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چکیده
رخدادِ فاجعهای در قصر خاندان مشهور و ثروتمند چنچی در روم موجب شد دو نمایشنامهنویسِ جریانساز که
برگرفته از حوادث واقعی است که به صورت نمادین به وقایع عصار پرسای بیشای شا ی و آنتاونن آرتاو مرباو
میشوند .مقالۀ حاضر خاندان چنچی اثر پرسی بیشی ش ی با توجه به جنبشی که در انگ یس به شکل رمانتیسیسم
در جریان بود و خاندان چیچی اثر آنتونن آرتو با توجه به عقاید او در ماورد تاااتر بایرحمای را ماورد مقایساۀ
تطبیقی قرار میدهد .هدف از نگارش این مقاله یافتن تفاوتها و شباهتهاای فکاری دو نویسانده در باا

یا

واقعۀ تاریخی و پیوند آن با تااتر و متن از دیدگاه آنهاست .شاعرانگی ،نگاه ویژه به وجه ادبی و توصیف کالمای
از ویژگیهای بارز اثر ش ی است؛ در حالی که آنتونن آرتو باا حضاور ماتن در تاااتر باهشادت مخاالف اسات و
می کوشد به کارگردانی و اجرا تأکید کند .مطالعۀ تطبیقی این دو نمایشنامه تفااوتهاای سااختمایاهای آنهاا را
آشکار میکند .نتایج پژوهش نشان میدهد پرسی بیشی ش ی برای ت طیف کردن ماجرای خشونتآمیز چنچیهاا،
به وقایعی که فقط در کالم نمود پیدا میکنند و اَعمال شخصیتها را با زبان در صحنههای متفاوت نشان میدهند،
پناه آورده است؛ در حالی که آنتونن آرتو اَعمال خشونتآمیز شخصیتها را در زمان حاال و باا خشام مضااعفی
بهتصویر میکشد ،به طوری که از شخصیتهای الل و بیکالم بهره برده و صحنههای فرعی را حذف کرده است.
واژههای کلیدی :پرسی بیشی ش ی ،آنتونن آرتو ،خاندان چنچی ،ساختمایهها.

 .مقدمه
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در سال 1133م واقعۀ خشونتآمیز خاندان چنچی در روم به ناابودی تماام اعضاای خاانواده
منجر شد .شهرت و ثروت این خاندان زبانزد خاص و عام بود؛ به همین دلیل محاکمۀ سنگین
آنها موجب روایت داستانهای متفاوتی از این رخداد تاریخی شاد کاه از خیااالت ،تعصابات
شخصی و پیشداوریهای مردم نشات میگرفت .خاندان چنچی 1عنوان نمایشناماهای اسات
که دو نویسنده یکی بهنام پرسی بیشی ش ی 2در سال 1113م و دیگری آنتاونن آرتاو 3در ساال
1331م ،در آن از دیدگاههای متفاوت ،واقعۀ تاریخی خانادان چانچایهاا را شارو و تفصایل
دادهاند .هر دو نویسنده اندیشههای مبارزهط بانۀ خود را در مورد جامعه و وقایع نهفته در آن که
به زندگی شخصیشان نفوذ کرده بود ،در قالب نمایشنامه بازنمودهاند .فاجعۀ خاندان چنچای
رویارویی و جدال دو نیروی قوی و ضعیف است که شخصیتهایی باا قاب یاتهاای نمایشای
متفاوت را به ذهن هر ی

از این نویسندگان متبادر کرده است .ش ی و آرتو هر ی

در اوضاا

حاکم جامعه شان ،اوج خیانت و خشاونت موجاود در ایان واقعاۀ تااریخی را باا رویکردهاای
مخصوص خود نگاشتهاند .ش ی با پناه بردن به جنبش رمانتیسیسم و استفاده از غازل و روحیاۀ
شاعرانهاش در توصیف خشونت ماجرا ،این داستان را به نمایشنامه تبدیل کرده و آرتو بهدلیال
عقایدش در مورد تااتر بیرحمی و استفاده از ابزار اجرایی مورد نظرش ،خشم مضااعفی را باه
این داستان واقعی بخشیده است .در مقالۀ حاضر ،تفاوتهای فکری این دو نویسنده که با قصد
عینیت بخشیدن به واقعۀ تاریخی مورد نظر ،اثرشان را در قالب نمایشنامه نگاشتهاناد ،بررسای
شده است .چنین مطالعات تطبیقیای که موقعیت واحدی را نزد دو نویسندۀ متفاوت از جواماع
و زمانهای مخت ف مطرو مایکناد ،ماا را باا رویکردهاا و طارز فکار آنهاا آشانا مایساازد.
پرسشهای اص ی پژوهش برای رسیدن به شرو دقیق تفاوتهای مذکور ،از این قرار است:
 .1از منظر پرسی بیشی ش ی و آنتونن آرتو ،اندیشههای کاربردی در تااتر چیست؟
 .2ساختمایۀ نمایشنامههای خاندان چنچی از شا ی باا خانادان چانچای از آرتاو چاه
تفاوتهایی دارند؟
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نخست نظریات پرسی بیشی ش ی را دربارۀ مذهب ،جامعه و ادبیات بیان میکنایم و سا س
از نظریات آنتونن آرتو و دالیل اهمیت دادن او به تااتر و اجرا سخن میگوییم و اینکه چگوناه
توانسته است ادعاهای خود را با توجه به آنچه در اجرای آثار مورد نظر قرار میداد ،ثابت کناد.
بر این اساس ،رویکردها ،اندیشههای کاربردی و نو اهمیتی که هار کادام از ایان نویساندگان
برای تااتر و ادبیات نمایشی قائلاند ،بررسی و مقایسه میشوند .در ادامه به داستان اص یِ واقعۀ
تاریخی خاندان چنچی و تأثیرات آن در طول زمان بهاختصار اشاره خواهیم کرد .سارانجام باا

