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 مریم بیاد  ...نویسی شاو ترفندهاي ضد ویکتوریایی درام دهکیچ
 ي ويهـا  شنامه و تالش  ینۀ نما ی شاو در زم   ییر استثنا کشه و تف  یندف ا ی توص ي است برا  یتالش مقالۀ

   شاو، انۀی، ظرافت طبع و نگاه واقعگراینیب جهان. ایتوریک دورة ويها یک زدودن گمان و پندار رمانت  يبرا
 گرچـه  يدهـد، و    ی مـ  ي جا یسینو  شنامهیژه در گونۀ نما   ی به و   ات انگلستان، یف نامداران ادب  یاو را در رد   

اش مـانع ارتبـاط تنگاتنـگ     رانهک داشـت، امـا مواضـع روشـنف       يا  ت برجسـته  یسته و شخصـ   ی شا گاهیجا
س، تـالش دارد    ینو  شنامهی نما یکح اهداف سادة شاو به عنوان       ین مقاله با توض   یا. خوانندگانش با او بود   

سـلحه و   ا«وتـاه بـر     ک ین در بردارنـدة نگـاه     ین مقاله همچن  یا. دی نادرست را دربارة او بزدا     يتا پندارها 
 .  شاواندی فلسفيه بازتاب دهندة آراک از آن اثر است ی جمالتيریگ با وام» انسان

 .  و اخالق، اسلحه و انسانيمدک، يرکها، ظرافت طبع، روشنف ییایتوریکشاو، و: يدیلک يها واژه
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 مقدمه
صر ات انگلستان، در دورة معای ادبیکمکپردازان  هی از نظر  یکیتوان    یجرج برنارد شاو را م    

 نقـاد و    يرکـ  ف يدارها، خود دارا  یآلودش بر پد    ه او، افزون بر نگاه طنز     کژه  یبحساب آورد، به و   
دند یوشـ ک یه مـ کـ  قرار داد یسندگان آگاهیتوان در گروه نو یا بود، او را به جرئت می پو يرکتف

خت یررد تا با در هم      ک ینه طنز را سالح   ین زم یشاو در ا  . زندی بست یعدالت  ی با ب  یگاهیدر هر جا  
ن یشنامه و طنز در ای با نما ي جامعه بود و و    یشاو تشنۀ دگرگون  . ندکز  ی ست یهنگکآن با تئاتر، با     

 . تاخت یش مینه پیزم

 یبحث و بررس
شان را به جامعۀ  یشی و جرج برنارد شاو آثار نماOscar Wildeلد یارواکه اسکش از آن یپ

.  در ذهن خـود داشـتند   يمدک را از    یص مفهوم خا  یسینند، مخاطبان انگل  ک انگستان عرضه    یادب
، به یسیس انگلینو يمدکس سدة هفدهم و ینو شنامهی، نماBen Johnson مثال بن جانسون يبرا

م یگونه مفاه  پرداخت و آن    یه هدفش اصالح و آموزش جامعه بود، م       ک یکالسک یکمکن  یمضام
 . ردک یش میها را مضمون نوشته

ه کــ چــارلز دوم بــود ی و بــه هنگــام پادشــاه(Restoration Period) 1در دورة بازگشــت
ه کـ  يا   گونه  سان انگلستان گذارد، به   ینو  شنامهی بر نما  یر ژرف ی تأث (Moliere)ر  ی مول يها  شنامهینما
 رو بـه  يمـد ک يهـا  شنامهیل به نمای رو به زوال رفت و تمایسیشنامۀ انگلیگاه نمایت و جا یماه

 که از سب  کر را   یسپک ش يمدک يها  شنامهین نما  همچنا یسیهر چند مخاطبان انگل   . اهش گذارد ک
 را Lily and Greeneن ی و گریلی لیسی انگليها ز نمونهیرد و نک یز میها پره یکالسک ينوشتار

 . دادند یح می بود، ترجیکمک ییجاد فضایه هدفش اک
ـ     يمـد ک يها  شنامهیر نما یسپکام ش یلیه و ک است   يادآوریستۀ  یبا ه بخواهـد   کـ آن    یاش را ب

نوشت، او بر خالف سنت مرسـوم، بـه    یزه می غريرد، از رو  یشخند بگ یا جامعه را به ر    ی و   افراد
 . دیخند یها و همراه با آنان م ه با آنکد، بلیخند یش نمیها شنامهی نمايها تیشخص

 (Comedy of Errors) کاشـتباهات مضـح  شنامۀ او به نـام  ین نمایان، تنها نخستین میدر ا
ت و یـ  از واقعیبـ کی او تریـک مک يها شنامهیۀ نمای بود، وگرنه بق  یکالسک يمدکه متأثر از    کبود  

 . نمود ی رخ م  پرت و دور افتاده،یت، خلوت و مناطقک ساییه در فضاکذهن بود 
                                                           

  .که چارلز دوم به پادشاهی بازگشت است 1660هاي   بازگشت، حدود سال دورة -1
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 دورة بازگشت با شـتاب فـرو خفـت و چنـدان             يمدک کان گرفتن سدة هفدهم، سب    یبا پا 
را از همان اواخر سدة هفـدهم     ی ز شنامه را گرفت،  ی نما يه در سدة هجدهم، رمان جا     کنگذشت  

هـا و     ۀ قدرت سوار شد و توانست آرمان      یک بر ار  يدیه طبقۀ جد  کو سر آغاز سدة هجدهم بود       
طبقۀ متوسط، با انقـالب بـزرگ       . ندک یکالسک فاخر   کن سب یگزی خود را جا   ینی زم يها  شهیاند

