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چکیده
در این پژوهش برای دستیابی به تعریفی دیگر از تراژدی، مفهوم تراوئراشپیل از منظر 
والتر بنیامین به خوانش درمی آید. تراوئراشپیل به معنای نمایش غم و اندوه با پایانی 
تراژیک است اصطالحی آلمانی که برای درام های دوره باروک انتخاب شده است. 
درام های تراوئراشپیل، برخالف تراژدی  یونانی، از اسطوره  و انسان های خدای گونه 
سخن نمی گویند و به مضامین و رویدادهای تاریخی – سیاسی توجه نشان می دهند. 
والتر بنیامین مؤلفه های تراوئراشپیل را در شش دستۀ پیوند زمان گذشته و حال، 
سرنوشت،  و  اشیاء  تراژیک،  قهرمان  طراحی شده،  عمل  درونی،  پالت  بازنمایی 
ترسیم خشونت قرار می دهد.روش پژوهش به صورت جمع آوری داده ها و از طریق 
مطالعه کتابخانه ای است و با روش توصیفی تحلیلی به بررسی مؤلفه های تراوئراشپیل 
در دو نمایشنامه مرگ یزدگرد اثر بهرام بیضایی و خواب در فنجان خالی اثر نغمه 
ثمینی می پردازد. این دو اثر در دو بازه زمانی متفاوت به نگارش درآمده اند و عالوه بر 
بازتاب دادن روایت تاریخی در بطن خود، دارای دسیسه چینی شخصیت ها، تالقی 
لحظات گذشته با زمان حال و تکرار تاریخ در پالت درونی هستند. به نوعی این دو 
اثر بیشترین انطباق را با مؤلفه های تراوئراشپیل دارند. با بررسی های صورت گرفته 
می توان به خوانشی دیگر از تراژدی دست یافت چراکه تراوئراشپیل تنیده شده با تاریخ 
و بازتاب دهنده مصائب انسان است و تا زمانی که قدرتمندان و حاکمان بر جهان 

سلطه دارند درام های تراوئراشپیل می توانند به حیات خود ادامه دهند.
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مقدمه 
متفاوتی  نوع  بیانگر  و  است  تاریخی  پدیداری  تراوئراشپیل 
افسانه ها  از  برآمده  تراژدی  است.  یونانی  تراژدی های  از 
در  ارسطو  و  است  میالد  از  پیش  پنجم  قرن  اسطوره های  و 
تعریف تراژدی به طرح مسائل بنیادینی چون هامارتیا، ترس 

و شفقت و کاتارسیس می پردازد. (ارسطو، ۱۳۲۷ :۱۲۰)
عصر  تراژدی های  بیستم،  سده ی  نیمه  در  بنیامین  والتر 
باروک را مورد خوانش قرار می دهد و معتقد است با هر تحول 
و  است  روبه رو  بازنمایی  مسئله  با  فلسفه  تاریخ،  در  تازه ای 
هر آن کس که بخواهد درامی تراژدیک بنویسد: باید نسبت 
شناخت  خویش،  عصر  در  دولت  و  جهان  رویدادهای  به 
رویدادهای  همین  خالل  از  چراکه  باشد  داشته  گاهی  آ و 
به  دسیسه گر،  شخصیت  که  است  سیاسی  تاریخی- 
شخصیت حاکم و شهید در درام های باروک ملحق می شود.  
ازاین رو، درام های تراوئراشپیل بازتاب دهندۀ مضامینی هستند 
است.  جامعه  تاریخی  و  اجتماعی  حیات  از  برخواسته  که 
برخی  به  بی شباهت  باروک  عصر  درام های  تعریف،  این  با 
درام های عصر حاضر نیستند چراکه اغلب نمایشنامه نویسان 
رویدادهای  و  نمایشی  متون  بین  همگونی  رابطه  ایرانی 
همواره  که  کردند  برقرار  جامعه  فرهنگی  و  تاریخی  سیاسی، 
این رویدادها با پس زمینه اقتصادی و مسائل اجتماعی پیوند 

خورده اند و از زیست فرهنگی مردم به دور نیستند. 
بهرام  از  یزدگرد»  «مرگ  نمایشنامه  دو  انتخاب  دلیل 
تاکید  ثمینی،  نغمه  از  خالی»  فنجان  در  و «خواب  بیضایی 
بر بستر تاریخی و اشاره به وضعیت سیاسی- اجتماعی ایران 
مصادف  و   ۵۸ سال  در  یزدگرد»  «مرگ  نمایشنامه  است. 
پایان  در  و  ایران  جامعه  تاریخی  سیاسی  رویدادهای  با 
پیشین  شاهان  سرنوشت  سازی  قرینه  و  پهلوی  حکومت 
از  اثر  این  است.  درآمده  نگارش  به  یزدگردسوم  با  ایران 
خالی»  فنجان  در  «خواب  درام  می گوید.  سخن  شاه ُکشی 
به  اندکی  اشاره  اثر،  زمینه  پس  در  برمشروطه خواهی  عالوه 
آشوب های خیابانی دارد. آنچه در این پژوهش اهمیت دارد 
تراژدی  از  دیگرگونه  خوانشی  به  دستیابی  با  که  است  این 
می توان مصائب پیرامون انسان را در جهان نمایشی درک و در 

متون نگارشی پیاده سازی کرد.
می گیرد  قرار  موردبررسی  باروک  عصر  پژوهش،  این  در 
خواهد  ارائه  تراوئراشپیل  مفهوم  از  جامعی  شرح  سپس  و 
مفاهیمی  می توان  که  شود  داده  پاسخ  پرسش  این  به  تا  شد 

سرنوشت  حال،  زمان  و  گذشته  پیوند  پالت،  بازنمایی  مثل 
در  «خواب  و  یزدگرد»  «مرگ  نمایشی  متون  بر  را  تراژیک 

فنجان خالی» مورد بازخوانی و تحلیل قرارداد. 

پیشینه پژوهش
باتوجه به مطالعات کتابخانه ای و بررسی های صورت گرفته 
در پایگاه تخصصی نور (نورمگز) و سایت پژوهشکده علوم 
و فناوری اطالعات ایران(ایران داک)، نگارندگان به این امر 
در  و «خواب  یزدگرد»  نمایشنامه «مرگ  دو  که  یافتند  دست 
فنجان خالی» تا این تاریخ، از منظر مورد بحث در این مقاله، 
بررسی نشده اند. اما پژوهش گران بیشماری نمایشنامه «مرگ 
از  همچنین  و  تقدس زدایی  اسطوره ای،  منظر  از  را  یزدگرد» 
به  تنها  که  کرده اند  بررسی  انتقادی  گفتمانی  تحلیلی  منظر 

ذکر یک نمونه اکتفا می شود. 
۱. قهرمانی، محمد باقر؛ و همکاران(۱۳۹۸). نظم گفتمانی 
در نمایشنامه مرگ یزدگرد نوشته بهرام بیضایی براساس نظریه 

فرکالف. دوره ۲۴. شماره اول. نشریه هنرهای زیبا. 
نظم  نظر  از  یزدگرد  مرگ  نمایشنامه  مقاله  این  در 
با  مختلف  گفتمان های  ترکیب بندی  یا  گفتمانی_انتقادی 
وجود  که  است  شده  بررسی  نمایشنامه  در  مشترک  قلمرو 
نیز  و  باستان گرایی  ضد  و  باستان گرایی  متعارض  گفتمان  دو 
گفتمان های اصالت روایت تاریخی و گفتمان نقض روایت 
گفتمانی  نظم  و  دارد  وجود  درام  محتوای  و  فرم  در  تاریخی 

نمایشنامه را تشکیل می دهد.
همچنین مقاالت دانشگاهی و غیر دانشگاهی متعددی 
در خصوص نمایشنامه «خواب در فنجان خالی» وجود دارد 

که تنها به ذکر یک نمونه اکتفا می شود.
نقش های  بررسی   .(۱۳۹۱) همکاران  و  رفیق؛  ۲. نصرتی، 
و  خالی  فنجان  در  خواب  نمایشنامه  دو  در  جنس گرایانه 
شکلک اثر نغمه ثمینی بر اساس نظریه کنش متقابل نمادین. 

شماره ۲. نشریه جامعه شناسی هنر و ادبیات.
شده،  ذکر  نمایشنامه  دو  زنان  شخصیت  مقاله  این  در 
سنتی  و  مدرن  زن  الگوی  در  جنس گرانه  نقش های  منظر  از 
برای  شده اند.  بررسی  نمادین  متقابل  کنش  نظر  اساس  بر 
تعریف نقش جنس گرا چهار مؤلفه، مفهوم پنداشت از خود، 
هرم  در  جایگاه  و  ارتباطی  الگوهای  رفتاری،  ویژگی های 
از نظریه  مؤلفه  چهار  هر  دارند.  قدرت، نقش تعیین کنندگی 
کنش متقابل نمادین اخذ شده اند و با بررسی صورت گرفته 
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از چهار شخصیت زن، دو شخصیت بازنمود زن مدرن و دو 
شخصیت بازنمود زن سنتی اند. 

مفهوم  تحلیل  و  بررسی  پیش رو  پژوهش  مساله 
در  «خواب  و  یزدگرد»  «مرگ  نمایشنامه  دو  بر  تراوئراشپیل 
تراژدی  از  دیگر  تعریفی  به  بتواند  تا  است  خالی»  فنجان 

دست یابد.