تکیه بر نظریات ش ی و آرتو ،به بررسی تطبیقیِ ساختمایۀ نمایشنامههاای خانادان چانچای
میپردازیم .دیدگاه ش ی و چگاونگی اساتفادۀ او از رویکارد روانشاناختی بارای اثرگاذاری و
حسانگیزی بیشتر در این واقعۀ تاریخی و تبدیل آن به اثری نمایشی در مقابلِ نگرش آرتاو در
مقام خالق نظریۀ پستمدرنیسم در تااتر قرار میگیرد .بهعقیدۀ آرتو ،نظریۀ کاربردی در تااتر با
عناصر و ویژگیهای اجرایی همراه است .وی بر اساس اهمیتی که برای اجرا در کارهایش قائل
است ،متن نمایشنامۀ خاندان چنچی را کماهمیتتر از کارگردانی آن ج وه میدهاد و از ایان
طریق اثر نمایشی را با عنوان نظریۀ تااترِ بیرحمای بارای اثرگاذاری بیشاتر در مخاطاب ارائاه
میکند و بسیاری از ویژگیهای شخصیتها را به اَعمال آنها وامیگذارد.
 .2نظریة پرسی بیشی شلی
بهعقیدۀ ش ی ،عقلگرایی بهتنهایی برای انسان کافی نیست .انسان بایاد باا اشاتیار درونایاش
روبهرو شود و وظیفۀ تااتر این است که این شور و تمنا را در او برانگیزد .وی با همین عقاید
و باورهای خود باه رمانتیسیسام انگ یسای گارایش پیادا کارد .رضاا سیدحساینی در تفسایر
رمانتیسیسم انگ یسی مینویسد:
رمانتیسیسم انگ یسی به جهانی بودن مالل و رنج درونی معتقد است .رمانتیسیسم انگ یسی
امید به آزادی جوهر شاعرانه بسته است که هیچ عقوبت و پاداشی نه متزلزلش میکند و نه
نیرومندش [ ]...همچون ش ی که اگر اسطورهاش را در گذشته میجوید ،از نوعی قهرماانی
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درونی ناشی است .رمانتیسیسم نوعی اتکا به نیروهای درونی است .خرد رمانتی

تجربهها

را پاالییده میکند .هر کسی باید اسطورۀ خود را بسازد (.)134 /1 :1331

ش ی نمیتوانست با ارزشهای جامعه همسو شود .او در برابر سنت و زورگوییهای رایاج
به ابزاری خشنتر و ماندگارتر یعنی نوشتن پناه برد .نوشتنی که شاعرانگی را با تخیل باههماراه
داشت .هارلند در کتا

خود با عنوان درآمدی تاریخی بر نظریۀ ادبی از افالتون تا بارت آورده

است:
به اعتقاد ش ی ،احساسات انسان به دلیل اصول تحمی ی رایج در جامعه ،در حال نابودی بود.
او فقط شعر و تخیل را درمان الزم برای بازگشات حاس پاذیری و همادلی مایدانسات.
آفرینش شعر که در ذهن شاعر و ناخودآگاه وی شکل می گیرد ،برتری اخالقی او را ثابات
میکند (.)133-131 :1333

او قصد داشت در آثارش به مخاطبان نگاهی متفاوت بدهد تا هر کسی راه شناخت خود را

در درام مورد نظر ،به تناسبِ عقل و خرد و اخالقاش دریاباد .قاادری در کتاا باا چارا در
آینههای قناس گفته است :ش ی تااتر را ابزاری برای آموزش افراد جامعه از راه همدلی میداند.
درامی که در آن تصاویر به خیالپردازی وابستهاند ،ماثثر واقاع مایشاود؛ زیارا درام و ادبیاات
هالهای از چیز عینی را پیش روی ما میگذارند (.)323-321 :1314
در سال  1113و در روم ،ش ی دریافت که افساانۀ چانچای برگرفتاه از اشاتیار غیرقابال
وصف در میان مردم است که با قاتالن و کشتهشدگان این اتفار واقعی همدردی میکردند.
از آنجایی که داستان بهمدت دو قرن حفظ شده بود ،ش ی آن را در ردیف شاهلیر 4و ادیپ

1

میدانست (.)Guy Steffan, 1969: 604

سرانجام او با برداشت خود از افسانۀ چن چی تصامیم باه نگاارش ایان ماتن گرفات و اثاری
ماندگار با عقاید حسانگیزی و شاعرانگی خود برجای گذاشت.
 .3نظریة آنتونن آرتو
آنتونن آرتو را بنیانگذار و خالق نظریۀ پستمدرنیسم در تااتر میدانند« .تااتر پساتمادرن بار
روی صحنه ،پیش از آنکه پستمدرنیسم به جریان اص ی نزد اندیشمندان تااتر دهههاای اخیار
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تبدیل شود ،از دهۀ سی میالدی در تااتر بیرحمی 1آنتاونن آرتاو شارو شاده باود» (مختابااد
امرئی .)11 :1312 ،آرتو به سنت تااتر غربای و حاکمیات ماتن در تاااتر اعتقاادی نداشات .او

رهایی از هر نو س طه و قیدوبند را میط بید .ساتاری در کتاا آنتاونن آرتاو شااعر دیادهور
صحنۀ تااتر ،عقاید آرتو را دربارۀ تااتر و تأثیرات آن به شرو زیر بیان میکند:
آرتو معتقد بود که صحنۀ تااتر چون بوتۀ کیمیاگری ،جایگاه مسخ و استحاله و دگردیسای
وجود و بازآفرینی آن است و تااتر چون حجر ف سافی بایاد ماس وجاود را زر کناد ،اول
بمیراند و س س زنده گرداند و موجب تطهیر وجود و ماده شود .در واقع مشخصۀ اساسای
و مشترک کیمیاگری و تااتر این است که هر دو میخواهند واقعیتی را کاه پایش از زباان
م فوظ و کالم گفتار وجود داشته ،بیابند و آن واقعیت ،جهان رؤیاا و ناخودآگااهی اسات.
تااتر باید در حکم تعادل نوینی باشد که پس از ویرانی ،مستقر میشود .تااتر باید نقا هاا
را برافکند و درو ها را برمال کند .پس تااتر چون طاعون اسات کاه پایاانش یاا مار
بیماری است یا درمان .از راه ویرانسازی کاری نی