 . وفتکرو طرة خود را بر فرهنگ و هنر جامعه فیفرانسه در اواخر سدة هفدهم، مهر س
شمندان طبقـات  ی، اندیسم و فرو خفت جامعۀ اشراف    یسیالسک قدرت    طرةی س يزیر  با درهم 

سـم را از  یسیان نطفـۀ رمانت یا و رمان آوردند، خانم ژرژ ساند و شـاتوبر ی به رؤيرو به افول، رو   
 گـر بـا  ی دياز سـو . آلمان و انگستان وام گرفتند تا آن را در بستر آمادة فرانسـه پـرورش دهنـد      

سندگان و شاعران، زبان و ی از نو ياریر گسست و بس   یارگر زنج ک طبقۀ متوسط، طبقۀ     یابی قدرت
د و  یـ ارزار طبقـۀ جد   کـ رمان عرصۀ   . ار گرفتند کارگر به   کقلمشان را در خدمت طبقۀ نوخاستۀ       

اد یـ  را در آثارشـان فر   -ارگران و زنـان   ک - انسان يسندگان آزاد ینو. ارگر شد کو آن طبقۀ    یآلنرنات
 . دندیشک یم

 يان آزاد یسندگان مناد ینو. دیبخش  ی، رشد رمان را شتاب م     ییم بر جوامع اروپا   ک حا يفضا
ردنـد،  کز رشـد خـود را آغـاز         یـ  ن یگر ادب ی د يها  امد رمان، گونه  یارگران شده بودند، پ   کزنان و   

 اگر چه انگلسـتان   . اد مخاطبان خود شدند   یها، فر   سندگان رمان یسان، همدوش با نو   ینو  شنامهینما
داد، امـا   ی طبقۀ متوسط را بازتاب نمـ     يها  ازها و آرمان  یها، ن   شنامهی در سدة نوزدهم، در نما     یحت

نـان  ی ا  ننـد، ک را به جهان هنر عرضـه        یسان بزرگ ینو  شنامهی توانستند نما  یی اروپا يشورهاکگر  ید
ـ  یدوشـ   در نبرگیاسـتر ،  باغ آلبـالو   در   آنتون چخوف همچون    در  بسـن ی ا یـک هنرو   یزه ژول

 آزاد، ییامجوکـ   الت زمان خـود پرداختنـد،  کد و مش ی به موضوعات جد   دشمن مردم امۀ  شنینما
ز توجه آنان بود، امـا انگسـتان هنـوز در           ک زنان در مر   ي و آزاد  يریامگکش عشق و    یطالق، رها 

ز، یـ  پرجذبـه و جـدال برانگ      یسینو  شنامهیه ناگهان نما  ک فرو خفته بود     ییایتوریکحجاب دورة و  
 . نار بزندکها را  ییایتوریک دورة وییاید حجاب ریوشکلد، یارواکهمچون اس

 و ازدواج را    ی اجتمـاع  ي نهادها  ش، اثرات و نگرش آنان به زنان،      یها  لد در نوشته  یارواکاس
 داشت، نقد   ی به زندگ  Aesthetic ختیباشنای ز یه او نگاه  کداد، اما از آنجا       یمورد پرسش قرار م   

ر ییـ ه جـرج برناردشـاو برآمـد و پـرچم تغ     کن  یوبد، تا ا  اشیها را ب    ییایتوریکنش و کاو نتوانست   
: ردکـ  را خطـاب     یسـ یسـان انگل  یشنامه نو ی را به دست گرفت و نما      ییایتوریکشه و یرفتار و اند  

زش در  یـ نده و احساسـات و غرا     که اوهام گذشته را به دور اف      کند  ک یشرفت م ی پ ی هنگام یآدم«
 ). 4 یارتک کم(»  بسپاردیشه به فراموشیر و اندکبرابر ف
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ر یی تغ ی آمادگ يها برا   ییایتوریکش به و  ی رساندن صدا  يوکشاو از صحنۀ تئاتر به عنوان س      
 شـاو  يهـا  موعظـه . بـرد  یش بهره میان آرای بيش برایشگفتارهایرد و از پ ک یپندارشان استفاده م  

شه یه هنرمند صاحب اند   ک است   يخطابۀ هنر است، هنر   . اند  ی و اخالق  ی شناس ییبایآوران ز   امیپ
 . ندک یز میرا از مخاطبانش، متما

 يه بـا شـماتت بـار      کـ نـد، بل  ک ی نمـ  يب هرگز با مخاطبان خود تظـاهر بـه همـدرد          یخط
رد، بـه   ک یش م ی را آراسته از آرا    يا  شنامهیه شاو نما  ک یهنگام. ندک ی آنان را سرزنش م     واژگانش،

. داد  ی طنز مـ   ی را چاشن   و گوها    آن گفت  يزدود و به جا     ی را از آن م    يا  شنامهیباره عناصر نما  یک
ق از راه ی بـه حقـا  یابیـ جه راه ی وارد آوردن اتهام و در نت      ي برا يا  ادعا نامه «ن ترفند را    یاو خود ا  

ل مـدافع و    کیـ ب، واعـظ، و   ی خط یی هنر بالغت و غنا    يها  تی از همۀ ظرف   يریگ   با بهره   ها،  آرمان
 ). 111 یبنتل(» دانست ی مRhapsodistست یراپسود

از یـ هـا و پنـدارها ن   شهیرد و بدان اندک یه جامعه، آن را احساس مکنوشت  یگونه م شاو آن 
ه نتوانست بـا  کاما از آنجا  . ردکشنامه آغاز ن  یار خود را با نوشتن نما     که او   ک است   یگفتن. داشت