مبانی نظری  
چون  مفهومی  به  گذرا  نگاهی  باروک  عصر  خوانش  برای 
مرحله  منتقدین،  که  چرا  است،  ضروری  امری  مدرنیته 
نخست مدرنیته را اوایل قرن ۱۶ و تا پایان سده ۱۸ می دانند. 
در حقیقت مدرنیته کمی پیش از ورود باروک بر اروپا سایه 
و  تغییر  دست خوش  مدرنیته  ورود  با  «جهان  است.  افکنده 
تحول می شود و به گفته ی مارکس، با جهانی روبه رو هستیم 
(برمن،  است.»  خویش  ضد  آبستن  چیز  همه  آن  در  که 
تغییر  دستخوش  جهان  که  راستا  همین  در   .(۱۴  :۱۳۷۹
هنری  سبک   ۱۶ سده  اواخر  در  و  ایتالیا  در  است،  تحول  و 
اروپا  سراسر  ۱۸در  سده  اواخر  تا  و  می کند  ظهور  باروک 
می دانند  هنری  شیوه ای  را  باروک۱  منتقدین  می یابد.  جریان 
است. شده  منحرف  و  بریده  رنسانس۲   عظمت  از  که 
است  معتقد  بنیامین  که  حالی  در   .(۶۱  :۱۳۸۲ (اشتاین، 
ایجابی  شیوه ای  به  او  و  ندارد  وجود  انحطاط  نام  به  دوره ای 
درام های تراوئراشپیل۳ را مورد بررسی قرار می دهد. به نوعی 

تراوئراشپیل برآمده از جریان هنری باروک و مدرنیته است.
تراژیک  درام  «سرچشمه ی  کتاب  در  بنیامین۴  والتر 
(۱۸ ۱۶تا  باروک (قرن  ادبی  دوره  درباره  مطالعه  به  آلمانی» 

انگلیس،   ۱۶ قرن  در  شکسپیر۵  درام های  بنیامین  می پردازد. 
درام های کالدرون۶ در قرن ۱۸ اسپانیا و درام های گروفیوس۷ 
و لوهنشتاین۸ در قرن ۱۷ آلمان را در حوزه مطالعات خویش 
قرار می دهد و نام تراوئراشپیل را برای درام های این سه دوره 
وضع می کند. اصطالح آلمانی تراوئراشپیل در عصر باروک، 
این  به نوعی  و  است  «تراژدی»  یونانی  واژه  برای  جایگزینی 

1. Baroque
2. Renaissance
3. Trauerspiel
4. Walter benjamin
5. William Shakespeare
6. Pedro Calderon
7. Andreas Gryphius
8. Daniel Caspar  von  Lohenstein

تراژدی های  از  متفاوت  اهدافی  با  متفاوت  ژانری  درام ها 
هستند. باروک  عصر  ذهنیت  ارائه دهندۀ  و  هستند  یونانی 

.(Benjamin, 1998)
رویدادهای  به  نسبت  را  تراوئراشپیل  مفهوم  بنیامین 
قرن  هنری  آثار  منتقدان  به  پاسخ  در  و  می کاود  تاریخی 
هفدهم  قرن  نویسندگان  که  می کند  مطرح  آلمان  هفدهم 
آلمانی سعی ندارند آثار دوره رنسانس و کالسیک یونانی را 
با نگاهی تمثیل گونه۹ و اغراق آمیز احیاء کنند آن ها به دنبال 

بازسازی و تکرار گذشته نیستند.
را  هنری  اثر  ریگل۱۰  آلوئیس  از  پیروی  به  «بنیامین 
جامعۀ  رویدادهای  و  تاریخ  بازتاب دهندۀ  و  مستقل 
در  دگرگونی  و  تغییر  او  ازنظر  می داند.  خویش 
تغییراتی  از  نشان  آن  شیوه های  و  هنری  تکنیک های 
است که در نگاه مردم از مشاهده ی جهان به وجود 

آمده است.»(بنیامین،۱۳۸۲: ۶۲).
نسبت  را  آلمان  هفدهم  قرن  تراوئراشپیل   درام های  بنیامین 
و  موردنقد  کالدرون)  و  (شکسپیر  خویش  همعصران  به 
درام های  چرا  که  می کند  مطرح  و  می دهد  قرار  بازخوانی 
آلمانی نمی توانند به شکوه و عظمت، درام های  تراوئراشپیل 
کنند.  پیدا  دست  کالدرون)  و  (شکسپیر  خویش  همعصران 
که  می کند  یاد  مدرنیته  و  باروک  مفهوم  دو  زمانی  هم  از  او 
و  است  شده  مردم  روان  و  روح  بر  تناقض  و  آشفتگی  سبب 
از جهتی آلمان در قرن هفدهم درگیر جنگ های داخلی بین 
-۱۶۱۸ سال های  در  پروتستان ها  و  کاتولیک ها  مذهب  دو 
خاتمه  دولت  قدرت  و  بانفوذ  جنگ ها  این  که  است   ۱۶۴۸

پیدا کردند(یانگ، ۱۳۹۵). 
می کند  تاکید  تراوئراشپیل  مفهوم  بر  خود  اثر  در  بنیامین 
هفده  قرن  تراوئراشپیل  درام های  شکوه  و  رشد  عدم  دلیل  و 
عنصر  سه  وجود  را  خویش  هم عصران  به  نسبت  آلمانی، 
می داند.  مدرنیته)  باروک،  هفدهم(جنگ،  قرن  در  اصلی 
تاریخی،  سیاسی-  مضامین  را  تراوئراشپیل  مولفه های  و 
دربار،  توطئه های  و  دسیسه   خشونت،  پالت،  بازنمایی 
قهرمان و پیوند زمان گذشته و حال می داند که در ادامه به آن 

پرداخته خواهد شد. 

9. Allegorycal 
10. Alois Riegl
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مؤلفه های تراوئراشپیل 
به  که  ژانری  است.  تراژدی  معنی  به  آلمانی  در  تراوئراشپیل 
نمایش  کلمه  واقعی  معنای  به  است.  مانده  مغفول  ناحق 
به  جهان  با  مواجهه  در  را  آدمی  بدبختی  که  اندوه۱۱  و  غم 
درام های  اغلب  مضمون  بنیامین  والتر  می گذارد.()  نمایش 
تاریخی  سیاسی-  رویدادهای  از  برگرفته  را  تراوئراشپیل 
تجربۀ  محصول  هنری،  اثر  که  می کند  مطرح  او  می داند. 

واقعی تاریخ است. و
نظام  که  می داند  ژانری  به مثابه ی  را  «تراوئراشپیل   
در  تنها  و  بردارد  در  را  تاریخی  محتوای  از  خاصی 
نقطه ای تعیین شده از تاریخ موجودیت می یابد. پس 
اثر هنری به لحاظ تاریخی موضوعی است راز آمیز 
و  می کند  تولید  تاریخ  در  را  لحظه ای  که  متعالی  و 
آن لحظه را در خود ثابت و بسته نگه می دارد که با 
تاریخ مندی خاستگاهش تحلیل نمی رود و با توجه 
به ویژگی خاصش، آن اثر هنری به حیات خود ادامه 

می دهد.»(بنیامین، ۱۳۸۲: ۶۳).
هنری  آثار  در  آلمانی  درام نویسان  که  است  حالی  در  این   
خود از ذخایر فرهنگی و مطالعات خویش که حامل تاریخ 
ادبیات آلمان است سود نمی جویند و «محتوای تئاتر باروک 
به دنبال برقراری پیوند با هویت ملی و تاریخ ادبیات آلمانی 
آلمانی  تراوئراشپیل  پس   .(۵۱  :۱۳۹۶ نیست.»(بنیامین، 

بیانگر روح دوران به تعبیر هگلی نیستند.
تراوئراشپیل  و  تراژدی  مضمون  تفاوت  در  بنیامین  والتر 
شکاف میان پیش تاریخ۱۲- خدایان و پس تاریخ۱۳ - جوامع 
سیاسی را مطرح می کند. او معتقد است برخالف درام های 
اخالقی۱۴  جوهر  از  خواسته  بر  هگل  به زعم  که  یونانی 
بازنمایی  را  یونان  جامعه  در  مشترک  قومی۱۵  روح  و  هستند 
درام های  حقیقی  ابژه   (۱۶۲۹  :۱۳۸۲ می کنند(هگل، 
جامعه  سیاسی  و  تاریخی  حوادث  در  ریشه  تراوئراشپیل 
دارند (بنیامین،۱۳۶۶: ۳۹) و برخالف درام یونانی ریشه در 
منظور  همین  به   .(Benjamin, 1998:18) ندارند  اسطوره 
و  "تاریخی  مضامینی  محور  حول  دوره  این  «نمایشنامه های 
حذف  و  سقوط  شاه ُکشی،  به  راجع  که  می چرخند  سیاسی" 

