرگ پسر را کامال بر اساس اين شود و نويسنده نميي اصلي موفق نميمذهبي نمايشنامه

ي ست که در نمايشنامه( معتقد اFrank Warschauerمنطق توجیه کند. فرانك وارشوئر )

وجه معقول و منطقي به تصوير کشیده نشده است، چرا که قاتالن برشت اين قتل به هیچ

دهند که در حال کنند( اين امر را در حالي انجام مي)شاگرداني که پسر را به دره پرت مي

ه اين اي ديگر ب( از زاويهWalter Dirksپیروي از قدرتي نامعقول هستند. والتر ديرکز )

ي برشت، پسر به طور گويد که حتي با وجود اين که در نمايشنامهموضوع نگريسته و چنین مي

بیني دروني متن هنوز به شکلي اساسي خدا مرکزي خاص مسئول قتل خود است، اما جهان

( به عبارت ديگر، از منظر اين منتقدين، موافقت نهايي پسر Eubanks, 1997: 363است. )

 مبتني بر آيیني کور و خرافي است، نه دلیل و منطق و خردگرايي.با مرگ خود، 

 __________________________________________________________________________  
1
 The Measure Taken 
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(، تا حد بسیاري گويد نهآنکه مي( و خلق متن دوم )گويد آريآنکه ميبازنويسي اولین متن )  

-آنکه ميمديون نظرات و انتقادات دانشجويان مدرسه ي کارل مارکس است که اولین اجراي 

. به طور مثال، يکي از تماشاگران پیشنهاد کرد که پسر ابتدا را به تماشا نشسته بودند گويد آري

توسط ديگر اعضاي گروه پشت سر جا گذاشته شود و سپس بدون ترس و واهمه خود را 

، گروه تصمیم به گويد آريآنکه ميي دوم بکشد. برشت به اين پیشنهاد توجه کرد و در نسخه

کند که او را بکشند. پیشنهاد درخواست ميها جا گذاشتن پسر کرده و آنگاه خود پسر از آن

ديگري که باز هم از سوي برشت پذيرفته شد آن بود که اعضاي گروه ابتدا تالش کنند تا او را 

تري براي گذشتن از راه باريك و خطرناک کوهستان ياري کنند. دانشجويي حتي پیشنهاد جالب

وافقت خود را با تصمیم جمع، مبني بر کرد. او به برشت گفت که بهتر است پسر قبل از اينکه م

اي انساني پیدا نمايد اي مکث داشته باشد تا رفتار او بیشتر جلوهپذيرش تقدير اعالم کند، لحظه

و او کمتر به يك شهید شبیه شود. تمامي اين پیشنهادات و ديگر تغییراتي که خود برشت در 

خرافه دور و به خردگرايي نزديك  نمايشنامه اعمال کرد، متن را هرچه بیشتر از خشونت و

-آنکه ميکرد. برشت پذيرفت که کشتن پسر يك اساس منطقي ندارد، به همین خاطر بود که 

شود. او همچنین اي که در آن، فرجام کار کامال برعکس ميرا نوشت؛ نمايشنامه 1گويد نه

ع قرباني شدن که در آن هرچند موضو را نیز خلق کردگويد آري آنکه ميي دومي از نسخه

ي مهم ديگري که در شود. نکتهماند، اما انگیزه براي اين عمل متفاوت ميهمچنان باقي مي

همین رابطه بايد عنوان کرد اين است که برشت در مواجهه با عمل موافقت يا مخالفت پسر با 

ي خود ، تصمیم نهايگويد نهآنکه ميو  گويد آريآنکه ميي کشته شدن خود در دو نمايشنامه

-او هر دو موقعیت را در پیش روي خواننده»کند. را ابراز نکرده و کالم آخرش را انتخاب نمي

گیرد هر دو نمايشنامه در کنار يکديگر اجرا شوند. اين دهد و تصمیم ميي خود قرار مي

ي يادداشتش به جا گذاشته است مطابقت دارد. او اي که برشت در دفترچهتصمیم کامال با ايده

تواند از طريق مقايسه با امري ديگر به دست آورده شود. حقیقت، گويد: حقیقت يك امر ميمي

 (  323)همان: «. ي منفرد نیستقابل بیان شدن در يك جمله

 __________________________________________________________________________  
1
 He Who Says No (Der Neinsager)  
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« رسم بزرگ»دهد، حذف ي اصلي انجام مييکي از تغییرات مهمي که برشت در نمايشنامه  

، پسر تانیکوگر مرگ پسر است. در ست، مطالبهاست. اين رسم که ناشي از اعتقادي مذهبي ا

ي برشت اما، پسر بايد پشت سر گويد. در نسخهبايد کشته شود، زيرا رسم بزرگ چنین مي

کند. برخي از محققان اين تغییر را کامال در گذاشته شود چرا که نفع جامعه آن را طلب مي

ها معتقدند اين نسخه کامال منطقي دانند. آنراستاي بخشیدن منطق به عمل کشته شدن پسر مي

فشاني يك تن براي سعادت ديگران و عقالني است، زيرا قرباني شدن پسر اينك به معناي جان