از

و سازنده انجام میدهد (-42 :1311

.)43

آرتو تااتر را وسی های برای بازسازی اسطورههای کهن و امروزی شدنِ آنها معرفی میکند.
قادری در انتهای ترجمۀ خود از نمایشنامۀ خاندان چنچی در مورد تااتر بیرحمی و نظریاات
آرتو نوشته است که او تااتر را وسی های برای آموزش به افراد جامعه که در ضامیر ناخودآگااه
شکل گرفته باشد ،نمیپذیرد .بهنظر او ،تااتر بیرحمی یعنی آگاهی و شفافیتی کاه انساان را باا
خشونتها و باورش که «زندگی همیشه مر ِ کسی است» ،روباهرو مای کناد (قاادری:1318 ،
 .)11آرتو در سال  1331به نگارش خاندان چنچی روی آورد .در روزگاری که فاشیسم 2برای
نابودی جهان دست به کار شده بود ،او در شخصیت کنت چانچای ،هیت رهاای روزگاارش را
بازسازی میکرد .بنابراین برای نشان دادن هیت رهای زمانش ،تمام نظریات خود در با

تااتر و

تأثیرات آن را در این نمایشنامه بهکار بست تا هم به شخصیتها با نمودِ واقعیشان ب اردازد و
هم با متن و نوشتار مخالفت کناد و باه آن وجهای اجرایای بخشاد .آرتاو معتقاد اسات دورۀ
عذا آور و فاجعهباری که در آن زندگی میکنیم ،نیازمند نمایشی است تاا از رخادادهای روز
12
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جامعه عقب نماند .تااتر برای یافتن جایگاه خود در جامعه باید هر آنچه را در عشاق ،جنایات،
جنگ و جنون یافت میشود ،به ما بازگرداند (.)Artaud & Morgan, 1958: 75-76
 .4مقایسة تطبیقی نظریههای پرسی بیشی شلی و آنتونن آرتو
در جدول زیر خالصهای از وقایع مهم زندگی و نظریات ش ی و آرتو در باا

تاااتر را مقابال

هم قرار دادهایم.
جدول  :تطبیق نظریات شلی و آرتو
پرسی بیشی شلی
1

آنتونن آرتو

نداشتن دلگرمی برای ماندن در کشورش بهسر بردن در تیمارستانها و سفر به
بهدلیل انگ یسِ زیر س طۀ سنتها

2

کشورهای موافقِ نظریات او ازجم ه مکزی

تااتر :ابزاری برای آموزش افراد از راه دل مخالف با آموختن در تااتر و بهکار بستن آن
و همدردی

3

در عالم واقع

افزودن اندیشه و به خیال درآوردن شیء تااتر بیرحمی بازنمایی نیست ب که خود
زندگی است ،واقعیت و تخیل و رؤیا در

نه تق ید محض از آن

پیوند با زندگی.
4

عدم مط قگویی دربارۀ مسائل پیچیدۀ تااتر بیرحمی یعنی آگاهی و شفافیت ،زیرا
اجتماعی ،درام و ادبیات با هالهای از چیز بدون آگاهی ،بیرحمیای در کار نیست.
عینی برای ناآشنا ج وه دادن آن

1

آفرینش شعر در ناخودآگاه ،برتری مخالف ناخودآگاهِ تصادفی شاعر و مخالف
اخالقی شعر نشاندهندۀ برتری اخالقی ضمیر ناخودآگاه در تااتر ،واقعیت پیش از
کالم و گفتار ،جهان رؤیا و ناخودآگاهی

شاعر

است.
1

شخصیتها با وجوه رفتاری مشخص و اتحاد ناگسستنی خیر و شر در شخصیتها
باثبات

2

درهمریزی مرزهای عقلگرای انسانی و ق مرو تااتر فیزیکی و تجسمی است نه
13
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و روانشناختی ،اندیشۀ ابتدایی تماشاگر از

محدود کردن آن ،اندیشیدن به آشو
غ یان احساسات
1

طریق حس اوست نه منطق و درکاش

بازگرداندن حسپذیری به انسان از طریق مخالفت با نویسنده و تس ط متن بر
شعر ،روی آوردن به گفتوگو بهجای کارگردان و عناصر دیگر نمایشی
خشونت بهعنوان انسان فرهیخته

3

اتکای نویسنده به نیروهای درونی و بهکار بردن تااتر برای امروزی کردن اساطیر
کهن ،دلمشغولیهای مردم ضروریتر از

اسطورهسازِ خود بودن

دلمشغولیهای فردی
18

هم اهل ایمان هم اهل کفر

خداناباور

 .5داستان واقعی «چنچی» به نقل از دیگران
واقعۀ تاریخی چنچی در سال  1133در مردم و نویسندگان پس از خود تأثیر بسیاری گذاشاته
است .گای استفان 1در مقالۀ خود آورده است که نسخههای مخت فی دربارۀ خاندان چنچای در
کتابخانههای ایتالیا یافت میشود .از آنجایی که اسناد بایگانیشدۀ پاپها و باازجوییهایشاان از
متهمان در دسترس عموم قرار نداشت ،داستان واقعی بهشدت تحریف شده اسات .نویساندگان
جز در دو زمینه که همگان شاهد آن بودند ،به شاایعات و تخایالت خاود رجاو مایکردناد:
حرکت دستهجمعی متهمان بهسمت چوبۀ دار و در نهایت اعدام .فرانسیسکو چنچای مرتکاب
جرایم زیادی شده بود .ظ م به خانوادهاش و نیز خشونتها و رفتارهای ناشایستی که از او سار
میزد ،موجب شد همسر دومش لوکرشیا ،دخترش بااتریچه و پسرش جیاکومو بههمراه یکی از
دوستانشان نقشۀ قتل او را بکشند .بار نخست نقشه با شکست مواجه شد؛ اما بار دوم به کما
دو مزدور او را کشتند .در شکنجه هاا ،یکای از قااتالن مجباور باه اعتاراف شاد؛ زیارا هنگاام
دستگیری ،ردایی به تن داشت که بااتریچه پس از قتل به وی داده بود .دیگاری هام باا لبااس
مبدل فرار کرده بود .ی