11. Sorrw-play
12. Pre history
13. So history
14. Ethical
15. Ethos

تهی  و  رنج  بیان  ظالمان،  و  مظلومین  شهادت  شاهزادگان، 
بودن زندگی است»(یانگ، ۱۳۹۵: ۳۰۶). از این مضامین 
ویژگی های  از  دیگر  یکی  "خشونت۱۶"  که  برد  پی  می توان 
قرن  در  جنگ  و  آشوب   بروز  است.  تراوئراشپیل  اصلی 
هفدهم اروپا، سلطۀ پیوریتان ها بر قدرت و تعطیلی و بسته 
است(درایدن،  شده  مردم  خشم  طغیان  موجب  تئاتر  شدن 
تراژدی  برخالف  دوره  این  نمایشنامه نویسان   .(۱۹  :۱۳۹۷
خشونت آمیز  اعمال  کردن  تصویر  و  ترسیم  پی  در  یونانی، 
خشونت  از  کنده  آ فضایی  تراوئراشپیل  بودند.  صحنه  روی 
است که ریشه در قدرت حاکم و حوادث تاریخی سرزمین 
(پولوس  نمایشنامه  نمونه  طور  به   (۱۳۸۷ دارد.(بنیامین، 
به  هفدهم،  قرن  در  گروفیوس  اثر  پاپینیانوس۱۶۶۱،۱۷) 
سینه  از  که  قلبی  و  بریده  سرهای  با  افرادی  دادن  نشان  دلیل 

کاراکترها کنده می شود، مشهور است.
فضای درام های این دوره، فضای درباری و پر از "دسیسه  
و توطئه۱۸" است. در تئاتر تراوئراشپیل کنش دسیسه گران در 
امری  را  پالت  بنیامین  می شود.  بازنمایی  "پالت۱۹"  قالب 
دوگانه می داند که از یک سو به معنی پی رنگ و طرح داستانی 
دسیسه  و  نقشه  معنی  به  دیگر  سوی  از  و  است  نمایشنامه 

است. به این معنی که
می گیرد  شکل  اصلی  پالت  درون  دیگری  «پالت 
پالت  است.  استوار  اصلی  پالت  بر  نمایش نامه  و 
طرح  با  تضاد  در  گاه  و  موازی  به صورت  گاه  فرعی 
در  (بازی  تئاتری  شیوه ای  به  نمایشنامه  در  اصلی 
به عنوان  درونی  پالت  می شود.  بازنمایی  بازی) 
مطرح  شخصیت ها  از  یکی  توسط  که  است  کنشی 
شیطانی  نقشه های  و  پنهانی  انگیزه های  تا  می شود 
این  کند.  آشکار  جداگانه  درصحنه ای  را  افراد 
منجر  ستیزه جویان  سقوط  به  اغلب  پالت ها  نوع 

.(Benjamin, 1998: 176) «.می شود
گریپینا،۲۰ ۱۶۶۵) اثر لوئنشتاین  به طور نمونه، نمایشنامه( آ
قتل  حول  که  است  دسیسه گری  روایتگر  هفدهم،  قرن  در 
نمایشنامه  در  پالت  بازنمایی  می گردد.  نرون  امپراتور 

16. Cruelty
17. Paulus Papinianus
18. Conspiracy
19. plot
20. Agrippina
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رخ  است  تراوئراشپیل  درامی  بنیامین  زعم  به  که  «هملت»۲۱ 
می دهد اما این اثر بیانگر عمل طراحی شده یا کیفیت باله ای 

نیست.
یا  باله ای۲۲"  "کیفیت  تراوئراشپیل  درام های  دیگر  ویژگی 
عمل به مثابه طراحی یک رقص است. در این شیوه بازنمایی 
کنش  وحدت های  در  خللی  که  باشد  به گونه ای  نباید  پالت 
ایجاد کند. ازاین رو، در تراوئراشپیل وحدت های عمل و زمان 
قرار  مکانی  ثابت  نوار  یک  در  پیوسته  و  متوالی  به طور  باید 

گیرند. بدین معنی که
«اعمال و ترتیب قرار گرفتن حوادث بر روی صحنه 
باید از یک پیوستگی زمانی و مکانی برخوردار باشند 
طراحی شده  عمل  به عنوان  آن  از  بنیامین  والتر  که 
تعزیه  و  آیینی  مراسم  و  می کند  یاد  کیفیت باله ای  یا 
است(همانند  طراحی شده  عمل  از  نمونه ای  مسیح 

.(Benjamin, 1998: 76) «(مجالس تصلیب
و  صحنه  روی  بر  اتفاقات  و  حوادث  همه  آیینی  مراسم  در 
تراژدی  برخالف  و  می دهند  رخ  تماشاگر  دیدگان  مقابل  در 
کالسیک یونانی هیچ عملی خارج از صحنه روی نمی دهد. 
در ادامه سه مؤلفه  دیگر تراوئراشپیل به طور جامع تر بررسی 

خواهد شد.

خاستگاه تراوئراشپیل؛ پیوند زمان گذشته و حال
مفهوم  »به  تاریخ  درباره  «تزهایی  کتاب  در  بنیامین  والتر 
شناخت  معنی  به  مفهوم  این  دارد.  اشاره  اکنون۲۳»  «حضور 
بازنمایی  است؛  کنونی  رخدادهای  اساس  بر  گذشته  زمان 
«حوادث  حال.  زمان  در  گذشته  ازدست رفته  لحظه های 
ناتمام گذشته عطش روایت شدن در زمان حال رادارند تا از 
این طریق به امری نقل کردنی بدل شوند»(بنیامین، ۱۳۹۵: 
۱۲) و با ایجاد وقفه در خط پیوستار تاریخی، گذشته سرشار 

از شکست و ناکامی را نجات دهند. 
حوادثی  و  رویدادها  از  انبوهی  "تاریخ۲۴"را  «بنیامین 
را  همگن  و  تهی  زمان  می توان  آن ها  یاری  به  که  می داند 
رخداد  و  شکاف  بدون  تاریخی  پیوستار  خط  تا  کرد  پر 
باشد»(بنیامین، ۱۳۹۵: ۱۱). زمان همگن یک خط تاریخی 

21. Hamlet
22. Ballet Quality
23. Jetztzeit
24. Eingedenken

در  به هم پیوسته  زمان  و  متقابل  روابط  بنیامین  ازنظر  است. 
می شود.  جایگزین  حال  لحظه  با  و  می شکند  درهم  تاریخ 
چراکه تاریخ انبوهی از تصاویر حقیقی است و تنها در اکنون 
فرهادپور:  می آیند(مهرگان،  چنگ  به  پذیری شان  شناخت 
بحرانی  لحظه  به  وابسته  تاریخ  پذیری  «شناخت   .(۱۱
منظومه ای۲۵  در  تاریخی  گذشته  واردکردن  به نوعی  است. 
در  که  است  سوژه ای  دستاورد  حال  لحظه  با  تنش  از  کنده  آ
دغدغۀ  و  می شود  درگیر  خطر  از  سرشار  و  بحرانی  وضعیتی 
 .(۱۲  :۱۳۹۵ است»(بنیامین،  حقیقت  به  دستیابی  تاریخ 
دیالکتیکی  رابطه  یک  حال  و  گذشته  رابطه  منظور  همین  به 
را  باروک  خاستگاه۲۶  دیالکتیکی،  نگاهی  با  بنیامین  است. 
را  خاستگاه  پیرس۲۷  از  نقل  به  و  می دهد  قرار  موردبررسی 
فرم  و  محتوا  در  حقیقت  که  می داند  هنری  آثار  از  گردابی 
تاریخ  پیش  از  گردابی  مرکز  در  ایده  و  است  آشکارشده  آن 
غوطه ور است.  سیاسی)  (جوامع  تاریخ  پس  و  (خدایان) 
تاریخی  داستان های  ترسیم گر  خاستگاه،   .(۲۰۱۱  a (کولی 
نقش  و  درمی آیند  نمایش  به  حقیقت  ایده  توسط  که  است 
از  تصویری  ایده  هر  و  دارد  فرهنگی  مطالعات  در  مهمی 
جهانی است که به صورتی تمثیلی بازنمایی می شود.(بنیامین 
a ۱۳۸۱، ۸۷). «خاستگاه همانند باروک با ایجاد شکاف در 
زمان و تاریخ لحظه ای از گذشته را به لحظه ای در زمان حال 
رستگاری  به  گذشته  حقیقت  طریق  این  از  تا  می دهد  پیوند 
شدن  ناکامل  و  توقف  نوعی  با  همیشه  خاستگاه  اما  برسد. 
نمی کند.»  احیاء  کامًال  را  گذشته  هیچ وقت  و  است  مواجه 
از  برآمده  ایده های  اینجا  در   .(۶۶-۶۴  :۱۳۹۶ (بنیامین، 
این  که  هستند  پدیدارها۲۸  از  مفاهیمی  اساس  بر  خاستگاه، 
مفاهیم در نمایش تراوئراشپیل شهید، ظالم، فاجعه هستند. 
کالسیک  انسان  از  را  مدرن  انسان  بنیامین  مفاهیم  این  با 

.(Benjamin ,۱۹۹۸).متمایز می کند

قهرمان  به مثابه ی سه رأس یک مثلث
در تراژدی کالسیک یونانی، ارسطو، قهرمان را فردی می داند 
که دارای شخصیتی بینابین است. قهرمان نه دارای فضیلت 
اخالقی برتر است و نه فردی پلید و بد سیرت است. قهرمان 