احترام گذاشته شده و از آن تبعیت شود. اما بعضي از « آيین»است و نه به خاطر اينکه به 

ي برشت، مشکل در نسخهرغم تغییر حاصل شده پژوهشگران آثار برشت بر اين باورند که علي

پرسد: اصال مانند. اسپیرز يکي از اين محققان است که ميمنطقي در عمل همچنان باقي ميبي

چرا پسر در آن شرايط سخت که هم مادرش در بستر بیماري است و هم شرايط جسماني 

ي شود؟ او همچنین دربارهخودش متناسب با اين سفر سخت نیست، با ديگران همراه مي

کند: چرا پس از اينکه پسر با جا ماندن و پذيرفتن تقدير ، سئوال ميگويد نهآنکه ميفاقات ات

ي سفر ها که قادر به ادامهگردند؟ چرا آنکند، تمامي اعضاي گروه به روستا بازميموافقت نمي

نگونه کنند؟ اسپیرز از ايهستند به راه ادامه نداده و جهت آوردن دارو براي مادر پسر تالش نمي

ي ياد شده، به عنوان شکست برشت در بنا کردن يك اساس قانوني تناقضات در دو نمايشنامه

 :Eubanks, 1997برد. )هايي کامال منطقي و عقالني نام ميبراي جامعه، بر مبناي زمینه

364) 

رشت، هاي بچه اين نظر اسپیرز را بپذيريم يا نه، بايد اذعان کرد که برخالف ديگر نمايشنامه  

ي نويسنده آشنا شده و فهم تقريبا يکساني از آن ها مخاطب به شکلي صريح با انديشهکه در آن

اي از ترديدهاي جدي او است. به عبارت ديگر، ي برشت، نشانهداشتند، اين دو نمايشنامه

اي کرده که مفاهیمي چون دين، اخالقیات، اجتماع، برشت در اين آثار خود را وارد معرکه

-اي ميگرايي هر يك وزن خود را بر نويسنده تحمیل کرده و او را به ورطهکسیسم و انسانمار

هاي ذهني خود را بر کاغذ نقش کشانند که از تعیین برخوردار نیست: برشت، اين بار آشفتگي

 کند.مي
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 . نتيجه گيری2

ها، هرچند آن اند. روابطغرب و شرق در وجوهات مختلف، همواره بر يکديگر تاثیر گذاشته  

متاثر از نگاه تحقیرآمیز غرب نسبت به شرق، و نیز نگاه حاکي از عدم اعتماد به نفس شرق 

هاي اي را براي خلق آثاري ارزنده در حوزهنسبت به غرب بوده، اما در طول سالیان دراز زمینه

آن شد که ادبي و هنري فراهم نموده است. ادبیات تطبیقي، به عنوان دانشي جديد، منجر به 

محققان و متتقدان بتوانند با نگاهي تازه تعامالت ادبي/ هنري و تاثیر و تاثر غرب و شرق را در 

اين قلمروها مورد کنکاش قرار داده و بین آثار نويسندگان و هنرمندان شرقي و غربي پلي را 

 تر مخاطبان از اين آثار منجر شود.بنا کنند که به فهم بهتر و روشن

نويسان غربي، تعدادي، بیش از ديگران از ادبیات و فرهنگ و هنر شرق تاثیر مايشنامهدر بین ن  

اند. برتولت برشت، هاي شرقي خلق يا اقتباس نمودهپذيرفته و آثاري را بر اساس نمونه

نويسان است که در تعداد قابل تاملي از ي آلماني تبار يکي از اين نمايشنامهي پرآوازهنويسنده

ي فرهنگي و فلسفي شرق )خصوصا چین و ژاپن( ستقیم يا غیر مستقیم، به حوزهآثارش، م

اي را خلق نموده هاي شرقي، آثار ارزندهها و نمايشنامهگیري از افسانهورود کرده و با بهره

 است.

ي برشت به فرهنگ شرق )خصوصا فرهنگ کهن آن( منجر به تولید تعدادي از هرچند عالقه  

و شده، اما اين بدان معنا نیست که برشت به تمام عناصر و مفاهیم آثار اولیه هاي انمايشنامه

-هاي او نشانگر اين موضوع است که وي در نمايشنامهي نمايشنامهوفادار مانده است. مطالعه

بیني و نگرش خود نسبت به انسان و هايش بسیاري از اين عناصر و مفاهیم را با توجه به جهان

هايي کامال متضاد با نگرش متن و دستخوش تغییر کرده و گاه حتي ديدگاهزندگي اجتماعي ا

 اولیه را طرح کرده است.