ر یند، به ناگز  ک واژه، با مخاطبان برقرار      یک، به وسعت    کوچک ی، رمان و رساله ارتباط    یسخنران
تر   کوچک یگاهیس، جا ینو  شنامهیه شاو نما  کهر چند   . دیازمایشنامه و تئاتر را ب    یابر آن شد تا نم    

  انـه، بـا تمـام تـوان،    ی واقعگرایاما او بر آن شـد تـا بـا نگرشـ         . لسوف داشت یر و ف  کاز شاو متف  
 . زدیست را در هم بریآل دهی ايها یک رمانتياهایرو

ختـه شـود و     یز بـه دور ر    ید همه چ  یالم، با کشنامه جز   یه در نما  کست  ین باور ن  یشاو بر ا  «
ه، یـ ناک،  يه روان گفتـار   کـ او معتقـد اسـت      .  بمانـد  یشنامۀ نـو بـاق    ی به نام نما   يا  مانده  فقط پس 
 يهـا  تیـ ختـه بـه صـورت موقع   ی در هم ر يها  تیل و آراستن واقع   ی، تضاد، طنز، تمث   يچالشگر

همـان  (» انـد   شـنامه یما ن ين رهاوردهـا  یدارتریـ ن و پا  یتر  نهیریها د   نیمنظم و هوشمندانه، همۀ ا    
113 .( 

 ياو پنـدارها  . دی بزدا ییایتوریکسم را از چهرة هنرمندان دورة و      یسیشاو بر آن بود تا رمانت     
 يار عـاد یه رابطۀ زن و مرد را بسـ کدانست، تا آنجا  یر قابل تحمل میها را غ   یکوهم گونۀ رمانت  

 ين ابـزار بـرا    یاراترکـ ئـاتر   ه ت کـ او باور داشـت     . دیشک یر م یو به دور از عشق و توهم به تصو        
ار رو  یشه و تالش شاو، با چالش بسـ       ین اند یه ا کدستان است،   یدن و پرورش احساس ته    یشیاند

 . به رو شد
ز بـه  یـ گران نیبـاز . ند شاو بـود ی ناخوشايها شنامهی مخاطبان از نمايزارین چالش، ب ینخست

 متداول و معمول، يها  در نقشيها باز    آن يرا برا یشتر راغب بودند، ز   ی ب یک رمانت يها  شنامهینما
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آل و    دهیـ شه داشتند و قهرمانان ا    یز چشم به گ   یها ن   ران سالن یها، مد   نیافزون بر ا  .  شده بود  يعاد
 و نقـاد  ی شـاو آزاردهنـده بـود، او بـه تئـاتر واقعـ      ين موانـع بـرا    یا. دادند  یح م ی را ترج  یعشق

 . دیشیاند یم
ر فاصـله   یر و مـول   یسـپ ک آثـار ش   يروال جـار  شاو از   » شنامۀ نو ینما«ه  کط بود   ین شرا یدر ا 

شـتر  یها ب   ستند، آن یر در صدد اصالح جامعه ن     یسپک ش يها  شنامهیه نما کافت  ی یاو درم . گرفت  یم
ر یسـپ که ش کشاو باور داشت    . ار دارند ک او سرو    ی روح يها  یاستکها و     با درون انسان، حماقت   

سـنده عشـق را     یه نو کـ ن روست   ی از ا  بند نبوده، ی پا یس واقع ینو  شنامهیبه تعهدات و رسالت نما    
 . رده بودکانون توجه خود ک

د در  یـ را او با  یـ  به طبقۀ متوسط برهانـد، ز      ید خود را از وابستگ    یشنامه با یبه نظر شاو، نما   
شـاو بـا   . د در سطح متعارف بمانـد یشنامه نبایات و نمایشه، ادبین اندیدر ا . وشدکر جامعه ب  ییتغ

 . ردک ی نو به مخاطب القاء می خود را با روشيها  پنداشت ییگو  از طنز و بذلهيریگ بهره
 متعهـد   يهـا   شـنامه ی شسـته رفتـۀ نما     يهـا   ه به جر و بحـث     ک یبا ورود به سدة نو، ناقدان     

Problem Plays) بسـن بودنـد و   ی ایـک رو هنر ه در اواخر سدة نوزدهم دنبالـه ک ییها شنامهینما
ت آثار  یه طنز از اهم   کافتند  یپرداختند، در   یم) ردندک ی م ی را بررس  ی و اجتماع  یالت اخالق کمش

ن یـ ابنـد، ا  ی پر تـوان شـاو را در آثـارش در          یآنان هرگز نتوانستند مضمون اخالق    . اهدک یشاو م 
 هـدف  ی نامنسجم يها  ها و آرمان    شهی اند ي به سو  كن در سرتا سر آثار شاو، همچون ناو       یمضام

ش یهـا  شـنامه ی طنز او را در نما   يرویت ن کباما ساموئل   . افته بود یبسن  ی در ا  يه و کگرفته بودند   
ن مجـال را  یـ سـنده ا ی بـه نو یه طنز و سرگرم  کقت مسلم است    ی حق یکن  یالبته ا . ص داد یتشخ

مـن بـا    «: ارا نوشـت  کنـه آشـ   ین زم یشاو خود در ا   . دیواهمه با مخاطب سخن بگو      یدهد تا ب    یم
 ).157ا یچت(» .ام هدن وا داشتیفتار مردم را به شنک، همانند کاله دلقک زنگولۀ يصدا

