
 )٢(“مرگ دאنتوנ “گءورگ بوشنر  و 
 )٢٠٠٢ ، ٤چاפ شدה در ویژה تءاتر ، شمارה (

 نیلوفر بیضایی 
 

 . دאنتوנ یكی אز رهبرאנ אنقلاب فرאنسه بود كه پس אز سقوط نظام سلطنتی بعنوאנ وزیر عدلیه אنتخاب شد
אعدאمهای دسته (سپتامبر دאنتوנ پس אز قتلهای . وی یكی אز پایه گذאرאנ تریبونال אنقلاب در فرאنسه بود

به مخالفت با אفرאطیوנ אز جمله   )  صورت گرفت١٧٩٢كه در ماה سپتامبر سال “ضد אنقلاب“جمعی عوאمل 
“ مرگ دאنتوנ “نمایشنامه  .  אعدאم شد١٧٩٤وی در آوریل .  برخاست١ژیرאندیستها، هربرتیستها و روبسپیر

ا אستناد به وאقعیات جاری آنزماנ و با حركت אز אیנ   بوشنر ب. بردאشتی آزאد אز وقایع אنقلاب فرאنسه אست 
پس  برאی خوאنندה ی  . فرضیه كه خوאنندה تمام فاكتهای تاریخی رא می شناسد ، אیנ نمایש رא نوشت  

بهمیנ دلیل در אیנ نوشته ی  .  אیנ فاكتها درכ بسیاری אزقسمتهای نمایشنامه دشوאر אست ناآشنا با
وقوع אنقلاب فرאنسه همزماנ با عصر אیدה . אصل وאقعه رא نیز شرح دهیمتحلیلی ناچاریم در جاهایی ، 

مورد توجه قرאر  “ هنر ترאژدی“و در آلماנ “ فلسفه ی هنر“در زمینه ی  هنردر فرאنسه . آلیسم در آلماנ بود 
یر אستوאر אست و بدیנ طریق بر تاث) گفتگو(“ دیالوگ“بر پایه ی “ دאنتوנ مرگ   “نمایشنامه . گرفته بود

نمایש با دو گفتگو آغاز می شود كه به موאزאت .  صحه میگذאرد(Logos)“ منطق گفتماנ“غیر قابل אنكار 
دאنتوנ و همسرש با یكدیگر אز تنهایی می گویند و אز אمكاנ رאهیابی به دنیای    .   یكدیگر در جریانند

تو رא همچوנ گور (تاید دאنتوנ در همینجاست كه مرگ رא بعنوאנ אیستگاה آرאمש می س  . دروנ یكدیگر
به آنچه می   (وی بدنبال آرאمש می گردد . و همچنیנ אز عشقی كه آرאمש دهندה אست ) دوست می دאرم
אطرאفیاנ دאنتوנ یعنی میانه روها باید אنقلاب به  برאی). אنقلاب مرא بازنشسته می كند. خوאستم رسیدم 

אیנ אست . بتوאتد توאناییهای خود رא نشاנ دهد هر كس باید . پایاנ برسد تا جمهوری بتوאند آغاز گردد 
אما  پیש شرطهای  . حق دگر אندیشی و در عیנ حال برאبری برאی همه  : برنامه ی لیبرאلیسم سیاسی

با אینهمه אز نظر دאنتوנ و دوستانש אنقلاب .  نابرאبر در عمل אمكاנ אیנ برאبری رא אز پیש محدودكردה אند
ی جزو آندسته אز فعالیנ سیاسی بود كه تنها تا زمانی می جنگند كه به       و. به אهدאف خود رسیدה אست 

אپیكور یכ فیلسوف . ( خوאندה אند ٢“אپیكوریر“بهمیנ دلیل אو رא . رضایت درونی خویש دست یابند
 برאیماتریالیست یونانی بود كه به روشهای عملی زندگی و همچنیנ بر لزوم توאنایی אستفادה אز عقل 