زن رختشوی که بااتریچه بستر خونین پادرش را باه وی داده باود،

ع یه خانوادۀ چنچی شهادت داد .مادر و برادرش زیر فشار شکنجه اعتراف کردند؛ اما بااتریچه
14
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توطاۀ قتل پدرش را به گردن نگرفت .پس از اینکه پاپ دستور اعدام را صادر کرد ،بسایاری از
وکال و اشرافزادگان تقاضای تخفیف کردند .پاپ به تقاضاها گوش فراداد و اجارای حکام را
بهتعویق انداخت .بعدها شخصی بهنام پائولو سانتا کورچه ،پس از به قتل رسااندن ماادر خاود
فرار کرد .همین عامل موجب شد تا پاپ تصمیم بگیرد با اعدام چانچایهاا و اجارای حکام،
عاقبتِ احترام نگذاشتن به بزرگان خانواده را به مردم نشان دهد .فقط برناردو فرزند کوچ تارِ
خاندان چنچی تبرئه شد که او را هم وادار کردند شاهد اعادام خاواهر ،بارادر و ناماادریاش
باشد (.)Guy Steffan, 1969: 601-604

 .1مقایسة ساختمایهایِ دو نمایشنامه
اکناااون پاااس از شاااناختی کاااه از داساااتان واقعااای خاااانوادۀ چااانچااای پیااادا کاااردیم،
نمایشنامههایی را که تحت تاأثیر ایان واقعاه و باا هماین ناام -یکای از پرسای بیشای شا ی
و دیگری از آنتونن آرتو -نوشاته شادهاناد ،بار اسااس سااختمایاههایشاان بررسای تطبیقای
میکنیم که شامل طرو داستانی ،تم ،شخصیتپردازی ،زبان و ساختار میشود.
 . -1طرح داستانی

طرو نمایشنامۀ خاندان چنچی اثر پرسی بیشی ش ی:
کنت چنچی پدری بیرحم ،اما ثروتمند است که دست به کشتارهای بیشمار میزند و هر بار
با بخشیدن بخشی از مال خویش به پاپ و واتیکان از چنگ دادخواهی میگریزد .این مارد کاه
طبیعتی واژگونیافته است ،چشم دیادن فرزنادانش را نادارد و از مار

و تبااهی آنهاا شااد

میشود .او از سر جنون و به این بهانه که دخترش در کار او منتقدانه ماینگارد ،باه او تجااوز
میکند .بااتریچه به پاپ شکایت میبرد؛ اما دادخواست کتبی او هرگز به پاپ نمایرساد؛ زیارا
اورسینو آدم ریاکاری است که لباس کشیشان را به تن دارد و به عشق بااتریچه تظاهر مایکناد؛
ازهمینرو نامه را به پاپ نمیرساند .بااتریچه با یااری اورساینو دو مازدور جاانی (اولیم یاو و
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مرزیو) را مییابد که کینهای دیرینه به چنچی داشتند و به آنان دساتور مایدهاد پادرش را در
خوا

بکشند .درست چند لحظه بعد از مر

چنچی ،سفیران پاپ فرامیرسند تا چنچای را

بهخاطر تباهکاریهایش به روم ببرند؛ اما چون او را کشته مییابناد ،بااتریچاه و دیگاران را باا
خود بههمراه میبرند .اولیم یو بهدلیل مقاومت کشته میشود و مرزیو پس از محاکماهای کوتااه
اعتراف میکند؛ اما وقتی در برابر چشمان بااتریچه قرار میگیرد ،هر آنچه را گفته بود کتماان و
س س خودکشی میکند .عوامل پاپ نیز سوایِ پسر کوچ
مر

خانواده ،همۀ خاندان چنچی را به

محکوم میکنند.

طرو نمایشنامۀ خاندان چنچی اثر آنتونن آرتو:
کنت چانچای در ثاروت و بایرحمای شاهرت فراوانای دارد .پااپ و واتیکاان باه اَعماال و
جنایتهای او واکنشی نشان نمیدهند .خانوادۀ چنچی نمیتوانناد رفتارهاای ناشایسات او را
تحمل کنند و از او بهشدت میترسند .بیرحمی او تا حدی است که از مر

فرزنادان خاود و

آزار و اذیت آنها لذت میبرد و احساس شادمانی میکند .روزی باهدلیال ساخنان بایمحاباناۀ
دخترش در مقابل خود ،به او تجاوز میکند و این عمل ذهان بااتریچاه را مشاوش مایساازد.
اورسینو (اسقف) که با به تن کردن لباس کشیشاان باه عشاق بااتریچاه تظااهر مایکناد ،ابتادا
میخواهد به پاپ شکایت برد؛ اما وقتی انتقام مصرانه را در چشمان بااتریچه میبیند ،دو مزدور
الل را به او و برادرش جیاکومو پیشنهاد میدهد تا چنچی را در خوا

بهقتل برسانند؛ چراکاه

آنها اللاند و نمیتوانند از خود دفا کنند .در همان زمان ،سفیران پاپ که بهدلیل جنایتهاای
چنچی آمده اند تا او را به روم ببرند ،با پیکر بیجان او مواجه میشوند .س س آنها بااتریچاه،
لوکرشیا ،جیااکومو و آن دو مازدور را باا خاود مایبرناد .پاس از محاکماهای کوتااه و دیادن
دستخط آدمکشانِ الل به ماجرا پی می برند و باه غیار از پسار کوچا
خانواده را به مر

خاانواده ،هماۀ افاراد

محکوم میکنند.