ه آرزو داشـت وضـع      کـ ر دهـد، بل   ییـ شـنامه را تغ   ید مفهوم نما  یوشک یشاو نه تنها به راست    
 تئـاتر  يها نهیاهداف شاو در زم.  بهبود بخشديشمندی و هم اند يجامعه را، هم از لحاظ اقتصاد     

 و  1890ۀ  ت دهـ  یـ  بـر بازتـاب واقع     ی مبنـ  يها  شنامهی نما يشاو در  مقابله با ادعا     . و جامعه بود  
ر آشـنا  ی دیع ادبی صنا ياربرکه هستند، آن هم با ارائه شناخت و         کاء به همان گونه     یاندن اش ینما

آشـوبد و   یرفته بودنـد، برمـ  یش فرض پذیها به عنوان پ ه آن ک یات سنت یو طرح داستان و اخالق    
ر شـهر،  یـ ق فقان مناطکد بر نگرش خرده مالیه باک، بلید بر فقر احساس   ید نبا کیتأ: دارد  یاعالم م 

 پر يها انک رنگارنگ و م   ك و نه بر پوشا    يگر  یه بر روسپ  کمان، بل یرده و پش  کنه بر زنان سقوط     
 و بـه  یمک عدة يا را برایه مزاک باشد يدار هیب و فساد نظام سرماید بر آسیه باکزرق و برق، بل  
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 بـود   یگـام ن به هن  یو ا . گر فراهم آورده است   ی د ياریدن از جسم و جان بس     یشک يگاریمت ب یق
 يهـا   به تمسخر گرفتـه شـد، و قالـب        » اسلحه و انسان  «شنامۀ  یپروا در نما    ی، ب يپرور  ه قهرمان ک

 ).155همان (ر سؤال رفت ی زیجنس
 ثروت خشم او    يع نامساو یتوز. گذار بود    و مرحلۀ    ی اجتماع يها  انیدوران شاو دوران طغ   

 بـا مـردم، اگـر چـه در     يمـدرد  بود سرشار از احساس هیشناس  ه او جامعه  کخت چرا   یرا برانگ 
 و یه امـور اجتمـاع  کـ ن بـاور بـود    ی اما او بر ا      واال داشت،  یگاهیشۀ او سرنوشت انسان جا    یاند

 طرفداران اصـالحات     از جامعۀ  ياو به عنوان عضو   . ارشناسان باهوش وانهاد  کد به   ی را با  یاسیس
دن بـه  ین تـا رسـ  دسـتا ی تهی در اصالح، آموزش و سـامانده ی سع(Fabian Society) یجیتدر

 . وفا داشتک شيا جامعه
ه کـ وه جنگ برداشـت و نشـان داد   ک پرده از چهرة پر غرور و با شاسلحه و انسانشاو در   

 از بلغارسـتان  يا  ه در منطقـه   کـ شـنامه   ین نما یا. روح و مخرب است     ی، ب كجنگ چقدر وحشتنا  
شـنامه، دو مضـمون   ینمان یـ در ا. ردکـ  تئـاتر را جلـب   یان دائمیافتد، تنها توجه مشتر   یاتفاق م 

ه جنگ شـر و احمقانـه و   ک نین ایرا شاو معتقد بود در ع  یاند، ز   ختهیجنگ و ازدواج، با هم درآم     
 يهـا   خانمانسـوز و ازدواج يها  ه به جنگ  ک ییایازدواج مطلوب و خوب است، اما توهمات رؤ       

 . اند ها را در خود پوشانده نیشوند، هر دو ا ی میمون منتهینام
ش او را از باال     یها    ارزار رفته و معشوقه   که به   ک يا  هیمن همانند شوال  «: (Sergius)وسیسرج

ن مفهوم  ی به جنگ، بر اساس ا     یستیه نگاه رمانت  کم  ینیب  یم) II: 49(» .ام  نگرند، به رزمگاه رفته     یم
، یلـ کبـه طـور   . از دارنـد یـ  نیجنگنـد، چـون بـه قهرمـان     یها م ه انسانک قرار گرفته  یستیآل  دهیا

 پـر  یاگر او انسـان . اند طرفانه ی از تعصب و بی شاو به دور از احساس بوده و خال   يها  امهشنینما
ار کـ ن یـ ها بخندد، او ا توجه بوده و به آن ی بی اجتماع يها  توانست به شرارت    یاحساس بود، نم  

 .  از تعصب استير و برکه او روشنفکند، چرا ک یرا م
را » اسـلحه و انسـان  « و ضد قهرمـان  يزکت مری شخص(William Archer)ام آرچر یلیو«

ه ک ییها تید، شخصی نام(Captain Bernard Bluntichelli Shaw) شاو یچلیسروان برنارد بالنت
 ي ادوارديهـا  شنامهی در نمایاپیاند و پ    یکوة فهم و استدالل خاص او شر      یرسد در ش    یبه نظر م  

(Edwardian Plays)] یگرانی، بـاز يدر آثار دربار. وندش یظاهر م] مربوط به عصر ادوارد هفتم 
 (Under Shaft) و آنـدر شـفت   (John Tanner)ردند، جان تنر ک ی مي را بازی اصليها ه نقشک

 ). 158ا یچت(» شدند یم میل شاو گرکبه ش
 يایـ رد، در پندار او بدون دن     ک یت م یاش احساس مسئول     جامعه يریر پذ ییشاو نسبت به تغ   
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نند و چطور با    ک یداد چگونه زندگ    یاو به مردم نشان م    . هد بود رقابل تحمل خوا  ی غ یبا، زندگ یز
ه در عصـر    کـ از آنجـا    . مان را به مردم برساند    ید و ا  یام ام یخواست پ   یاو م .  روبرو شوند  یزندگ