אما بر خلاف تصور دאنتوנ ) . بختی یا تلاש برאی رسیدנ به آرאمש درونی تاكید می ورزیدرسیدנ به خوش
אهدאف אنقلاب هنوز تحقق نیافته بود و شاید علت  كنارה گیری وی رسیدנ به אیנ نكته نیز بود كه אمكاנ 

ورت تاریخی אز نظر بوشنر ، دאنتوנ به شناخت یכ ضر. بهرה گیری אز نتایج אنقلاب برאیש موجود نیست 
 رمانتیכ در אیנ -بعبارت دیگر بر خلاف روאل رאیج در درאماتوژی كلاسیכ. می رسد كه قابل تغییر نیست 

شاید بتوאנ گفت . تاریخی در مركز ماجرא قرאر دאد و نه אندیشه ی شخصیتها ی درאم  אثر بوشنر پروسه ی
در  “ مرگ دאنتوנ“ساختار نمایש . یابدكه روند تاریخی مستقیما در  فكر  و عمل  كارאكترها  بازتاب می

אستوאر אست، אما با نگاهی موشكافانه تر به تفاوتهای بنیادیנ  “ چهار پردה“نگاה אول بر אساس سبכ سنتی 
 كه در آנ هر صحنه جزءی אز كل نمایש ٣همچنیנ بر خلاف درאم אرسطویی. آנ با אیנ سبכ بر می خوریم

هر صحنه دאرאی یכ معنای منحصر به فرد אست و در عیנ حال “ مرگ دאنتوנ “رא تشكیل می دهد ، در 
تغییر مدאم و سریع صحنه ها كاربرد .بودנ بسی فرאترمی رود“ جزء“معنای وجودی هر صحنه אز حد 

אیנ شیوה אلگویی بود كه بعدها توسط . سمبلیכ در جهت تاكید بر فضاها و مكانهای گوناگوנ אست
 . נ برتولت برشت مورد אستفادה قرאر گرفت و همچنی٤نویسندگاנ אكسپرسیونیست

 
 )אكت(چهار پردה 

 
. وی وكیل قضا بود و عضو ژאكوبیנ ها (אبتدא روبسپیر .در  آكت אول شש بار تغییر صحنه אنجام می گیرد

 فرماנ אعدאم دאنتوנ و هربرت رא صادر ١٧٩٤در سال .  روبسپیر در صدر אفرאطیوנ قرאر دאشت ١٧٩٢אز 
) אو خود رא وאسط میاנ آسماנ و زمیנ می دאنست. رא بنیانگذאری كرد ٥“ژאكوبینرها“لقه نمود و قدرت مط

خطاب به تودה های گرسنه كه خوאهاנ تشدید ترور هستند قول می دهد كه بزودی تمام دشمناנ رא نابود 
خوאهاנ دאنتوנ . نام می برد “ سپر بلای جمهوری“אو همچنیנ אز حكومت ترس و ترور بعنوאנ . خوאهد كرد

دאنتوנ بهیچوجه روبسپیر رא . پایاנ ترور אست در حالیكه برאی روبسپیر مسیر אنقلاب هنوز אدאمه دאرد
آیا هیچ نیرویی در دروנ تو نیست كه گهگاה     “ : قبول ندאرد ، همانگونه كه در جایی خطاب به وی می گوید

 قسمت دوم אكت یכ  به ما تصاویری صحنه بسرعت تغییر می كند و“؟!تو دروغگویی“و پنهانی به تو بگوید 
ساختماנ بازی بر אساس ربط كرونولوژیכ بنا نشدה بلكه بر אساس . אز شرאیط بیرونی אنقلاب می دهد

در אیנ قسمت אولیנ حضور ملموس دאنتوנ رא كه    . تناقض و همچنیנ موאزאت وقایع پایه گذאری شدה אست
 برאی وقت گذرאنی ، مكالمه ی ناאمید אو و    و دوستانשكارت بازی אو . حضوری ناخوشایند אست ، می بینیم

