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  دشمن مردمنگاهی به نمایشنامۀ : روشنگري در بوتۀ آزمایش

  بهزاد قادري سهی
  هاي خارجی دانشگاه تهراندانشیار دانشکدة زبان

 1/5/85: تاریخ وصول
  15/6/85: تاریخ تأیید نهایی

  ...نگاهی به: روشنگري در بوتۀ آزمایشچکیده 
دم بیـشترین خواننـده و بیـشترین مخاطـب        اند، دشـمن مـر    در میان آثار ایبسن که در ایران شناخته شده        

آمیـز از  اي برداشـت تحـسین  در میان شمار زیـادي از ایـن گـروه، گونـه    . تلویزیونی و تئاتري را داشته است 
-هاي یک سویهشود که بسیار بحث انگیز است که این خود نشانگر خوانشاین نمایشنامه دیده می » قهرمان«

در این گفتار، نویسنده سرچشمۀ چنـین برداشـتی را آرمـانخواهی و    .  استنگر منتقدان یا کارگردانان این اثر 
داند، نگرشی که ایبسن چندان به آن لوحانه میهاي سادهپرستی نهفته در رمانتیسیسم و قهرمان پروري     قهرمان

ـ هـاي ویـژة یـک درام    به نظر نویسنده، ایبسن در این نمایشنامه، با بهره جستن از شیوه           . خوشبین نبود  ویس ن
نوشتند هایی که آنان براي دگرگونی اجتماعی می   هاي روشنگر دارد و بر نسخه     نوین، نگاهی دوگانه به چهره    

  .گیردخرده می

  . ایبسن، دشمن مردم، روشنگري، آرمانگرایی، رمانتیسیسم ، درام نوین:هاي کلیديواژه
است یا درام؛ این نمایشنامه ماهیت هـردوي ایـن    کمدي  ام که   مانده. اي را تمام کردم   اي پنج پرده  دیروز نمایشنامه 

  ).98، ص 1964ایبسن، (... انواع ادبی را دارد، یا چیزي بینابین 
ایـم در آنهـا انـدك    هایی که نـشان داده تنها نقش. ایمهاي قهرمانی و عاشقانه شکست مفتضحی خورده   ما در نقش  

اي که داریـم دیگـر اینهـا هـم     هاي بسیار پیشرفته آگاهی-وداند؛ ولی با خ   لوحانههاي کمیک ساده  استعدادي داریم نقش  
  .)217، ص 1970ایبسن،  (فراخور حال ما نیستند
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  مقدمه 
- هنگامی که ما مردگان سر برداریم تا ارکان جامعه از -- دوازده نمایشنامۀ او چرخۀ ایبسنبرایان جانستن در 

ترین اثـر هنـري یگانـۀ    بزرگ«توان آن را داند که می می»یاي، و تکوین  ساختار دراماتیکی یکتا، هگلی، چرخه    « را   -
روشـنگري  -پـسا « او در دنبالۀ سخنش این شیوة کار ایبسن را ویژگـی هنـر   ).15، ص 1992(» قرن نوزدهم دانست 

داند، کـسی   رایی رمانتیسیسم می  ـن همچنین ایبسن را وارث آرمانگ     ـجانست. داندیـ م )همان(» آلمان در قرن نوزدهم   
گـراي  هاي دورة رمانتیسیسم وفادار ماند و، چون افالطـون، مـشت بـر در بـستۀ شهرنـشینانِ مـصلحت          ه ارزش که ب 

  . بیافریند)16همان، ص (» در روح آدمی انقالب«طلب ِدورانش زد تا شاید از غیرممکن ممکن بسازد و فرصت
. بود خیلی آسان نیـست    رمانتیسیسم    ایبسن اندیشمندي وفادار به آرمانگرایی     با این همه، پذیرفتن این نکته که      

 آثارش نشانگر آنست که او .بنا کرد و ساز و برگ الزم را براي آن فراهم آوردنویسی را شیوة جدلی در نمایشنامهو ا
توانست او نمیاز این روي،  .  در سرلوحۀ کارش قرار داده بود      آن را و  ه  از پدیدارشناسی ذهن هگل نیرویی تازه یافت      

 پایـان راه آرمـانگرایی    آشـکارا  کـه پرگنـت سـواي  .  نیز از این دست بـود ها آرمانگرایی رمانتیکنیاورد، امور اما   در
رمانتیسیـسم   آرمانخواهی    تیر خالص را به سوي     هداگابلر ایبسن عاقبت در     ،دهدرمانتیسیسم را با استعمار پیوند می     