ت سـرگرم   یـ ن مأمور ی بنـابرا    اسـت،  ی سـرگرم  يه تئاتر فقط برا   کن بود   یده بر ا  ی عق ییایتوریکو
 باشـد، مـردم هـم       يدة شاو اگر تئاتر در هدف خود جـد        یعقبه  . ردن مردم بر دوش تئاتر بود     ک

ه بـر  کیـ  بـا ت ییهـا  شـنامه ین مخالفت شاو با مضمون نما   یبنابرا.  خواهند شد  يخود به خود جد   
ها را نشـان   پا افتادة آن شی پيها ن علت تناقض یر، به هم  یسپکش. ر و شر بود   ی و خ  ي و بد  یخوب

 . داد یم
ار کـ  روزمـره بـه   یرا مـا آن را در زنـدگ  یـ ت است، زیماه  یار ب ین مسئله بس  یبه نظر شاو ا   

 خـود   ید بـه طـرح ذهنـ      یست، هنرمند با  ی ن یچ  غاتیه هنرمند تبل  کن باور بود    یاو بر ا  . میبر  ینم
ه تنـاقض   کـ  یار را با بحث و جـدل      کن  یند و ا  ک ید هنرش را ارتباط   یوشک یاو م . ت ببخشد ینیع

 . داد یرانه، سرانجام مکض روشنف تناقیعنیداد،  یل مکش را شیها شنامهی نمايزکمر
ن و  یشـه بـدب   یوس هم ی همـواره در حـال انتقـاد و سـرج          (Riena)نا  یدر اسلحه و انسان ر    

شـنامه اسـت   یه در طول نما   کند، بل ک یر نم یی آنان، تغ  يها  نشکها با      آن يها  تیشخص. اند  ییایرؤ
 دارد ی منطقـ یشبهات و کست، او شی مغز نیسر و تهک سبينا دختریشوند، مثالً ر یار م که آش ک

 . ندک یسم حمله میال دهی و ایک رومانتيها و به سنت
 يهـا  آل دهیـ هـا، ا  یپرسـت  خواست انجام دهد، وطن    یوس م یات ما از آنچه سرج    یذهن«: نایر

 و امـا    I) 21(» سـتند؟ یا ن یـ  جـز رو   يزیها چ   نیا ا یه آ کردم  ک ی م ک اوقات ش  یقهرمانانۀ ما، گاه  
ار مغـرور،  یاو بسـ . سـت ی نیار راضـ  ک خدمت یک یت اجتماع یز موقع ، او ا  (Louka)ا  کدربارة  لو  

 بر  یتر بوده و مبتن     نی ب  را واقع ی است، ز  ی واقع ي زن برنارد شاو   یکا  کلو. مطمئن و جسور است   
ا کـ بـه نظـر لو  .  نونگر و آزاد شده استیاو زن . ندک یر م ک خودش ف  يرده و برا  کزش عمل   یغرا

زنـد، امـا آن را        یه دربارة شجاعت حرف مـ     ک وس در حد حرف است، چرا     ی سرج يها  صحبت
 یـک ه قـرار اسـت      کـ  یاو در حـال   . وس نامتوازن و نابالغ اسـت     یت سرج یشخص. دهد  ینشان نم 

 . ندک رفتار ک دلقیکقهرمان باشد، مجبور شده مانند 
 ي ترسـو اسـت، دالور     یک،  ي من، سرباز در واقع در اوج دالور       ی گرام يبانو«: وسیسرج

  ).  I 46(» .ن استیب است، تمام رمز و راز مبارزه موفق همیز آسل واهمۀ او ایاو دل
 یر انسـان  یرحمانه و غ  یخواهد به ب    یه شاو م  کرد  کتوان احساس     یشنامه م ین نما یدر طول ا  

ش اسـتفاده   یها  تیاندن شخص ی نما يات برا ی اخالق ی سنت يارهایاو از مع  . ندکبودن، جنگ اشاره    
ز وجود دارند، با    یه رذائل ن  کدهد تا نشان دهد       یش م یضائل نما نار ف کها را در      ه آن کند، بل ک ینم
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. گرنـد یدیک الزم و ملزوم یژگین دو ویرا ایلت است، زیلت، رذیه شرط وجود فض   کن مفهوم   یا
شـان دربـارة    یا واقع یـ  یـک ر رومانت کـ ها، مطابق با طـرز تف        شاو نسبت به آن    يان داور ین م یدر ا 

م ینـ یب  یبـث مـ   که در هملـت و م     کـ   آنچنان ی درون  او تعارضات  يها  تیدر شخص .  است یزندگ
، ی خـارج  يروهـا یه در غلبه بر ن    ک ندارد چرا    یرونی به غلبۀ ب   يا  وجود ندارد، قهرمان شاو عالقه    

امـا  .  اراده بر احساس است    يروزیآنچه مهم است، غلبه بر نفس و پ       . ندیب  ی نم ی از قهرمان  ینشان
 بـا انسـان     يه انسـان امـروز    کـ ن باور اسـت     یبر ا را شاو   ی است، ز  یستیآل  دهیار ا یشه بس ین اند یا

 امـا در     گمان انسان دانش خود را گسترش داده اسـت،          یب.  ندارد یوس سزار تفاوت  یروزگار جول 
 يه انسان گونۀ برتر   کد  یشکها طول خواهد      نسل.  حاصل نشده است   یشرفتیچ پ یدرون انسان ه  