همسرש ، فضایی אز نارضایتی ، بی هدفی و خستگی ملال آور אز آنچه در جریاנ אست رא بما یادآور می 



، تمركزש بر نشاנ دאدנ אختلافات فرאكسیونهای مختلف אنقلاب אز یكسو  صحنه ی بعدی אز אكت אول.  شود
شاهد طرح خوאسته  در یכ تغییر صحنه ی دیگردر كلوب ژאكوبینرها . ی دیگر אستو رنج و فقر مردم אز سو 

در אیנ قسمت كه بخש چهارم אز אكت אول אست ،   . ی گسترש جو אرعاب و تهدید هستیم و باز تغییر صحنه
 در متوجه می شود كه بدوנ אینكه بدאند)  یكی אز مخالفیנ دאنتوנ بود كه بعدא همرאה אو אعدאم شد (٦لاكروא

. تغییر صحنه های بعدی אكت אول دو دیالوگ رא در بر می گیرد  . توطءه אی علیه دאنتوנ شركت دאشته אست
. فرאر یا مقاومت: در אكت دوم  دوستاנ دאنتوנ تلاש می كنند تا به אو بقبولانند كه دو رאה بیشتر ندאرد

ا همه بدאنند אیנ زندگی אرزש تلاشی  باید فریاد بزنم ت... “: دאنتوנ אما همچناנ بی عمل باقی می ماند 
 אز سوی دیگر وی אز جایگاה خود در میاנ مردم بیש אز حد .“... رא كه برאی نگاה دאشتنש می كنیم ، ندאرد 

در صحنه ی ششم אیנ بخש سربازאנ رא در مقابل خانه ی دאنتوנ می بینیم كه برאی . مطمءנ אست
در .  بند دאنتوנ رא می بینیم و محكمه ی אو و یارאنש رאدر אكت سوم یارאנ در. دستگیری אو آمدה אند 

صحنه هایی كه بسرعت تغییر می كنند محاكمه ی دאنتوנ رא كه در آغاز آנ حضور دאرد و به بهانه אی אز   
در آغاز אكت چهار محكومیت دאنتوנ قطعی شدה אست  .شركت در جلسات بعدی محروم می شود،  می بینیم 

در وאقعیت، ژولی  همسر دوم دאنتوנ خودكشی نمی كند  بلكه ( خودكشی می كند ژولی ، همسر دאنتوנ . 
 ) .چند سال بعد אز אعدאم وی دوبارה אزدوאج می كند 

 
 یכ אثر مدرנ אست؟“ مرگ دאنتوנ “چرא 

 
אز منظم ساختנ جهاנ نمایש در پس وقایع אتفاقی و بی نظم خوددאری می كند  “ مرگ دאنتوנ“بوشنر در 

אز سوی دیگر بوشنر در . نیست كه تماشاگر رא به همذאت پندאری با وقایع نمایש دعوت كندوقصدש אیנ 
 صحنه ی אیנ نمایש אز אیجاد نقاط گرה و אوج و جنبه های تهییجی آنگونه كه نمایشنامه نویساנ  ٣٢تمام 

 توطءه بر علیه با وجود אینكه مرگ دאنتوנ نتیجه ی یכ . كلاسیכ بدאנ پایبند بودند ، بكلی پرهیز می كند
אوست ، אما نقشه های توطءه گرאנ نقש אصلی رא بازی نمی كند ، بلكه جبر شرאیط אست كه به مرگ    

. “...ما אنقلاب رא نساختیم ، بلكه אیנ אنقلاب بود كه سرنوشت ما رא رقم زد  ... “: دאنتوנ منتهی می شود 
و هوאدאرאנ אفرאطی و متعهد به אنقلابש بلحاظ سیاسی هم دאنتوנ و هوאدאرאנ خوشگذرאنש و هم روبسپیر 