25. Constella on
Origin .26
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و  سقوط  ورطۀ  به  اخالقی  خطای  و  ضعف  نقطعه  دلیل  به 
تفسیر  در  اما   (۳۱  :۱۳۸۶ (ارسطو،  می شود.  کشیده  تباهی 
بنیامین از تراوئراشپیل سه قهرمان وجود دارد که به مثابه ی سه 
اغلب  که  جبار۲۹"  "ظالم/  «نخست  است.  مثلث  یک  رأس 
و  رادارند  قدرت  رأس  باالترین  و  هستند  شاهزاده  و  پادشاه 
Benja-) هستند»  تاریخ  در  ستمگر  و  حاکم  نماد  به نوعی 
min,1998:106). درام نویسان باروک بر این باور هستند که 
سلطه پادشاهی امری مطلق است و پادشاهان نماد خدایان 
محارم،  با  زنا  برادرکشی،  باروک  در  هستند.  زمین  روی  بر 
قتل، هم جنس گرایی را نشان دهنده مفهوم ستمگر دانسته اند. 
شهید۳۰"  "عنصر  ستمگر،  مقابل  در   (Benjmin, 1963)

وجود دارد. 
«شهید قهرمانی است که تمام فضائل خود را با توجه 
است.  کرده  حفظ  دشمنانش  و  دوستان  خیانت  به 
به واسطه  که  است  مظلومی  فرد  نمایانگر  شهید 
به  حاکم  دست  به  دسیسه گر  توطئه چینی  و  دسیسه 
نام  به  که  است  مسیح  همانند  شهید  می رسد.  قتل 
 Benjmin,) «.انسان و به عنوان پادشاه رنج می کشد

 .(1963: 110
قرار  توطئه گر  دسیسه گر/  شخصیت  دو،  این  مقابل  در 
دیگر  چهره  گاهی  و  است  سیاست  و  قدرت  نماد  که  دارد 
ستمگر است. دسیسه گر با توطئه چینی شهید را به کام مرگ 
فرومی برد. گاهی در باروک ستمگر و دسیسه گر هر دو چهره 
پادشاه هستند و گاهی چهره دیگر شهید، فرد "مالیخولیایی۳۱" 
اشیاء  با  بلکه  پیرامون  جهان  با  نه  مالیخولیایی  «فرد  است. 
اشیاء  به  انسان،  به  وفاداری  عوض  در  و  می کند  گفتگو 
را  خود  اشیاء  جمع کردن  با  وفاداری  این  است.  وفادارتر 
یک  به مثابه ی  مالیخولیایی  فرد  برای  جهان  می کند.  نمایان 

.(Tambling, 2014: 220) «شیء است

سرنوشت تراژیک
بنیامین در مقاله «schicksal und charakter» از پیوندی 
عٌلی میان شخصیت و سرنوشت سخن می گوید. او واکنش 
سرنوشت  علت  را  جهان  رخدادهای  به  نسبت  شخصیت 
بیرونی  جهان  و  کنشگر  انسان  میان  آنچه  پس  می داند.  فرد 

29. Tyrant
30. Martyr
31. Melancholie

رخ می دهد تمامًا کنش و واکنش است. در اینجا شخصیت 
لحاظ  دینی  بافتی  در  سرنوشت  و  است  اخالقی  بافتی  در 
خالل  از  و  دارد  اشاره  خطا  کلمه  به  سرنوشت  است.  شده 
در  سرنوشت  به نوعی  است.  آمده  وجود  به  گناه  با  پیوندش 
پس زمینه پیوندی با مذهب دارد و خطا و گناه پاسخ خدا یا 
خدایان نسبت به معصیت دینی و اخالقی هستند (بنیامین، 
هستند.  سرنوشت  تصدیق کننده  بدبختی  و  گناه   (۱۳۸۱
چراکه سرنوشت هیچ انسانی برمبنای بی گناهی و نیک بختی 
نیست. خوش بختی نمی تواند حکم سرنوشت را از آن خود 
کند. به زعم بنیامین خوشبختی و سعادت همان چیزی است 
که انسان سعادتمند را از دام و زنجیر سرنوشت خویش رها 
خدایان  است  معتقد  هولدرلین۳۲  که  همان طور  می کند. 
 (Tambling, 2014) هستند.  سرنوشت  بدون  سعادتمند، 
والتر بنیامین می گوید «سرنوشت مرگ منجر به مرگ می شود 
و  زاده  است،  مرگ  که  خویش  سرنوشت  دنبال  به  قهرمان  و 

.(Benjamin, 1998: 131) «متولد می شود
خطای  دلیل  به  را  قهرمان  خدایان  یونانی  تراژدی  در 
اخالقی مجازات می کنند و سرنوشت قهرمان یونانی چیزی 
غایب  خدایان  تراوئراشپیل  در  اما  نیست  تباهی  و  مرگ  جزء 
در  قهرمان  سرنوشت  و  ندارند  واسطه  بال  حضور  و  هستند 
شبکه ای از اشیاء و حوادث محقق می شود. ازاین رو، بنیامین 
آن را «تراژدی تقدیر یا سرنوشت۳۳» می نامد که نمونه و حد 
بنیامین  سرنوشت،  تراژدی  «در  است.  هملت  آن  اعالی 
عنصر اساسی و مهم را انسان رهاشده به دست تصادفات و 
حوادثی می داند که از دل اشیاء و امور جزئی بر خواسته اند. 
و  حضور  با  نبودنشان  یا  بودن  دست  دم  با  اشیاء  اینجا  در 
شگفت آور  می توانند  نمایش  درصحنه  حضورشان  عدم 
باشند.»(محرمیان  تراژیک  قهرمان  سرنوشت ساز  و 
معلم،۱۳۹۰: ۲۵۷). به نوعی، در این دوره، حضور تصادفی 
سرنوشتی  زننده  رقم  می تواند  نمایش،  صحنه  بر  شیء  یک 
تصادفی  حضور  مثال  باشد.  نمایش  کاراکتر  برای  تراژیک، 
یک خنجر بر روی صحنه یا تعویض نامه ها و جابه جا شدن 

جام ها.
در  انسان  مرگ  با  مواجهه  در  بنیامین  که  دیگری  نکته 
تراوئراشپیل مطرح می کند این است که قهرمان پس از مرگ 
و نام یا  می شود  جدا  همه چیز  از  منزوی  انسان  به عنوان یک 

32. Johann Chris an Friedrich Hölderlin
33. Tragedy of Fate
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هویت خود را از دست می دهد. 
زمان  در  او  خانوادگی  عنوان  که  «نشانه هایی۳۴ 
او  مرگ  از  پس  فرد  هویت  جانشین  بودند،  حیاتش 
به  مردگان  جهان  در  مرگ  از  پس  قهرمان  شده اند. 
هیبت اشباح به حیات خویش ادامه می دهد و پس از 
ظهور در هیبت اشباح (همانند پدر هملت) با همان 
 Tambling,)«.می گوید سخن  خود  بشری  صدای 

.(2014: 229
دارد  باروک  دوره  به  فلسفی  تاریخی-  نگاهی  بنیامین  والتر 
با  فلسفه  تاریخ،  در  تازه ای  تحول  هر  با  است  معتقد  و 
مسئله بازنمایی روبه رو است. ازاین رو، بنیامین باروک را که 
پدیداری یکسر تاریخی است مورد واکاوی قرار می دهد و بر 

نقش بازنمایی درام های تراوئراشپیل تاکید می ورزد.
عصری،در  هر  در  درام نویسان  که  می کند  مطرح  او 
سرزمین  تاریخی  و  سیاسی  رویدادهای  به  خود  هنری  آثار 
خویش  هنری  اثر  در  را  رویدادها  این  و  دارند  توجه  خویش 
پیچیدگی های  و  مصائب  درام نویسان  می دهند.  بازتاب 
این  منظور  همین  به  می دهند.  بازتاب  را  خود  عصر  انسان  
پژوهش سعی دارد از دیدگاه فوق دو نمایشنامه (مرگ یزدگرد 
اثر بهرام بیضایی، خواب در فنجان خالی اثر نغمه ثمینی) را 
موردبررسی قرار دهد تا به این امر دست یابد که آیا می توان 
با مفهومی مدرن، تراژدی های ایرانی را به نگارش درآورد؟

تراوئراشپیل و درام های ایرانی 
ورود مدرنیته همراه با نابودی گذشته و وعده آفرینش جهانی 
به  نسبت  دگرگون  نگاهی  با  هنری  آثار  تا  شد  سبب  نو، 
یافتن  با  هنری  آثار  ازاین رو،  آید.  پدید  کالسیک  هنری  دوره 
زندگی  بازنمایی  به  کالسیک  دوره  به  نسبت  خود  استقالل 
به  نسبت  آن ها  نگاه  و  نیازها  که  پرداختند  تاریخ  از  مردمی 
صحنه  بازنمایی  به  تراوئراشپیل  پس  است.  تغییریافته  جهان 
تئاتری می پردازد که اینک به جای سخن گفتن از اسطوره ها 
سیاسی _  حیات  و  تاریخی  رخدادهای  برای  آینه ای  به  بدل 
اجتماعی جامعه شده است. در این دوره پادشاهان جانشین 
خطا  دلیل  به  نه  قهرمانان  و  هستند  زمین  روی  بر  خدایان 
مرگ  به  قدرت ها  دسیسه گری  به واسطه  بلکه  معصیت  و 
محکوم می شوند. ازاین رو، پژوهش حاضر با در نظر گرفتن 