طرو داستان و آغاز نمایش نامه در هر دو اثر تقریباً یکسان است .تفاوتهای بارز و اصا ی
به نگرش نویسندههای اثر در مورد اجرایی شدن متن وابساته اسات .آنچاه در طارو داساتانی
11
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تفاوتهای این دو اثر را مشخص میکند ،به ماجرای تجاوز چنچی به بااتریچاه و تاأثیر ایان
حادثه در دخترمربو میشود .شخصیت اورسینو بهعنوان واسطهای برای شاکلگیاری جنایات
خانواده وارد ماجرا میشود .معرفی دو مزدور الل از طرف او در نمایشنامۀ آنتونن آرتو بهجای
دو مزدوری که در نمایشنامۀ ش ی از چنچی دل خوشی نداشتند ،تفاوت مهم طارو داساتانیِ
نمایشنامهها را رقم میزند که در ادامۀ بررسی ساختمایههای این دو اثر بهتفصیل ع ت آنهاا
را بررسی میکنیم.
 .2-1تم

تم هر دو اثر ناظر به مر

بیرحمانۀ مظ ومان در جامعهای با پوشش قادرت و ثاروت اسات.

تقابل بیرحمانه میان شخصیتهای ضعیف و قوی دستمایۀ اص ی نویسندگان برای پرداخاتِ
این واقعۀ تاریخی در قالب ادبیات نمایشی است.
 .3-1شخصیتپردازی

مخالفت ش ی با ازدواج بارها از زبان بااتریچه وقتای در مقابال لوکرشایا قارار مایگیارد ،بیاان
میشود .او حاضر نیست نامادری مهربانش را ترک کناد و از طارف دیگار چانچای مخاالف
سرپناه داشتنِ بااتریچه است و نمیخواهد او به آسایش برسد .این مسا ه نیاز اوج مظ ومیات و
دلسوزی بااتریچه را نشان میدهد که در برابر خودخواهیهای مردی برتر از خود ،نماود پیادا
میکند.
ش ی از نخستین اندیشمندان فرهنگ انگ یس است کاه فکار مایکارد هار گوناه اصاالو
اجتماعی بدون دگرگونی ت قی مردان دربارۀ نقش اجتماعی زنان کار بیهودهای است .او بار
آموزش و پرورش زنان بسیار تأکید میکرد و به هماین دلیال ،موضاو تااریخی خانادان
چنچی و نقش بااتریچه در آن برای او سکویی بود برای ادامۀ چنین بحثهاایی (قاادری،
.)334 :1314
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همچنین ش ی بارها مخالفت باا پااپ و اعتقاادات و ساخنانی را کاه از جاناب خادا بیاان
میکنند ،زیر سثال میبرد؛ زیرا آنها با نیرنگ و طرفداری از چنچای ،باه ثاروت و عظمات
میرسند و این مسا ه در نمایشنامۀ او بسیار پررنگ و حقبهجانب عمل مایکناد .بناابراین باه
شکایت شخصیتها از وضعیت بغرنج خود که به خداناباوری برمیگردد ،اشاره میکند.
بئاتریچه ]...[ :نگذارید دیوانه شوم! ای خدای بخشنده ،مارا بابخش کاه چناین پنادارهای
سستی دارم .کاش نه خدایی ،نه بهشتی و نه زمینی در این جهان تهی میباود [ ]...در ایان
جهان بیداد بسیار دیدهام؛ چه از سوی خدا و چه از مردم ،یا هر نیرویی که سرنوشت شوم
مرا برساخته است (ش ی :1318 ،پردۀ دوم ،صحنۀ دوم.)34-33 ،

در نمایشنامۀ آرتو ،اورسینو بهطور صریحتری از گرفتن انتقام بارای جیااکومو و بااتریچاه
سخن میگوید و بااتریچه در نمایشنامۀ آرتو ،سریعتر به نتیجه میرسد و به عزمی راسخ برای
قتل پدر دست مییابد؛ بنابراین تصمیم و کنشِ شخصیتها بیش از کالم و ماتن اهمیات دارد.
در آغاز نمایشنامه ،کامی و از صا ح و دوری از جناگ ساخن باهمیاان مایآورد و از کودتاا و
شورش میترسد؛ اما در ابتدای نمایشنامۀ ش ی ،چنچی را بابت پ یدیاش سرزنش و عیاال و
دختر زیبایش را توصیف میکند و در مقابل چشمانش میآورد .در نمایشناماۀ آرتاو ،ساخنان
پاپ در بسیاری مواقع بهصورت نقلقول میآید؛ اما در نمایشنامۀ ش ی ،غیرمستقیم و از زباان
اورسینو یا کامی و از پاپ سخن به میان میآید .در اثر ش ی ،این شیوۀ نقلِ سخنان پاپ از زباان
دیگران از پاپ شخصیتی پرقدرت و حاکم میسازد.
ش ی بخش بیشتری از این نمایشنامه را به نشان دادن واکنش ستمدیده نسبت به ستمکاش
اختصاص میدهد تا بتواند انگیزههای عمل ستمکشان را با وسواس بیشتری بررسای کناد.
بااتریچه نشاندهندۀ آدمهایی است که در لحظات بحرانی اجازه میدهند طبیعت خام آدمی
بر فرهیختگی آنان چیره شود .در صحنۀ دادگاه ،بااتریچه با انکار این واقعیت که او مرزیاو
گام بهسوی همانندی با پدرش برمیدارد .اما گاام

را اجیر کرده بود تا پدرش را بکشد ی

بعدی بااتریچه ،او را همتای پدرش میکند .او با سخنان آتشینش مرزیو را چنان زیرفشاار

11

دورۀ  ،5شمارۀ  ،3پاییز 331

فصلنامة پژوهشهای ادبیات تطبیقی

میگذارد تا مرزیو همان چیزی را بگوید که بااتریچه مایخواهاد (قاادری 341 :1314 ،و
.)343