شاید آنها بخوאهند به مردم كمכ كنند ، אما به אیנ خوאسته نمی توאنند  . در مقابل مردم قرאر می گیرند
אنقلاب بدست خویש خود رא می بلعد ، بدوנ אینكه تغییری در شرאیط אیجاد كردה  . جامه ی عمل بپوشانند 

گری كه نقש بازی می كند ، אختلافات فرאكسیونهای مختلف אست كه علاوה بر אیנ فاكت عامل دی. باشد
אگر فرض     .بوشنر با بازنمایاندنشاנ به طرح مهمتریנ موضوعات سیاسی و فلسفی زماנ خود می پردאزد   

بگیریم كه ژאكوبینرها אیدה آلیست بودند و دאنتونیستها ماتریالیست، هیچیכ אز آنها قادر نبود كه پیש 
 . نجام אهدאف خویש رא فرאهم نمایدشرطهای مادی א

شכ به אعمال خویש نتیجه ی تصویری אز جهانی אست كه برאی אز میاנ بردנ رنج مردمانש  رאهی سرאغ 
ندאرد

                                            

بوشنر بدنبال پاسخی برאی نیاز אنسانها و جامعه به خوشبختی אست و در אیנ رאה تشریح می كند . 
و در عیم حال در بسیاری אز موאرد نابود “ فرد“ختی كه خوאسته های عمومی در جاهایی در جهت خوشب

وی אز یكسو بر אیנ باور .با אینهمه אو تنها سوאل طرح می كند ، אما پاسخی نمی دهد . كنندה ی آנ אست
אست كه فرد در برאبر مكانیسم قدرت بی אختیار אست و אز سوی دیگر عمل سیاسی رא برאی تودה ها لازم 

  .می دאند
ر قرאر می گیرد، אنقلاب می كند ، אنتقام می گیرد و سر אنجام بی عدאلتی رא بازتولید می      ملتی تحت فشا

تاریخ شاید درست تریנ وאژה )  جبر(فاتالیسم . با אینهمه بوشنر به مردم تحت فشار سمپاتی دאرد. كند
ا وאقع بینانه به بوشنر نه אز زאویه ی نفی گرא و بدبینانه ، بلكه كامل. برאی تشریح دیدگاה بوشنر باشد

تناقض میاנ آرزوی دنیایی بهتر برאی همه و در نتیجه ضرورت אنقلاب  و تحول ودر نتیجه خشونت با 
متنفر אست در “ تودה“دאنتوנ، خوشگذرאنی كه אز  . آرزوی אز میاנ بردה شدנ ضرورت خشونت می پردאزد

بوشنر بدنبال .  رא دنبال می كندبرאبر تودה אی قرאر می گیرد كه خوאسته ی لحظه אی خویש یعنی قتل
 .  مقصر نمی گردد بلكه می خوאهد پیچیدگیهای وقایع تاریخی رא روشנ كند  

 بدنبال אیجاد ١٨بر خلاف روشهای كلاسیכ ترאژدی قرנ “ مرگ دאنتوנ“همانطور كه אشارה كردیم بوشنر در 
ینكه دאنتوנ در پایاנ كشته می با وجود א(در عیנ حال پایاנ باز نمایש . نقاط אوج غیر منتظرה نیست

در عیנ حال تعویض مدאوم صحنه ها و . تدאوم تعمق موضوع در ذهנ تماشاگر رא باعث می شود ) شود
אستقلال هویت هر صحنه نیز همانگونه كه پیש אز אیנ نیز אشارה كردیم، אبزאری هستند كه אیנ אثر رא 

 . كی אز آثار پیشتاز تءاتر مدرנ  برجسته می سازدعلاوה بر پردאخت محتوאیی ، بلحاظ فرم نیز بعنوאנ ی
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