34. Thesigen

هدف تراوئراشپیل و بررسی نمایشنامه های ایرانی به این امر 
دست یافت که اغلب درام نویسان رابطه همگونی بین صحنه 
برقرار  فرهنگی  و  سیاسی  تاریخی،  رویدادهای  و  نمایشی 
و  اقتصادی  پس زمینه  با  رویدادها  این  همواره  که  کرده اند 
مردم  زیست فرهنگی  از  و  خورده اند   پیوند  اجتماعی  مسائل 
جامعه به دور نیستند. به طور نمونه بهرام بیضایی درام نویس 
ایرانی به بازنمایی موقعیت ها و کنش های تاریخی- سیاسی 
در نمایشنامه ها می پردازد. او در پس زمینه نمایشنامه ندبه،( 
در  و  می گوید  سخن  مشروطه  سرکوب  از   (۱۳۹۷  [۱۳۵۶]
حیات  و  تاریخ  از  گوشه ای  برخوانی»،(۱۳۹۴)  «سه  درام 
در  رحمانیان  محمد  است.  درآورده  نگارش  به  را  سیاسی 
نمایشنامه «خروس»،([۱۳۷۹] ۱۳۹۴) از جنگ و به تصرف 
درآمدن افغانستان توسط طالبان سخن می گوید. نغمه ثمینی 
در  «خواب   (۱۳۸۵ «شکلک»،([۱۳۸۲]  نمایشنامه  در 
فنجان خالی»،([۱۳۸۱]۱۳۹۶) و بهمن ُفرسی در نمایشنامه 
«آرامسایشگاه»،([۱۳۵۶] ۱۳۹۴) به نگارش وقایع سیاسی 
نمایشنامه  در  یعقوبی  محمد  پرداختند.  تمثیل  با  آمیخته 
موشک باران  واقعه ی  به   (۱۳۹۸  [۱۳۷۵])   «۶۶ «زمستان 
نمایشنامه های  میان  از  پژوهش  این  می کند.  اشاره  تهران 
بهرام  از   (۱۳۹۳  [۱۳۵۶]) یزدگرد»،  «مرگ  اثر  دو  ایرانی 
برای  را  ثمینی  نغمه  اثر  خالی»  فنجان  در  بیضایی، «خواب 
مورد مطالعاتی برگزیده است که به شرح مختصری از آن ها 

می پردازد.
در نمایشنامه «مرگ یزدگرد»، یزدگرد سوم آخرین پادشاه 
طوفان  در  مسلمان  اعراب  حمله  پی  در  که  است  ساسانی 
به  آسیاب  در  نیمه شب  و  می گریزد  مرو  به  خویش  سپاه  از 
خالی»،  فنجان  در  «خواب  نمایشنامه  در  می رسد.  قتل 
مهتاب از (همسرش فرامرز) که گاهی هویتش با جد بزرگ 

مشروطه خواه و ظالمش تغییر پیدا می کند، انتقام می گیرد. 

بحث و بررسی 
پالت  تراوئراشپیل  درام های  در  شد  اشاره  پیش  بخش  در 
پالت  بر  درام  و  می گیرد  شکل  اصلی  پالت  درون  فرعی 
فضای  تراوئراشپیل  فضای  ازآنجاکه  است.  استوار  اصلی 
درباری و پر از دسیسه است کنش دسیسه گر در قالب پالت 
درونی بازنمایی می شود. پالت درونی گاه به صورت موازی 
یا متضاد با طرح اصلی و به شیوه ای تئاتری(بازی در بازی) 

بازنمایی می شود. 
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نمی گذرد  دربار  در  یزدگرد»،  «مرگ  نمایشنامه  اگرچه 
برای  محکمه  برگزاری  و  سپاه  صاحب منصبان  حضور  اما 
دادخواهی خون شاه این امر را به ذهن متبادر می کند که درام 
از فضای توطئه های درباریان به دور نیست. صاحب منصبان 
چگونگی  می خواهند  خانواده اش  و  آسیابان  از  یزدگردشاه 
خرده  به  بازگویی  برای  کاراکترها  کنند.  بازگو  را  شاه  قتل 
روایت هایی جعلی و دروغین چنگ می زنند و هرکدام نقش 
بردارند.  پرده  حقیقت  از  تا  می گیرند  عهده  به  را  دیگری 
پادشاه  نقش  گاه  و  یکدیگر  نقش  گاه  خانواده اش  و  آسیابان 
درام  این  در  نقل  قالب  در  بازی  در  بازی  و  می کنند  بازی  را 

اتفاق می افتد.
است و گاه در  اصلی  پالت  درونی گاه به موازات  پالت 
تضاد با آن درحرکت است. به طور نمونه آسیابان می گوید به 
طمع زر های درون کیسه شاه را کشته  است.(بیضایی، ۱۳۹۳: 
اصلی (کشته  پالت  به موازات  درونی  پالت  اینجا  در   .(۳۶
شدن شاه به طمع زر) به نگارش درآمده است. اما در ادامه 
«دختر:  می خواند.  آسیابان  را  او  و  می گرید  جسد  بر  دختر 
آن که اینجا خفته پدر من است.»(بیضایی، ۱۳۹۳: ۴۸). در 
اینجا پالت درونی (کشته شدن آسیابان به دست یزدگردشاه) 
صاحب منصبان  و  می شود  مطرح  اصلی  پالت  با  تضاد  در 
شاه  را  آسیابان  ندیده اند،  را  یزدگردشاه  چهره  هیچ کدام  که 
در  را  صاحب منصبان  ضمنی  به طور  نویسنده  می خوانند. 
یزدگردشاه  نقش  در  زن  درجایی  می خواند.  دسیسه گر  مقام 
می گوید.«زن/شاه: سپاه من، آن انبوه پیمان شکنان، هنگام که 
به پشت گرمی ایشان به انبوه دشمن تاختم به من پشت کرد 
و گریخت!»(بیضایی، ۱۳۹۳: ۲۶). در اینجا یزدگردشاه از 
و  می گریزد  خویش  سپاه  از  زیردستانش  دست  به  قتل  ترس 
توطئه پنهان صاحب منصبان را برمال می کند و از این طریق 

کنش دسیسه گران به واسطه پالت درونی آشکار می شود.
از  خالی»نویسنده  فنجان  در  «خواب  نمایشنامه  در 
و  دسیسه  اصلی)  و  (درونی  پالت  دو  موازی سازی  طریق 
است  ساله  صدوبیست  زنی  آقاعمه  می کند.  آشکار  را  قتل 
دختری  به  تا  می شود  جوان  رفته رفته  بعدی  تابلو های  در  که 
فرامرزخان  از  انتقام  دنبال  به  او  شود.  بدل  (ماه  لیلی)  جوان 
است که درگذشته به او تعرض کرده است. آقاعمه به مهتاب 
در  آقاعمه  بریزد.  فرامرز  درون قهوه  می دهد تا  گیاهی سمی 
نقش دسیسه گری است که نقشه قتل فرامرز را می کشد و با 
حرف های فریبنده اش مهتاب را مجاب می کند  فرامرز را به 

پالت  به واسطه  دسیسه گر  کنش  درام  این  در  اما  برساند  قتل 
و  درونی  پالت  دو  پایه  بر  درام  این  نمی شود.  آشکار  درونی 
با  تضاد  در  و  می روند  پیش  هم  به موازات  که  است  اصلی 
در  تئاتری(بازی  شیوه  به  نه  درونی  پالت  نیستند.  یکدیگر 

بازی) است و نه برمال کننده کنش دسیسه گر است. 

گذشته تمام نمی شود؛ حقیقت ناکام نمی ماند
تاریخ  در  شد،  اشاره  حال"  و  گذشته  زمان  "پیوند  بخش  در 
به  وضعیت  آن  در  سوژه  که  دارد  وجود  بحرانی  لحظاتی 
ازدست رفته  لحظه های  تا  می زند  چنگ  درگذشته  حقیقتی 
گذشته با ایجاد وقفه در زمان حال بازنمایی شوند. ازاین رو 
حوادث ناتمام گذشته که همواره عطش روایت شدن در زمان 
حال را دارند از این طریق به امری نقل کردنی بدل می شوند. 
با این تعریف در نمایشنامه مرگ یزدگرد آسیابان و خانواده اش 
درگذشته  لحظاتی  به  خویش  نجات  برای  خطر  لحظه  در 
چنگ می زنند و خرده روایت های که از لحظات قبل از مرگ 
شاه بازگو می کنند نمی تواند بازگوکننده حقیقی گذشته باشد. 
چراکه تداعی لحظات سپری شده گذشته در زمان حال منوط 
به بازی حقیقی آسیابان و خانواده اش است؛ نه به راه انداختن 

بازی سراسر از دروغ. 
در پایان نمایشنامه آسیابان لباس و کاله خود پادشاه را به 
تن کرده است، شباهت به قدری است که صاحب منصبان او 
یکدیگر  همزاد  یزدگردشاه  و  آسیابان  گویی  می نامند،  شاه  را 
هستند. آسیابان در جان و تن شاه و شاه در جان و تن آسیابان 