 یک از سرعت    يه، شاو با برخوردار    روانشناسان يا  در مشاهده «. ش ببرد یاز موجودات شدن را پ    
 ی بـا احساسـ    ين امـر در و    یـ  ا ی است، ول  یژگین و یتر  ست در به چنگ آوردن مهم     یاتوریکارک

 کمـ (» سـان اسـت   یک در همـۀ افـراد       یه جنس ذات انسـان    ک نی بر ا  یخته شده مبن  ی آم یشگیهم
 ).4 یارتک

 به  یفراتر از قهرمان   کیه انسان خا  کگران انداخت تا نشان دهد      یشاو، قهرمان را از چشم د     
خوانـد،   ی را به دوئل فرا مـ      یچلیوس، بلونت یه سرج ک يا  در صحنه . ل مجسمه و افسانه است    کش
. ردیپـذ  ی میز را به سادگی قهرمان فرا انسان همه چ     ییگو. ردیپذ  یتفاوت م   ی آن را ساده و ب     يو

ه در  کن باور است    ی ا نا بر یرا ر ی وجود ندارد، ز   یچلینا و بلونت  ی در ر  یچ تعارض ین گونه ه  یبه هم 
 . ارکادند و مردان در برابر شیبه نظر شاو، زنان در عشق ص.  بوده استيتمام مدت مشغول باز

تواننـد عشـقش را       یه م ک یابند و مردان  یوه آن را در   کتوانند ش   یه م ک ی زنان يا برا یدن«: نایر
 ).  I :21(» ...وهمند است ک واقعاً شییاینند، دنک يباز

ـ کـ ار بـاهوش اسـت، ا  ی بسیا، او زن کلوو اما دربارة     وس را یش از عشـقش، سـرج  یراه او ب
 . زند یب میوس آسیت سرجیار به عزت نفس و شخصکن یرا ایند، زک ی میکتحر

ارا به چشم   ک، آش ک شاو، خرد همراه با صورت     يها، در پشت تمام طنزها      نیبا وجود همۀ ا   
ه بر روزگـار او     کن را   یشی جامعۀ پ  يها  يادیشاو بر آن بود تا در پشت نقاب خنده، ش         . خورد  یم

شـاندن مخاطبـانش بـه      کهـدف او    . نـد کرد، رسوا   ک یم م ی آن را ترس   ياحاطه داشت و سودمند   
ز و ی تيتوان برخورد یالم او مکدر  . داد  یالمش انجام م  کار را با    کن  یدن بود و او ا    یشی اند يسو

 يهـا  ه مـردم چگونـه ارزش  کـ دهـد    یالم نشان م  کاو با   . افتیشه و ذهن    یان اند یرانه م کروشنف
ن ین و راست  ی دروغ يها  هیان ال یوشد، م ک یاو م . دهند  ی قرار م  ی انسان يها   را باالتر از ارزش    يماد

 . ز قائل شودی تمایزندگ
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ش یها تیبرد، به واسطۀ شخص   یها به عنوان ابزار بهره م       تیالم و شخص  کگر او از    یبار د یک
خـود شـاو   . نندکد گفتگو ی چگونه بایاشد و مردم واقعد بی چه طور بایه زندگکدهد،    ینشان م 

 ی متفـاوت يهـا  تیس، او در شخصـ ک برع ها شناخت، تی دسته از شخص   یکتوان تنها در      یرا نم 
  اند،  ار انسان گونه  یوس بس ی سرج يها  یثبات  ی نمونه، ب  يبرا. شود  ی شناخته م  یانباشته از راز زندگ   

هـا را     او آن . نـا و شـوهرش    یاترکخندند، مـثالً      ی در صحنه م   ي عاد یک رمانت يها  تیاو به شخص  
 بر  یچلیبلوونت. دهد  یدار جلوه م    ها را خنده    شان آن     ي باز یکند و در رومانت   ک ی م یکار رومانت یبس

 . شود ی از جنگ نشان داده مك و هراسناي عادی قهرمان، همچون انسانيخالف سرباز
خـورد؟ در عـوض مـن         ی نبـرد مـ    فشنگ به چـه درد    .  ندارم یچ مهمات یمن ه «: یچلیبلونت

   ).  I 29(» ...الت همراهم دارم کشه شیهم
او بـا   . نـد ک یم مـ  یش تفهـ  یهـا   هـا و جـدل      ها، بحث   شنامهیق نما ید خود را از طر    یشاو عقا 

بسـن از   یشاو همانند ا  . ندک یم م یش را تنظ  یها  شنامهیه خاص خود اوست، ساختار نما     ک يا  وهیش
ل بهـره   یـ  ابـراز احساسـات و تخ      يردورزانـۀ خـود و نـه بـرا         خ ي ابراز باورهـا   يزبان فقط برا  

هر چنـد   . گرفتند  ی همانند چخوف از احساسات بهره م      يگر، معاصران و  یدر طرف د  . دیجو  یم
ننـدگان آثـارش    یردن خواننـدگان و ب    کـ  متقاعـد    ي بـرا  يا  لهیشاو هم از زبان، فقط به عنوان وس       

هـا   تواند توده ی، مییگو ح طنز و بذله   یاربرد صح که با   کده دارد   یه به جد عق   کند، بل ک یاستفاده نم 
پوشاند   یش را با شهد طنز م     ی اخالق يها  ب او آرمان  ین ترت یبد.  سوق دهد  یات اخالق یرا به واقع  