، اثر تانیکوي هاي شرقي که مورد اقتباس برشت قرار گرفته، نمايشنامهاز جمله نمايشنامه  

 ي الیزابت هاپتمن آن را برايزنچیکو است. برشت پس از آشنايي با اين متن از طريق ترجمه

در  تانیکواش مناسب باشد، انتخاب کرد. هاي فردي و اجتماعيخلق اثري که مبتني بر ديدگاه

هاي نمايش کهن ژاپني است که هم در محتوا و هم در قالب از چهارچوب« نو»اصل يك درام 
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 –ي خاص آن دوره« نو»ي چون ديگر نمايشنامه –ژاپني بهره برده است. در اين نمايشنامه 

ه و عمل ديني، پذيرش تقدير، و اعتقاد به جايگاه رفیع خدايان، نقشي حیاتي را ايفا مذهب، نگا

-و آيین کهن از او چنین مي« رسم بزرگ»میرد چون کنند. در اين درام ژاپني، پسري ميمي

در غرب راه درازي را پیموده  تانیکوخواهند. اما شود چون خدايان چنین ميخواهد، و زنده مي

ي کند. اما اين فقط يك ترجمهدا آرتور ويلي آن را به زبان انگلیسي ترجمه مياست. در ابت

کند. او انتهاي ي دين زدايي را از اين متن بنا و طي ميصرف نیست. آرتور ويلي اولین پايه

شوند حذف نمايشنامه را که در آن خدايان با دخالت خود موجب به زندگي برگشتن پسر مي

 کند. مي

ي او حتي اين پیمايد. در ترجمهرا مي تانیکوي سکوالريزه کردن هاپتمن دومین پلهالیزابت   

شود. اينجا است که برشت وارد شده تر ميفرايند دور شدن متن از دين، چشمگیرتر و ملموس

اي که نويسد. نمايشنامهرا مي گويد آريآنکه ميي هاپتمن، متن خود، يعني و بر مبناي ترجمه

و تصمیم خدايان گريزان است و توجه به اخالق انساني و نقش « رسم بزرگ»به شدت از 

دهد. اما اين پايان کار نیست. گیري براي زندگي خود را مورد تاکید قرار ميانسان در تصمیم

شود و به ويژه برشت به دلیل آنکه در ي برشت انتقادات فراواني وارد ميبر اين نمايشنامه

بگويد مورد شماتت « آري»ه مي دهد پسر به سرنوشت هول انگیز خود ي خود اجازنمايشنامه

ي سکوالريزه کردن متن ها هنوز از نتیجهگیرد. گويي آنمنتقدان و مخاطبان غربي خود قرار مي

گیرد. اين بار، ، متاثر از همین فضا شکل ميگويد نهآنکه ميي خشنود نیستند. خلق نمايشنامه

کند، بر رسوم آيیني مي شورد و نه تنها به درخواست ديم قد علم ميهاي قپسر در مقابل سنت

کند تا دهد، بلکه آنان را ترغیب ميهمراهانش براي پشت سر جا گذاشته شدن جواب منفي مي

به خدايان و « آري»ي خود پشت کنند. و بدين ترتیب از اين راه برگشته و بر اعتقادات گذشته

 دهد.يم« نه»ها جاي خود را به سنت

-ها و نظرات مختلفي مطرح ميبا وجود اين تغییر بنیادين، هنوز در مورد اين دو متن سخن  

شود. برخي اين خردگرايي برشت را زير سئوال برده و معتقدند شتاب او براي اين خردورزي 

ي اشیلي اي که از آبشخور تعظیم به خرد خدايان سیراب شده، خود پاشنهآن هم در نمايشنامه
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کند. رو ميهايي اساسي روبهست که نويسنده را از منطق دور کرده و اين دو اثر را با پرسشا

در هر حال، بايد اذعان کرد که برشت بر مبناي اعتقاد جدي به مارکسیسم، بر اساس ديدگاه 

ي ي آنچه که خود آن را ضرورت خردگرايي انساني در جامعهمنفي نسبت به دين، و بر پايه

کوشد تفکرات کند و ميي حاکم بر آن تهي ميخواند، يك اثر شرقي را از فلسفهبشري مي

خويش را جايگزين رويکرد معنايي اين نمايشنامه نمايد. عدم توفیق کامل برشت در اين 

تالش، شايد منتج از اين واقعیت باشد که درام شرقي کلیتي است متشکل از محتوا و شکل. 

هايي يگر آنچنان محکم و ناگسستني است که يك چنین اقتباسپیوستگي اين دو عنصر به يکد

هاي بسیاري را ي غربي که دههسازد. نويسندهرا از سوي نويسندگان غربي با مشکل مواجه مي

با پذيرش مکاتب ادبي/ هنري و تزريق محتوا به هر يك از اين مکاتب خو کرده است، در 

« محتوا»)به معناي چهارچوب شکلي( و « مکتب» رويي با آثاري متعلق به دنیاي شرق کهروبه

هاي شود. برشت در اين نمايشنامهاند دچار سرگشتگي ميمانند تار و پود قالي به يکديگر تنیده

افکند. برشت در اين ي خدايان ميخواند و پنجه در پنجهها را به چالش فراميخود سنت

توان اش ميچشمان مضطرب و سرگشته کند، اما ازآوردگاه پرچم پیروزي خود را بلند مي

هايشان آبستن داند حريفانش هنوز در میدانند و ريشهکامال دريافت که خود او نیز به خوبي مي

 زايشي ديگر است.       
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