تولد یافته است. 
آمیخته  به هم  حال  زمان  با  گذشته  زمان  درام  این  در 
با  آمیخته  حقیقت  می شود  گذاشته  نمایش  به  آنچه  و  است 
احیاء  کامًال  را  گذشته  نمی تواند  حقیقت  پس  است.  دروغ 
در  نیستند.  حقیقت  حمل کننده  رویدادها  به نوعی  و  کند 
رویدادها  لحظاتی  در  خالی»  فنجان  در  نمایشنامه «خواب 
آقاعمه  ذهن  طریق  از  گذشته  حقیقی  و  ناتمام  حوادث  و 
هر  در  آشکارا  آقاعمه  هستند.  حال  زمان  در  پیوند  منتظر 
به  تبدیل  که  ششم  پرده  در  تا  می شود  جوان  سال  سی  پرده 
است.  ماه لیلی  او  می شود.  زیبارو  بیست ویک ساله  زن  یک 
در اینجا زمان از حرکت بازمی ایستد. زمان ذهنی کاراکترها 
است.  حال  زمان  جاری در نمایشنامه  زمان  است و  گذشته 
ماه لیلی جوان با فرامرز روبه رو می شود، فرامرز در لحظه ای 
به شمایل فرامرزخان درمی آید و تالقی لحظه گذشته و زمان 
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زمان  در  گذشته  ناتمام  حوادث  می دهد.  رخ  اینجا  در  حال 
و  حال  زمان  بر  سوار  گذشته  روایت  می شوند.  روایت  حال 

پیش برنده حوادث و رویدادهای جاری در زمان است. 
نویسنده از طریق موازی سازی موقعیت فرامرز، مهتاب 
و  ماهرخ  موقعیت  با  حال  زمان  در  فرامرز)  فرناز(معشوقه  و 
ماه لیلی و فرامرزخان درگذشته سعی دارد گذشته را تکرار و 
به  اما  می شود  روایت  گذشته  هفتم  تابلو  در  کند.  بازسازی 

تکامل نمی رسد چراکه انتقام رخ نداده است. 
گذشته در تابلو هشتم و پایان نمایشنامه با زمان حال به 

هم آمیخته شده است و توأمًا پیش می روند.
بالباس  مهتاب   [...] است؛  قجری  خانه  «وسایل 
به  کامًال  او  است.  خوابیده  ماه لیلی  بستر  در  قجری 
هیبت  به  خان  فرامرز   [...] است  شده  شبیه  ماهرخ 
داخل  خسته  و  پیر  و  درهم شکسته  امروزی  فرامرز 

می شود.» (ثمینی، ۱۳۹۶: ۸۷).
و  است  خودکرده  آن  از  را  ماهرخ  هویت  کامًال  مهتاب 
انتقام  فرامرز/فرامرزخان  از  آقاعمه  ماه لیلی/  دسیسه گری  با 
طریق  این  از  و  می ریزد  فرامرز  قهوه  درون  سم  و  می گیرد 
و  می خورد  پیوند  حال  زمان  در  لحظه ای  به  گذشته  حقیقت 

انتقام صورت می گیرد.

قهرمان در سه رأس یک مثلث
در تراوئراشپیل سه قهرمان وجود دارد که به مثابه ی سه رأس 
و  پادشاه  اغلب  که  جبار"  "ظالم/  نخست  است.  مثلث  یک 
در  هستند.  تاریخ  و  حاکم  نماد  به نوعی  و  هستند  شاهزاده 
مقابل ستمگر، "عنصر شهید" وجود دارد. شهید نمایانگر فرد 
دسیسه گر  توطئه چینی  و  دسیسه  به واسطه  که  است  مظلومی 
به دست حاکم به قتل می رسد. در مقابل این دو، شخصیت 
دسیسه گر/ توطئه گر قرار دارد که نماد قدرت و سیاست است 
و گاهی چهره دیگر ستمگر است و گاهی چهره دیگر شهید 
اشیاء  سلطه  زیر  مالیخولیایی  فرد  است.  "مالیخولیایی"  فرد 
است و به اشیاء وفادارتر است. در نمایشنامه مرگ یزدگرد، 
محور  بر  نمایشنامه  اما  ندارد.  فیزیکی  حضور  یزدگردشاه 
قتل و ستمگری او می چرخد. در این درام مخاطب به واسطه 
بازگویی و نقل آسیابان و خانواده اش پی به شخصیت مستبد 

و ستمگر شاه می برند. 
«آسیابان: ما هرچه داریم از پادشاه است. 

زن: چه می گویی مرد؛ ما که چیزی نداریم.

 آسیابان: آن نیز از پادشاه است.» (بیضایی، ۱۳۹۳: 
.(۵۹

آسیابان و خانواده اش در تهی دستی و فقر روزگار می گذرانند 
و پادشاه را مسبب فقر خود می دانند. پادشاه در درام باروک 
دارای  و   .(Benjamin, 1998: 106) است  تاریخ  نماد 
در  می کند.  سلطنت  زمین  روی  بر  که  است  خدایی  مقامی 
است.  شده  تشبیه  به  "سر"  یزدگردشاه  شخصیت  نمایشنامه 
سر.»  پادشاه  و  است  تن  مردم  می دانند  همه   [...] «سردار: 

(بیضایی، ۱۳۹۳: ۹). 
ستمگری  مقابل  در  دارد.  پادشاه  یک  و  خدا  یک  جهان 
به نوعی  می توان  که  دارد  وجود  شهید  عنصر  یزدگردشاه 
چراکه  نامید.  شهید  را  یزدگردشاه  دیگر  به نوعی  و  آسیابان 
عنصر شهید در هر ظلم و استبدادی مخفی است. یزدگرد در 
مقابل فقر آسیابان پادشاهی مستبد است و هم شهیدی است 
می رسد.  قتل  به  خانواده اش  و  آسیابان  و  سپاهیان  توسط  که 
در حقیقت او به یک ضربه ترسیم گر شهید می شود و خیانت 

دوستان و دشمنانش را تاب می آورد. 
با مرگ یزدگردشاه، جامعه حاکمان جبار و ستمگر را به 
همراه  قوانین کهن و خدایان در حال زوال به کناری می نهد 
و با پوشاندن لباس پادشاهی به تن آسیابان جامعه ای جدید 
می کند،  تن  به  پادشاهی  ردای  آسیابان  متولد  می شود؛  نو  و 
پادشاه از میان جامعه و به دست مردم منتخب می شود. در 
حقیقت جامعه پادشاهی، انتقال خشونت از یکی به دیگری 

است.
«زن/ آسیابان: ای شاه، تو می گفتی با مرگ تو ملتی 
آغشته  ملتی  خون  به  دست  چگونه  من  می میرد؛ 
کنم؟...دختر/ زن: او را بکش ای مرد؛ شاید با مرگ 

او ملتی نو به دنیا آید.» (بیضایی، ۱۳۹۳: ۳۸).
در  جدید  قوانین  و  گذشته  قوانین  بودن  کهن  از  نمایشنامه 
حاکم،  هر  مرگ  با  می گوید.  سخن  متولدشده  تازه  جامعه 
در  قهرمان  می شود.  متولد  دیگر  قوانینی  و  دیگر  حاکمی 
نمایشنامه مرگ یزدگرد قربانی تاریخ است نه قربانی خدایان. 
است  مطرح  ضمنی  به طور  دسیسه گری  یزدگرد  مرگ  درام  در 
کاراکترهای  برای  را  دسیسه گر  شخصیت  نمی توان  ازاین رو 

این درام در نظر گرفت. 
تکرار  بر  خالی»متمرکز  فنجان  در  «خواب  نمایشنامه 
تاریخ و دسیسه گری آقاعمه است. فرامرزخان مشروطه طلب 
در  را  جبار  و  ستمگر  چهره  که  است  قاجاری  شاهزاده  و 
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در  فرامرزخان  می دهد.  نشان  آقاعمه  و  ماهرخ  با  رفتارش 
ماه لیلی،  به  سوزان  عشقی  با  آمیخته  جنون آمیز  لحظه ای 
تجاوز  خویش  دخترعموی  و  (همسرش)  ماهرخ  خواهر 
چهره  نشان دهنده  که  است  اعمالی  از  یکی  تجاوز  می کند. 
می شناسد  شخصی  را  ستمگر  بنیامین  والتر  است.  ستمگر 
زند.  قتل  و  محارم  با  زنا  تجاوز،  به  دست  آنی  جنونی  با  که 
 (Benjmin, 1963) .چهره دیگر ستمگر دسیسه گری است
فرامرزخان پس از تجاوز ماه لیلی را در زیرزمین خانه اجدادی 
پنهان می کند و فرزند متولدشده را به ماهرخ نسبت می دهد. 
ازاین رو، فرامرزخان نسبت به ماه لیلی و ماهرخ چهره ستمگر 
و دسیسه گری خویش را بروز می دهد. فرامرزخان را می توان 
قربانی عشق به ماه لیلی هم دانست چراکه ماه لیلی هر بار او 

را ترک می کند. 
فرامرز  موقعیت  به  شبیه  درگذشته  فرامرزخان  موقعیت 
که  کاراکترهایی  تمامی  درام  این  در  است.  حال  زمان  در 
به صورت فیزیکی بر روی صحنه هستند به نوعی هم قربانی 
گذشته  قربانی  به نوعی  فرامرز  هستند؛  کننده  قربانی  هم  و 
آقاعمه  دسیسه گری  به واسطه  چراکه  است  خویش  اجداد 
این  در  شهید  عنصر  فرامرز  می رسد.  قتل  به  مهتاب  توسط 
درام است. مهتاب که هویت ماهرخ را از آن خودکرده است 
می گیرد  همسرش  از  را  گذشته  انتقام  جنون آمیز  اقدامی  در 
می توان  درام  این  در  بنابراین  می رساند.  قتل  به  را  فرامرز  و 
و  ستمگر  فرامرز  به  نسبت  است  عشق  قربانی  که  را  مهتاب 
به واسطه  است  تجاوز  قربانی  که  آقاعمه  نامید.  دسیسه گر 
قهوه  با  فرامرز  قتل  به  مهتاب  کردن  ترغیب  و  دسیسه گری 
سؤال  این  حال  دارد.  را  ستمگر  و  دسیسه گر  چهره  زهرآلود، 
طی  را  مثلث  رأس  سه  کاراکتر  سه  هر  آیا  که  می شود  مطرح 
نمی کنند؟ موازی سازی دو موقعیت گذشته و حال در زمان و 
روایت در طول نمایشنامه به گونه ای است که سه شخصیت 
عینی بر روی صحنه سه رأس مثلث را طی می کنند. آن ها گاه 
در زمان حال قربانی و دسیسه گر [مهتاب] هستند یا در زمان 
گذشته دسیسه گر و ستمگر[فرامرزخان] هستند. این مؤلفه ها 
شخصیت  سه  و  حال  زمان  عینی  شخصیت  سه  به  نسبت 