 ییگو  به نظر شاو، طنز، بر خالف بذله      . دهد  ین جلوه م  یریندش را ش  ی به ظاهر ناخوشا   يو آراها 
 .  استی ذهنیتیجهد، فعال یرون میه از احساسات بک

او ماننـد   . ، سال مرگش، در اروپـا بـود       1778ه ولتر در سال     ک است   يزیشاو امروز آن چ   «
بـه ماننـد سـخنوارن،      . رانه و مجادله بـود    ک روشنف ییای از طنز، پو   یش فوران یولتر در تمام زندگ   

داشـت، سـنت را    یه ضرورت مـذهب را اعـالم مـ   ک یبرد، در حال یورش میسا  یلکواهمه به     یب
 رسـوا شـده   يهـا  ت و قهرمانان آرمـان یان مشروعیترس و هراس از قربان  یرد، و ب  ک یشخند م یر

 کمـ (» . بـدون عشـق بـود      یرخواهی معتقد به حقارت انسان و خ      یاو انسان دوست  . ردک یدفاع م 
 ).  از مقدمه15 یارتک

اسـت، او واقعـاً بـه ذات        ) نیبدب (ک مسل یلبکه شاو   کست  ین معنا ن  یها مطمئناً به ا     نیاما ا 
 خـود   یزة انسـان  یند غر که تالش   ک تواند باشد، به شرط آن      یمان دارد و به آنچه انسان م      ینسان ا ا

شنامه خـود را    ی نما يساخت، فضا   یر او را قادر م    کن تف یا. ار بندد که فطرتاً خوب است، به      کرا  
 یابینش و ارزشـ   یـ  ب يرویـ ل در ن  ی اصـ  يهـا   نبوغ شـاو او را مجهـز بـه ارزش         . شاداب نگهدارد 
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او به  . شان بود ید سنت یاندن مخاطبان از عقا   کهنر او ت  . ردک ی م ی سنت يارهایمستقل از مع   يزهایچ
ـ    ید و افراط و تفر    یخند  یمسائل م  ه کـ  یدانسـت، در حـال      ی مـ  کت مضـح  یـ نها  یط احساس را ب

 . داد ی خود را نسبت به امور پر طمطراق نشان ميرلندی ایگستاخ
 هر  یول. رانه است کجهت استدالل، روشنف  ت مستمرشان در    ی شاو در جذاب   يها  شنامهینما«

 واضـح و    یامیـ توان پ   یندرت م   شوند، اما به    ید با سماجت به بحث گذارده م      یها عقا   چند در آن  
ه معتقـد اسـت نظـام       کـ  نباشـند    يا  ها موضوعات عمده    امین پ یافت، البته اگر ا   یها    روشن در آن  

 يهـا   تیان وضع یب. می آسوده خاطر باش   ن نظام یم در ا  یتوان  ی از ما نم   یکچیقاً فاسد بوده و ه    یعم
ن یـی ز تعیـ  ن(Brecht) برشـت  يهـا  شنامهیها در نما ان آنی از بی شاو حتيرگذاری تأثيمتضاد برا 

 . تر است نندهک
.  شـاو سـرزنده اسـت      یکتکالید«: ردک خاطر نشان    (Walkly) یلکوا. ب.  آ 1904در سال   

 يزیـ ر فان هم قالـب یه به عنوان حرک نینند و با ا ک ی م ییگر را شناسا  یدیک مصمم   يها  تیشخص
 یشـوند، حتـ     یودن و نان به نرخ روز خـور خوشـنود مـ           ک يها  ست انسان کدن ش یاند از د    شده
 ). 156تا یچ(» شود یم می سهيروزین پیز در ایها متحدند و مخاطب ن ه بظاهر با آنک یزمان

رون یـ ه ب ک یر حال س د یشنامه نو یه در آن، نما   ک شاو است    کشنامه به سب  یطنز، عصارة نما  
 او یشـوخ طبعـ  . نـد ک ی نظاره مـ يزیآم طنتی شیتعصب یستاده، آن را با بی ساختۀ خود ا   يایاز دن 

 روح وجود   ی پر شور و شاداب    یانتها از سر زندگ     ی ب يا  ش رشته یها  شنامهیجاودان است و در نما    
هـا بـا    تیخص در تنوع و وضوح شیسیسان انگلیشنامه نوی از نمایک چیر، هیسپکپس از ش . دارد

 يروهـا یا بـد از ن    ی خوب   یل محصوالت ک به ش  يادی او تا حد ز    يها  تیشخص. ستندیشاو برابر ن  
 . دندیندة عقایا نمای و یاجتماع
سـان  ینو  رمـان يد بتـوان همداسـتان بـا زبـان بـاز     یه شـا ک اعتقاد داشته    يزیشاو به آن چ   «

گر، آثار او تـداوم آرمـان و   یت دد؛ به عباری نامیکتب رومانتک ميریه پذیپسند به نحو توج  عامه
 يهـا  ینـ ی نفـرتش از جهـان ب  ياو بـر مبنـا  . اربرد اسـت کـ ه و ی نظر  ت،یت و ماد  یت، معنو یواقع

ت یـ آل و واقع دهین ای شاو، رابطه بيها شنامهیل بزرگ نماکمش... ت است  یسک مار یکارانه،  کایر
او ). 123 یشـل (» نـد ک یم میسسم تریسم و رئالیآل دهین ای بيا ه رابطهکن منوال است یاست و بد 
 یانه و جسورانه و شـجاعت کری زینشی با بي به باد تمسخر گرفت، و    ی را به زندگ   یکنگاه رومانت 