اما «در تااتر آرتو بیرحمی ،اتحاد ناگسستنی خیر و شر است .بنابراین اخالر از لحااظ وی
عبارت است از فراهم آوردن این امکان که خیر و شر توأمان تج ای کنناد ناه اینکاه باه یکای
رجحان و اولویت داده شود» (ستاری .)42 :1311 ،یکی از تدابیری که آرتو اندیشیده ،استخدامِ
دو شخصیت الل مزدور است که همچون شخصیتهای مزدور و قاتل نمایشنامۀ شا ی ،هایچ
دشمنیای به چنچی ندارند .این دو نفر را اورسینو بهعنوان قاتل انتخا

میکند و تمام اَعماال

و سخنشان از طریق ایما و اشاره و آنچه در شرو صحنه بهکار رفته ،توصیف مایشاود .هماین
مسا ه عام ی است برای کوتاهتر شادن اتفاقاات و اعترافاات دادگااهی؛ زیارا آنهاا ساریع باا
دستخط خود همه چیز را اعتراف میکنند و در نهایت بااتریچه ،لوکرشیا و جیاکومو به پایاان
راهشان میرسند .اما در نمایشنامۀ ش ی ،جدال و مبارزه و انتقاام مادام باا گفاتوگوهاایی از
اولیم یو و مرزیو بهتعویق میافتد.
در نمایشنامۀ ش ی ،بااتریچه که درگیر پریشانی و جنون در زبان و کالم شاده باود تاا اوج
رفتار خشن پدر را با خود نشان دهد ،ضعیفتر و بیخردتر عمل میکند؛ اما نمایشناماۀ آرتاو
بهدلیل نشان دادن اَعمال و رجو کمتر به کالم ،صریحتر پیش میرود و شخصیت مقاومتری از
بااتریچه ارائه میدهد .لوکرشیای نمایشنامۀ آرتو نیاز در کاالم بسایار مقااومتار از لوکرشایای
نمایشنامۀ ش ی عمال مایکناد .دیگار ،کاالم تکاراری و صاحنههاای اضاافی وجاود نادارد.
مط قگویی و صراحت در اثر آرتو چشمگیرتر است .هر دو سویۀ روو انساان ،خیار (عیاان) و
شر (پنهان) در شخصیتها دیده میشود .برای پاک کاردن زشاتیهاای درون انساان بایاد شار
موجود را نشان دهد .همان طور که در صحنۀ اول از پردۀ اول ،چنچی خود اعتراف میکناد و
بهتدریج به شری که از درون او فوران میکند ،پی میبریم و در نهایت با این شر ،بقیۀ خاانواده
را به منجالبی نابخشودنی میافکند« :چنچی :من از قانون خودم پیروی میکنم [ ]...سرنوشاتم،
اعتقادم ،به من حکم میکند که بهدنبال شر باشم که شار آفریادن کسابوکاارم باشاد» (آرتاو،
 :1318پردۀ اول ،صحنۀ اول.)11 ،
13

بررسی تطبیقی ساختمایهها در نمایشنامههای خاندان...

مهسا طالبی رستمی و همکاران

در نمایشنامۀ ش ی ،بااتریچه قبل از اعدام در گفتوگوی پایانی ،عشق و وابساتگیاش باه
نامادری را ابراز میکند و قبل از آمااده شادن بارای گاام نهاادن باهسامت مار  ،از لوکرشایا
میخواهد که موهایش را ببافد و به بافتن ماوی یکادیگر در گذشاته اشااره مایکناد کاه ایان
گفتوگو غ یان احساسات را به اوج میرساند .در واقع ش ی در این اثر ،با توجاه باه واقعاهای
که زمانی در تاریخ رخ داده است ،اسطورۀ خود را با اتکا به نیروهای درونی برمیساازد تاا باه
آنچه در جامعه و تااتر میخواهد ،تحقق ببخشد .اما در نماایشناماۀ آرتاو ،بااتریچاه نگرانای،
دلواپسی و خشونت نهفته در وجودش را با سخنانی که به زباان مایآورد ،باه اوج مایرسااند.
مر

را نیز ت خ میبیند؛ زیرا ترس از روبهرو شدن با پدرش را دارد .او میترسد که مر

برای

او سرانجامی ساخته باشد که همانند پدرش شود .بااتریچاه باهسابب خشاونت و قاطعیات در
تصمیم خود ،از آنچه ش ی دربارۀ اقدام انسان فرهیخته بیان کرده ،دور شده و خیر و شار در او
توأمان تج ی یافته است؛ به همین دلیل خود را همچون پدرش میپندارد.
در جدول زیر ،شخصیتهای اص ی و عم کرد آنها در هر دو نمایشنامه بیان شده است:
جدول  :2مقایسة شخصیتپردازیها در هر دو نمایشنامة خاندان چنچی
نمایشنامة خاندان چنچی اثر پرسی بیشی

نمایشنامة خاندان چنچی اثر آنتونن

شلی

آرتو
خواستار بروز شر درونی با اَعمالی

چنچی

خشمگین و بهزبانآورندۀ اَعمال پ ید

بئاتریچه

پس از تجاوز :عدم قطعیت در تصمیم برای پس از تجاوز :رسیدن به قطعیتی برای

آشکار
انتقام و درگیر شدن او با زبانی جنونآمیز

مبارزه ع یه پدر و به زبان آوردن
سخنانی برای جدال با او

کامیلو

محافظهکار در مقابل چنچی و تا حدی ترس از شورش و جنگ و در نهایت
موافق خانوادۀ چنچی و عیال و دخترش

دستبهکار شدن او برای بازجویی از
لوکرشیا و بااتریچه

اورسینو

شخصیتی منفور در لباس کشیش و آماده شخصیتی منفور در لباس کشیش.
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کردنِ تدریجیِ بااتریچه برای انتقام از چن-