ذهنی گذشته در تکرار و چرخش است.
چهره  برداشتن  عالوه  را  مهتاب  می توان  درام  این  در 
سلطه  تحت  او  چراکه  دانست  مالیخولیایی  فردی  ستمگر 
وابسته  داروهایش  شیشه  و  قجری  فنجان  به  او  است.  اشیاء 
است. مهتاب نشان سعادت و خوشبختی را در فنجان و فال 

قهوه می جوید.
فاخته که  دو تا  صلیب، با  «مهتاب:{مالیخولیایی} یک 
پایان  در   .(۳۵-۳۴  :۱۳۹۶ (ثمینی،  شدن.»  آویزون  ازش 
نمایشنامه مهتاب با هویت ماهرخ کامًال به فرد مالیخولیایی 
و  کشیده  دراز  ماه لیلی  بستر  در  و  است  شده  شبیه  افسرده  و 

خود را ماهرخ می خواند.

اشیاء؛ محقق کنندۀ سرنوشت تراژیک
انسان  خطای  به  منوط  سرنوشت  تحقق  یونانی  تراژدی  در 
به  را  قهرمان  خدایان  و  است  بوده  فرد  جانب  از  گناه  بروز  و 
مدرن  دوره  در  اما  می کردند  مجازات  اخالقی  خطای  دلیل 
خدایان حضور بال واسطه ندارند و غایب هستند. پادشاه و 
و  قدرت  و  هستند  زمین  روی  بر  خدایان  جانشین  حاکمان 
حوادثی که از دل اشیاء بر خواسته اند محقق  دسیسه گری و 
کننده سرنوشت تراژیک انسان هستند. در این دوره انسان از 
جانب خدایان رهاشده است او میان اشیایی که برگردش در 
دست  به  قدرت  است.  رهاشده  و  محبوس  هستند  چرخش 
دولتمردان است و آن ها محقق کننده سرنوشت انسان هستند.
است؛  اشیاء  از  پر  یزدگرد»  «مرگ  نمایشنامه  صحنه 
اشیایی مانند تاج، کمربند زرین، لباس پادشاهی، کاله خود 
و  نشان  و  دارند  فیزیکی  حضور  درصحنه  اشیاء  این  زره.  و 
نماد پادشاهی یزدگردشاه هستند، به واسطه این اشیاء پادشاه 
شناخته می شود. نمایشنامه نه تنها محدود به این اشیاء نیست 
آسیابان  چوب دستی  و  شمشیر  مانند  دیگر  اشیاء  از  بلکه 
است  شیء  تنها  آسیابان  چوب دستی  و  می گوید  هم سخن 
اشیاء  که  می کند  مطرح  بنیامین  دارد.  حضور  صحنه  بر  که 
سرنوشت  زننده  رقم  صحنه  بر  حضورشان  عدم  و  حضور  با 
اما  ندارد  حضور  نمایشنامه  در  که  شیء  هستند.  تراژیک 
است.  زر  کیسه  می شود؛  یزدگردشاه  رساندن  قتل  به  سبب 

آسیابان به طمع داشتن پول یزدگرد را به قتل می رساند.
آسیابان  برای  که  هستند  اشیائی  پادشاهی  تاج  و  لباس 
ردای  آسیابان  که  زمانی  می زنند.  رقم  را  دیگری  سرنوشت 
و  می شود  خوانده  شاه  می گذارد،  تاج  و  می پوشد  پادشاهی 
صاحب منصبان آسیابان را از محاکمه تبرئه می کنند. با جدا 
شدن اشیاء از جسد، صاحب منصبان تن بی جان یزدگردشاه 
در  تراوئراشپیل  انسان  بنیامین  به زعم  چراکه  نمی شناسند  را 
مواجهه با مرگ به عنوان یک انسان منزوی از هویت خویش 
زمان  در  او  خانوادگی  عنوان  که  نشانه هایی  می شود.  جدا 
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حیاتش بودند، جانشین هویت فرد پس از مرگ او می شوند. 
در لحظه ای که دختر جسد را به نام آسیابان می خواند جسد 
یزدگردشاه نام و هویت خود را از دست می دهد و اشیاء در 
حکم نشانه هایی که در زمان حیات به او هویت می بخشند 

حال به آسیابان هویت پادشاهی می دهند.
«موبد: این خود اوست! من آن جامه را می شناسم؛ 
و  ساق بند  آن  است؛  زرین  به یک باره  که  را  زره  آن 
فلز  پاره های  که  شکم بند  و  مچ بند  آن  پوش؛  ساعد 
ناب است. آری من پادشاه را می شناسم!» (بیضایی، 

.(۱۸ :۱۳۹۳
کاله خود، زره، کمربند زرین جانشین نام یزدگردشاه شده اند 
تعلق  پادشاه  نام  باشد  داشته  را  اشیاء  این  که  کس  هر  به  و 

می گیرد. 
شیء در نمایشنامه «خواب در فنجان خالی» حضوری 
شبکه ای  در  نمایشنامه  این  در  تقدیر  و  دارد  مؤثر  و  پررنگ 
از حوادث و اشیاء محقق می شود. قیچی و فنجان دو شیء 
نمایشنامه  شروع  در  هستند.  نمایشنامه  در  مرموز  بسیار 
دراز  خود  بستر  در  آقاعمه  هست.  آقاعمه  دستان  در  قیچی 
را  آدم ها  سر  و  می کشد  بیرون  آلبوم  از  را  عکس ها  کشیده، 
خاندان  از  آقاعمه  انتقام  نشان  و  نماد  قیچی  می کند.  قیچی 
قجری است. در پایان نمایشنامه پس از مرگ فرامرز و گرفتن 
انتقام آقاعمه عکس فرامرز را از قاب بیرون می کشد و قیچی 
دارد  حضور  نمایش  جای جای  در  قجری  فنجان  می کند. 
قهوه  تفاله های  درون  را  خود  تقدیر  و  سرنوشت  مهتاب  و 
می جوید. مهتاب فرامرز را با قهوه زهرآلود به قتل می رساند و 
تقدیر فرامرز به واسطه نشانه های درون فنجان رقم می خورد. 
چراکه مهتاب نشانه ها را در زندگی خویش جستجو می کند 

و به ثمر می رساند.

کیفیت باله ای؛ عمل به مثابه طراحی یک رقص
در درام های تراوئراشپیل، شیوه بازنمایی پالت نباید به گونه ای 
نوعی،  به  کند.  ایجاد  کنش  وحدت های  در  خللی  که  باشد 
وحدت های عمل و زمان باید به طور متوالی و پیوسته در یک 
نوار ثابت مکانی قرار گیرند. بدین معنی که اعمال و ترتیب 
پیوستگی  یک  از  باید  صحنه،  روی  بر  حوادث  گرفتن  قرار 
زمانی و مکانی برخوردار باشند که والتر بنیامین از آن به عنوان 
عمل طراحی شده یا "کیفیت باله ای" یاد می کند و مراسم آیینی 
است(همانند  طراحی شده  عمل  از  نمونه ای  مسیح  تعزیه  و 

اتفاقات  و  حوادث  همه  آیینی  مراسم  در  تصلیب).  مجالس 
می دهند  رخ  تماشاگر  دیدگان  مقابل  در  و  صحنه  روی  بر 
از  خارج  عملی  هیچ  یونانی  کالسیک  تراژدی  برخالف  و 

صحنه روی نمی دهد. 
ذهنی  خالی»زمان  فنجان  در  «خواب  نمایشنامه  در 
حال  زمان  در  کنش ها  اما  است  گذشته  آقاعمه/ماه لیلی 
است و همه ی حوادث و اتفاقات روی صحنه رخ می دهد. 
زوجی  دو  فرامرز  و  مهتاب  نمایشنامه  دیگر  کاراکترهای 
و  گاه  شدنش  جوان  و  آقاعمه  شدن  زنده  از  پس  که  هستند 
حقیقت  در  می کنند.  سیر  حال  زمان  و  گذشته  در  به نوبت 
بعضی  در  فرامرزخان  فرامرز/  مهتاب/ماهرخ،  ذهنی  زمان 
در  نمونه  به طور  است.  گذشته  نمایشنامه  پرده های  از 
تابلوی هشتم وسایل خانه شمایل قجری به خود می گیرند. 
است.»  خوابیده  ماه لیلی  بستر  در  قجری  بالباس  «مهتاب 
را  ماهرخ  هویت  مهتاب  پرده  این  در   .(۸۷ (ثمینی،۱۳۹۶: 
به خود گرفته است. ازآنجاکه پالت درونی غالب بر پالت 
زنندۀ  برهم  کاراکترها  ذهنی  رفت وبرگشت های  است  اصلی 
پیوستگی و توالی عمل در زمان حال نیست. حقیقت گذشته 
قطع  سبب  امر  این  و  است  حال  زمان  حقیقت  با  موازی  در 
شدن روایت نمی شود. حوادث مثل قاب  تصویر در کنار هم 
است.  پیشروی  حال  در  زمان  برمدار  قصه  و  شده اند  چیده 
یک  طراحی  به مثابه ی  نمایشنامه  این  در  عمل  حقیقت  در 
رقص است و مخاطب شاهد آن است. پس کنش کاراکترها 
در  عمل  توالی  خالی»از  فنجان  در  «خواب  نمایشنامه  در 
زمان برخوردار است و خط روایت را در پیوستار مکانی قطع 

نمی کند.