 . دیاوک یافانه مکش را موشی اجتماعيرانه، انسان و نهادهاکروشنف
ـ ی سـنت يهـا  ، ازدواجيگـر  ین شهر، روسپیمناطق پائ  سـم  ی، رومانتی اجتمـاع يش داوری، پ

 از یهـا تنهـا بخشـ    نیـ ، مـذهب، ا کی پزشـ  وه، حرفـۀ ک با ش یخی تار يها  تیشخص،  يگر  ینظام
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ه سـخت دلبسـتۀ     ک یاو در حال  .  او قرار گرفتند   یین نقد خردگرا  یب  ر ذره یه ز ک است   ییها  چالش
.  او بـود   يهـا   ی سردرگم ي برا یبخش راه نجات    ی زندگ يروین ن ی مردم بود، اما هم    یرفاه اجتماع 

ه به  ک زن تبلور گرفت، اما تا آنجا        یندگیستن و زادن در شور زا     ی ز يای پو  زةی، غر ی زندگ يروین
 مردان و زنان و نه   ی شهوات شخص  يلۀ ارضا ی، شاو آن را نه به عنوان وس         شد  یازدواج مربوط م  

 نـو و بهتـر،      یا آوردن نسـل   یـ ل ابزار به دن   که به ش  ک، بل یم روابط خانوادگ  کیلۀ تح یبه عنوان وس  
 . ردک ی میتلق

: نــدک ی اشــاره مــیشــاو بــه دو گونــه فخرفروشــ» اســلحه و انســان«شــنامۀ یدر طــول نما
ن یـ نـد، او بـا ا  ک یردستانش احساس تنفر میه نسبت به زکوال یک به نام نيارک خدمت یفخرفروش

ن یشـاو همچنـ   . دیـ آ  یار خوششـان مـ    کن  یرا از ا  یند، ز ک یر م یها تحق   رفتار، خود را در برابر آن     
 يتابخانـه و زنـگ در  کل داشتن یه خود را به دلک را (the Petcoffs)ف ک خانوادة پتیفخرفروش

 . ندک یوم مکداند، مح یش باالتر میها هیاز همسا! یکیترکال
. رد، مخالف بود  ک ین وابسته م  یه آنان را به طبقات فرود     ک ییها  اران را با آرمان   کشاو خدمت 

 يردن بـرا  کـ ار  کـ بـودن آن،    ر مآبانه   که بدون توجه به نو    ک نیار اعتقاد داشت و ا    کاو به شرافت    
 . رسان است  ارزش و خدمتيجامعه دارا

هـا مبـذول       بـه مقدمـۀ آن     يا  ژهی شاو الزم باشد توجه و     يا  شنامهی بهتر نما  ك در يد برا یشا
شـتر  یاو در ب  . افـت یتوان بـه وجـدان عمـوم دسـت            یق مقدمه م  یه از نظر او از طر     کم، چرا   ینک

مقدمه به . گذاشت ی خود را گسترش داده و به بحث م    ياه  دهیها ا   ش، در مقدمۀ آن   یها  شنامهینما
 . می خاص را بفهمیشنامه و انتخاب قالبی نمايل ماورایند تا دالک ی مکمکما 

. انـد  یکها ضد رمانت هر دو آن.  دارندکیشنامه و مقدمۀ آن، هر دو نقطۀ آغاز مشتر   ین نما یا
 ي ويهـا  دگاهیـ ر منشور دی تفسیکی هک ين نقاط به هم مرتبطند، به طوری اين همه هر دو یبا ا 
ه کـ م یص دهیند تا تشخک ی مکمکمقدمۀ او به ما .  اوستيها  دگاهی د یکر درامات یی تغ يگریو د 

 .طلب و مبلغ است ، اصالحياو جد

 جهینت
ه بـه هـر حـال فهـم شـاو بـه عنـوان               کـ م  یجـه برسـ   ین نت یـ ن است به ا   کب مم ین ترت یبد

 ی زنـدگ  کوچکات  یقت، ما در توجه به تمام جزئ      یقدر ح . ستیس چندان دشوار ن   ینو  شنامهینما
 یکاو به عنوان    . میون شاوا یشود، مد   یده گرفته م  یسان ناد یشنامه نو یگر نما یه معموالً توسط د   ک

ار گرفتـه شـده بـود، از        کـ ها به     ه قرن ک ی مصنوع ی نظام ي افشا يگرا، به عمد برا      اخالق یانقالب
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ها را بـه   ییایتوریکه نقاط ضعف وکن را داشت یعت ااو مطمئناً شجا  . ندک یترفند طنز استفاده م   
 او بـه ذات و رفتـار انسـان          يهـا   شـنامه ینما. ف و طنزگونه به معرض تماشا گـذارد       ی ظر یلکش
 . پردازد یم

ه انسان خواهان اسـتفاده از قـدرت خـرد          ک یت انسان اعتقاد دارد، به شرط     یاً به درا  یاو قو 
 . ل شودی به ابر انسان تبدين است روزکلۀ قدرت خدا دادش ممیخود باشد و به وس

 يهـا    تـالش  کار بد و گاه مضح    ی گاه بس  يامدهای در پ  ی زندگ يمدک و   ي من تراژد  يبرا«
 و نـاب توسـط      ی علمـ  یخی تـار  يه به جا  ک ییها  آل  دهیمان بر ا  ی نمادها يگذار  هی پا يمستمر، برا 

 )16شاو (» .شود، نهفته است یلمان القاء میمان به تخ مه ارضاء شدهیشهوات ن
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