رسیدن به نتیجۀ مورد نظرش برای قتلِ

چی

چنچی با سرعت بیشتر
شخصیتهایی ترسو بهدلیل پنهان شدن

جیاکومو و

بدون هیچ ارج و منزلتی نزد چنچی و خوار پشت سر اورسینو یا بااتریچه .خوار و

برناردو

خفیف شمرده شدن توسط چنچی و

و خفیف شدن مداوم توسط او

کامی و
ترسو و ضعیف اما مقاومت او بهخاطر بچهها شجاعت نشان دادن او در برابر چنچی

لوکرشیا

برای بیان برخی عقاید تندش و

در مقابل چنچی

همچنین حمایت از فرزندان
اشخاصی با کینۀ دیرینه به چنچی و صحنه-

دو آدمکش

افرادی الل با قاطعیت در اعتراف به

هایی با موقعیتهای قتل و فرار و اعتراف قتل ،بدون واقعه یا داستانی اضافی
آنها در دادگاه
 .4-1زبان

قادری در کتا

با چرا در آینههای قناس ،در مورد ش ی و عقیدهاش درباارۀ بیاان مصاائب و

روی آوردن او به گفتوگو مینویسد:
بهعقیدۀ ش ی بهتر است برای دستیابی به چیزهایی که بدان نیازمندیم باهجاای خشاونت و
ضربههای ناگهانی به گفتوگو روی آوریم ،گیرم این کار بیست سال به درازا بکشاد]...[ .
بهنظر او انسان بیفرهنگ بیشتر بهدنبال کینخواهی و دشامنی اسات و ایان کاار برازنادۀ
انسان فرهیخته نیست ]...[ .روی آوردن ش ی به زندگی چنچی و واکنشهای خاانوادهاش
در برابر او برای نشان دادن نیروهای لجامگسایختۀ اروپاای آن زماان باود؛ نیروهاایی کاه
میخواستند فرهنگ را ی شبه دگرگون کنند ]...[ .ش ی و برنتن هار دو باا سایاه و سافید
نشان ندادن چهرهها به قهرمانسازی پشت میکنند ]...[ .خاندان چنچای در تااریخ بارای
ش ی این وجهه را پیش آورده است که او را یکی از پیشتازان فمینیسم 3بشناسند؛ چراکه او
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به بااتریچه این فرصت را میدهد تا رنج خویش را بر صاحنه باازگو کناد (-321 :1314
.)324

تجاوز به بااتریچه و بازتاا

آن در ساخنان جناونآمیاز و دیواناهوارش ،موجباات خشام

خانواده و انتقام آنها از طریق اورسینو را فراهم میکناد .شا ی بسایاری از مساائل را در زباان
شاعرانه میگنجاند و آنها را با عقاید درونی خود همراه میکند .در انتهای صحنۀ اول از پاردۀ
اول ،چنچی از خدمتکارش میخواهد که به بااتریچه بگوید در نیمهشاب تنهاا باه انتظاارش
بنشیند .بعد از آن ،از هراس و خشم بااتریچه و سخنان مرگبار و پریشانش باه وخامات حادثاه
پی میبریم .حتی چنچی هام در نفارین دختارش ،باه ساخنانی کاه نشااندهنادۀ ایان عمال
وقیحانهاش است ،اشاره میکند .ش ی بهجای خشونتهای ناگهانی ،باه گفاتوگاو و ساخن و
کالم روی میآورد و دلیل به فالکت رسیدن این خاندان را خشم ناگهانی و بیان سخنان صریح
و نابخردانۀ چنچی و رفتار جنونآمیز بااتریچه میداند که زمینهای را فراهم میکند تا اورساینو
نقشۀ شومش را عم ی کند .او بسیاری از جزئیات را در قالب کالم در صحنه و نمایشنامه بیان
میکند .کالم ،بسیاری از خشونتهای گذشته و زمان حال را در خود نهفته است و باا لطاافتی
شاعرانه از جانب شخصیتها بیان میشوند .حتی از طریق گفتوگوهای ردوبدلشاده باه اوجِ
شکنجههایی که بر این خاندان روا میدارند ،پی مایباریم .شا ی باهگوناهای کاالم را از زباان
شخصیتها بیرون میکشد که بهتدریج و بهشیوهای که ناآشنا ج وه مایکناد ،وقاایع غریبای را
مینمایاند و موجب حسانگیزی و شور و هیجان میشود .همچون شخصیت مرزیو که پاس از
آنکه در مقابل بااتریچه قرار میگیرد ،از تشویش و تارس و لحظاۀ بحرانایای کاه در آن قارار
گرفته ،آشو

درونش را ابراز میکند:
مرزیو :اوه ،زمین مرده را آماجِ شرارههای نفرت وحشتبار آن چشمها کنید! نگاهتاان را از
من برگیرید! نگاهتان زخم بر تن مینشااند .شاکنجه باعاث شاد کاه حقیقات را بگاویم.
سروران من ،حاال که اینها را گفتم مرا روانۀ مر
دوم.)11 ،
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همچنین گفتوگوها متضمن مسائل آموختنی و تجربیات شخصیتهایند؛ زیرا ش ی تااتر را
ابزارِ آموزش میدانست« :اورسینو :هر جا ظ می باشد ،چارهای نیاز هسات .پاس بایاد آن قادر
جسور باشیم که بیابیمش» (همان ،پردۀ سوم ،صحنۀ اول.)41 ،
در مقابل ،آرتو معتقد است« :گفتار در تااتر غر

فقط به بیان کشمکشهاای روانشاناختی

انسان در موقعیتهای روزمرۀ زندگی محدود میگردد .این نکته شایان ذکار اسات کاه ق مارو
واقعی تااتر روانشناسی نیست؛ ب که فیزیکای و تجسامی اسات» (  .)184 :1314از نظار وی،
کارگردانی زبان گویای فضا و حرکات است و باید از تمام امکانات اجرایی برای بیان کانشهاا
بهره گرفت.
آرتو عقیدۀ خود را در مورد واقعیت پیش از کالم و گفتار که از جهاان رؤیاا و ناخودآگااه
نشات میگیرد ،به کم