ترسیم خشونت
حوادث  در  ریشه  تراوئراشپیل  حقیقی  ابژه  شد  اشاره  پیش تر 
برگرفته  درام ها   اغلب  مضمون  و  دارد  تاریخی  و  سیاسی 
اغلب  است.  درباری  توطئه های  و  اجتماعی  حیات  از 
و  شنیع  رفتاری  بروز  به  منجر  دسیسه گری  و  حاکم  قدرت 
خشونت آمیز می شود. ازاین رو، نمایشنامه نویسان تراوئراشپیل 
در پی ترسیم و تصویر کردن اعمال خشونت آمیز روی صحنه 
و  بدن  اندام های  دیگر  و  دست  قطع  بریده،  سرهای  بودند. 
قلبی که از سینه کنده می شود را روی صحنه تئاتر در مقابل 
نباید  عملی  هیچ  و  درمی آوردند  اجرا  به  تماشاگر  چشمان 

خارج از صحنه روی دهد. 
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تاریخی  اتفاقی  نقل  تمامًا  یزدگرد»  «مرگ  نمایشنامه 
نماد  که  یزدگردشاه  است.  سیاست  از  الیه ای  زیر  با  همراه 
حاکم و سیاست است توسط آسیابان و خانواده اش پیش از 
شروع نمایش به قتل می رسد و تا پایان درام کاراکترها واقعه ی 
هم  از  ناهمگون  پازل هایی  به صورت  را  یزدگردشاه  قتل 
جسدی  زمین  نیمه تاریک.روی  «آسیایی  می کنند؛  بازگویی 
است افتاده؛»(بیضایی، ۱۳۹۳: ۶). خشونت و قتل در قالب 
رخ داده  تماشاگر  دید  از  پنهان  و  صحنه  از  بیرون  شاه ُکشی 
بازگویی  به واسطه  می رسد  تماشاگر  اطالع  به  آنچه  است. 
تراژدی  در  پیش تر  که  است  نمایش  کاراکترهای  توصیف  و 
کالسیک یونانی این امر توسط همسرایان به اطالع تماشاگر 
خشونت آمیز  کالمی  کاراکترها  اغلب  ادامه  در  می رسید. 
و  سرکرده  موبد،  می کنند.  باز  تهدید  به  زبان  که  دارند 
و  آسیابان  برای  را  مجازات  خشن ترین  و  شنیع ترین  سردار 
خانواده اش در نظر گرفته اند که تنها به کالم متوسل می شوند؛ 
شد،[....] خواهی  ُکشته  ...تو  نمونه:«سردار:  طور  به 

آتش!»  در  کالبدت  و  کوبیده،  استخوانت  جدا،  هفت بندت 
(بیضایی، ۱۳۹۳: ۷). سردار در این دیالوگ تنها به کالمی 
خشونت آمیز بسنده می کند و  در تمام طول نمایشنامه هیچ 
صحنه ای از کنشی که منجر به خشونت شود دیده نمی شود 
خشونت  و  قتل  از  پر  باروک  درام های  صحنه  که  صورتی  در 
و خون ریزی است و کاراکترهای باروک کنشی خسونت آمیز 
یزدگرد  مرگ  نمایشنامه  در  محور.  خشونت  کالمی  نه  دارند 
هیچ نوع خشونی به طور مصور و در مقابل دیدگان تماشاگر، 
خشونت،  نوع  این  ازاین رو،  نمی دهد.  رخ  صحنه  روی  بر 
از  باروک  مخاطب  که  نیست  مصوری  و  شنیع  خشونت  آن 
تمثیلی  درام  این  در  خشونت  شود.  هیجان  در  غرق  دیدنش 
از قدرت حاکمان بر بدن مردم است. نمایشنامه مرگ یزدگرد 
به دلیل داشتن روایتی نقلی فاقد صحنه های مصور خشونت 

است. 
که  است  خالی»درامی  فنجان  در  «خواب  نمایشنامه 
زمان نقش تعیین کننده ای در اتفاقات دارد و هر کاراکتر نقش 
می کند.  بازی  را  درگذشته  کسی  نقش  و  حال  زمان  در  خود 
آقاعمه/ماه لیلی به دنبال انتقام گرفتن از فرامرزخان در گذشته 
کرده  تجاوز  ماه لیلی  به  گذشته  در  فرامرزخان  چراکه  است 
بعد  و  سکوت  لحظه ای  دنبالش،  به  «فرامرزخان  است؛ 
می رسد.»(ثمینی،  گوش  به  ماه لیلی  تضرع آمیز  جیغ  صدای 
ماه لیلی/آقاعمه  گذشته  ذهنی  زمان  در  تجاوز   .(۸۳  :۱۳۹۶

ماه لیلی  جیغ  صدای  تنها  است.  رخ داده  صحنه  از  خارج  و 
شنیده می شود که می تواند چیزی جز اوهام و خیال نباشد. 
را  خان  فرامرز  از  انتقام  قصد  ماه لیلی  نمایشنامه  انتهای  در 
دارد. این عمل منجر به مرگ فرامرز به وسیله سم درون قهوه 
با  است  گرفته  خود  به  را  ماهرخ  هویت  که  مهتاب  می شود. 
ریختن سم درون قهوه باعث مرگ فرامرز می شود؛ «فرامرز: 
روی  فرامرز   .(۸۹ بود؟»(ثمینی،۱۳۹۶:  قهوه چی  اون  توی 
صحنه از درد به خود می پیچد و قتل بر روی صحنه و مقابل 

دیدگان تماشاگر رخ می دهد. 

نتیجه گیری 
در این پژوهش مفهوم تراوئراشپیل در دو متن نمایشی «مرگ 
و  شد  پیاده سازی  خالی»  فنجان  در  «خواب  و  یزدگرد» 
مؤلفه های تراوئراشپیل در شش دستۀ ترسیم خشونت، اشیاء 
عمل  رأس،  سه  به مثابه  قهرمان  ناتمام،  گذشته  سرنوشت،  و 
و  تحلیل  مورد  دسیسه  شدن  برمال  رقص،  طراحی  به مثابه 
«مرگ  درام  خشونت  ترسیم  بخش  در  گرفت.  قرار  بررسی 
دلیل  به  خالی»،  فنجان  در  درام «خواب  برخالف  یزدگرد» 
نقلی بودن روایت فاقد ترسیم خشونت بر روی صحنه است. 
به مثابه  عمل  بخش  در  خالی»  فنجان  در  «خواب  درام  در 
عدم  و  کاراکترها  ذهنی  زمان  توالی  عدم  رقص،  طراحی 
زمان  در  عمل  توالی  زنندۀ  برهم  زمان  در  روایت  پیوستگی 
حال نیست. در بخش اشیاء و سرنوشت، عدم حضور شیء 
(کیسه زر) در درام «مرگ یزدگرد» و حضور دو شیء فنجان و 
قیچی در درام «خواب در فنجان خالی»رقم زنندۀ سرنوشت 

کاراکترها هستند. 
با تحلیلی و بررسی دیگر مؤلفه های مطرح شده می توان 
به این امر پی برد که تراوئراشپیل به نوعی تنیده شده با تاریخ و 
بازتاب دهنده رویدادهای سیاسی- اجتماعی است. به نوعی 
بوده  حکام  دسیسه گری  و  باقدرت  همسو  تاریخ  شکل گیری 
است (مرگ یزدگرد) و از بطن همین تکرار تاریخ گری است 
به  دست  خویش  مقاصد  و  قدرت  به  رسیدن  برای  افراد  که 
خالی).  فنجان  در  (خواب  می زنند  دسیسه گری  و  توطئه 
به واسطه  دسیسه  شدن  آشکار  به  منجر  گاهی  تکرار  این 
تکرار  گاه  و  خالی)  فنجان  در  است(خواب  درونی  پالت 
از  لحظه ای  پیوند  به  منجر  بازی  در  بازی  طریق  از  تاریخ 
تا  حقیقت  در  یزدگرد).  می شود(مرگ  حال  زمان  در  گذشته 
درام های  است  حاکم  برجهان  حاکمیت  و  قدرت  که  زمانی 
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دهند  ادامه  خویش  هنری  حیات  به  می توانند  تراوئراشپیل 
می کنند.  بازتولید  را  محسوس  جهان  درام ها  این  چراکه 
نظریۀ تراوئراشپیل می تواند درزمینۀ نگارش درام های تراژدی 
و  تحلیل  نقد،  حوزه  در  تازه ای  ظرفیت های  و  شود  استفاده 

شناخت متون نمایشی معاصر پیشنهاد دهد.
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