خوابی که بااتریچه در کودکی دیده است نشان میدهاد .بااتریچاه در

رؤیای هر شبش از عریانی خود واهماه داشات و باا جاانوری وحشای درگیار باود .او تاااتر
بیرحمی را تااتر آگاهی میداند و به همین دلیل بااتریچه باا تردیاد کمتاری باه وقاایع عمال
میکند .او دیگر درگیر زیادهگوییها و تشویش زبانی بهگونهای که در نمایشنامۀ شا ی شااهد
آن بودیم ،نمیشود .در نمایشنامۀ آرتو ،صحنۀ تجاوز چنچی به بااتریچه بسایار واضاح و باا
اَعمالی مشخصتر بدون اینکه نیازی به کالم اضافی باشد نمایان میشود و دیگر تع یقی در این
مورد بهوجود نمیآورد؛ زیرا در شرو صاحنه آنچاه از اَعماال و حااالت و رفتاارِ چانچای و
پریشانی بااتریچه توصیف میکند ،به خواننده یا بیننده آگاهی الزم را میدهاد .در نماایشناماۀ
آرتو شرو صحنه اهمیت زیادی دارد .او شکنجههای پایانی نماایش ،نقشاۀ تجااوز چانچای،
چگونگی مج س بزمی که چنچی بهخاطر کشته شادن پسارانش برپاا مایکناد و غیاره را باا
جزئیاتی بیان میکند که نمایانگر خشونت یا حس درون آن صحنه و واقعه باشد.
از سقف صحنه چرخی بر محوری ناپیدا میچرخد .بااتریچه را از ماویش باه ایان چارخ
بستهاند و با فشار نگهبانی که مچهای او را از پشت گرفته است با حرکت چارخ باه ج او
رانده میشود و مسیر حرکت چرخ گردان را طی میکند .هر چندگامی که برمیدارد چناد
صدای جیغ ،توأم با غژغژ محورِ گردان چرخ و چارخدنادههاای چاوبی کاه دارناد تارک
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میخورند ،از چهار طرف زندان به گوش میرسد .این زندان به کارخانهای فعال مایماناد
(آرتو :1318 ،پردۀ چهارم ،صحنۀ سوم.)42 ،
 .5-1ساختار

در ساختار داستانی هر دو نمایشنامه با اوج درام مواجه میشویم .در واقع هر دو اوجمحاور

18

هستند؛ با این تفاوت که متن نمایشی ش ی را گفتوگوها و وقایعی که حاینِ دیاالو هاا بیاان
میشوند ،پیش میبرند؛ اما در نمایشنامۀ آرتو ،عم کرد و کنش شخصیتها بههماراه آنچاه در
شرو صحنه بهوضوو و با جزئیات بیان شده ،پیشبرندۀ وقایع هستند .همچنین تعداد صحنههاا
و گفتوگوها در نمایشنامۀ آرتو کمتار از اثار شا ی اسات و در آن از گزافاهگاویی و تکارار
بهشدت پرهیز شده است تا بتواند اثربخشی و قدرت تااتر را در متحول کردن آدمای و اندیشاۀ
او بهکار ببندد .از نظر آرتو ،نمایش بیرحمی از حیث عم کرد و ساختار ،به فضای غیرماذهبی
شکل میدهد؛ زیرا بهعقیدۀ او ،آثار غر

از نویسندهای که همچون خدا از بااال متانش را زیار

نظر دارد پیروی میکند و این ساختارِ متنهای نمایشی که بر پایۀ نطق و کالم پیش میروند ،او
را راضی نمیکنند .به همین دلیل برای زباان بخشایدن باه اَعماال شخصایتهاا و وقاایع ،باه
کارگردانی اهمیت میدهد.

 .8نتیجه
پرسی بیشی ش ی یکی از اعضای مهام رمانتیسیسام انگ یسای باود و در ایان جنابش فعالیات
میکرد .او با کم

اساطیر کهن ،و زبان شعر و آنچه در ذهان شااعر مایگاذرد ،قهرماانهاای

خاص خود را که با مسائل نابهنجار روز میجنگناد ،خ اق مایکناد .در ایان میاان از داساتان
تاریخی چنچی بهره می گیرد و نمایشنامهای بر پایۀ آن مینگارد و سعی میکند با تمرکاز بار
شاعرانگی ،خشونت محتوای داستان را کمرنگتر ج وه دهد و در عین حاال باا اضاافه کاردن
صحنهها و جزئیات کالمی ،احساسات را برانگیزد .بعدها آرتاو از ایان نماایشناماه در جهتای
مخالف آنچه بهعنوان عم کرد اص ی تااتر میدانستند ،استفاده کرد .او کالم و شااعرانگی را باه
حداقل رساند و از کارگردانی و ابزار نمایشی بهعنوان راهکاری اص ی برای بهنماایش گذاشاتن
این اثر بهره گرفت .همچنین خشونت تااتر بیرحمی را بهطور واضاح و باا اَعماالی آگاهاناه و
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قاطعانه از طرف شخصیتها بهکار بست و ماوجز باودن کاالم را باا کااهش دادن بسایاری از
موقعیتها و صحنهها به اوج رسانید.
 .7پینوشتها
1. The Cenci by Percy Bysshe Shelley
 ،Percy Bysshe Shelley .2شاعز غزلسرای انگ یسی و از اعضای رمانتیسم انگ یسی بود.
 ،Antonin Artaud .3نویسندۀ قرن نوزدهم میالدی در فرانسه که او را بنیانگذار و خالق نظریۀ پستمدرنیسم
در تااتر میدانند.
 ،King lear .4نام شخصیت نمایشنامۀ تراژدی شکس یر با همین عنوان.
 ،Oedipus .1نام شخصیت یکی از اسطورههای یونانی است که سوفکل ،نمایشنامهنویس یونانی ،نیز
نمایشنامهای با عنوان ادیپ شهریار بر اساس همین اسطوره نگاشته است.
6. theatre of cruelty
 ،Fascism .2نظام حکومتی خودکامۀ م یگرا.
8. Guy Steffan
 ،Feminism .3جنبشی سیاسی -اجتماعی برای رسیدن زنان به حقور برابر.
10. climactic
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