م و همینطور ـهاي بازنمایی در درام رمانتیسیسوهکند که ایبسن از شیوجه میاین نکته تجانستن کمتر به . شلیک کرد
شـدند،  هایش، که در غیر این صورت گمراه کننده میکند تا به ملودرام روشنگري استفاده می  -از گفتمان رمانتیسیسم  

کنـد مـشت گفتمـان     ببخشد، اما چربدستی او در این است کـه بـا همـین شـگردها تـالش مـی               »حماسی«اي  زمینه
اي  به عنوان آمیـزه دشمن مردمبا توجه به این نکته و سخن ایبسن در باال دربارة .  گري را باز کند روشن-رمانتیسیسم

هاي رویکرد روشـنگران  براي افشاکردن کاستیبه شیوة کار ایبسن در این نمایشنامه        گفتار  از کمدي و درام، در این       
  .پردازیمبه جامعه می

  بحث و بررسی
است که در زمینۀ علوم نوین از همـشهریانش بـسیار      ه نام دکتر استوکمان     بدانشمندي  سرگذشت  دشمن مردم   

ر ـردم، بـا گنـداب شهـ   ـهاي آب معدنی شهر، یعنی تنهـا منبـع درآمـد مـ    کشف او این است که چشمه     . پیش است 
د مردم خواهاو می. ثیر منفی خواهد گذاشتأي آینده تهااند و نوع آلودگی نیز چنان است که بیشتر بر نسل    درآمیخته

نگـاران و   روزنامـه ،در آغـار ایـن راه  . آینده را از آلودگی بیاالینـد هاي نسلرا در راستاي این دگرگونی بسیج کند تا  
 بـا ترفنـدهاي برخاسـته از    کنند، اما برادرش که شهردار است   طرفداران احزاب به اصطالح پیشرو از او حمایت می        

اش  در اجراي برنامـه   این دانشمند در پایان،    .سرانجام بگذارد بیرا  کارهاي دکتر استوکمان    کند  جایگاهش تالش می  
  .»تر است1ترین فرد عالم کسی است که از همه تنهاقوي« ،گوید میانهسرسختخورد اما شکست می

. نمایشنامۀ دشمن مردم از حیث تبارشناسی درام نروژ و نیز از حیث گفتمان روشنگري، تازگی چندانی نداشت
سـاکن دانمـارك، درسـت در گرمـاگرم دورة     تبـار  ، مـورخ و طنزنـویس نـروژي       )1684-1754(رگ  لودویگ هـولب  

داستان این نمایشنامه از این قرار است که . ه بودرا نوشت) 1722 (اراسموسِ مونتانوسروشنگري در اروپا نمایشنامۀ 
 در علوم تجربی پیشرفته  ودش   به نظر خ   او که . گرددرگ، پس از تحصیل در پایتخت به زادبومش باز می         راسموس ب

دارد  خودبینی راسموس او را بر آن می.تازد با مطرح کردن این که زمین گرد است به باورهاي پیشین مردم می،است
هایی که با مـردم بـه راه   ، در بحث و گفتگو   اما یاوه  منطقیبه ظاهر   ت  الهاي گیج کنندة استدال   از شیوه که با استفاده    

 چنـین  .!)کند که مادرش سـنگ اسـت  کبرایی ساده ثابت می-به عنوان مثال، با صغري     (چیره شود آنان  بر  اندازد،  می
روستاییان نیز براي رهایی از راسموس، نیرنگـی  . اش او را به دامادي نپذیردشود که پدر زن آینده   سبب می کارهایی  

                                                        
  .است »منزوي«که همچنین به معنی  »تنها«اي استفاده کرده که در زبان نروژي نه فقط به معنی  البته ایبسن از واژه-1
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بیند، در میان جمع به پدر زن خطر میاش را در  زندگیراسموس که. اندیشند تا او را روانه خدمت سربازي کنند می
شود و دخترش را به اش نیز از این اعتراف خوشحال می پدر زن آینده  !کند که زمین گرد نیست    اش اعتراف می  آینده

  .آورددر میو همسري ا
ـرگ بـه    فروشـی، نـام  از سـر غـرور و فـضل   راسموس پس از بازگشت به روسـتایش و         ش را از راسـموس ب

 »رگبً «کند، چرا که در زبان نروژي، هولبرگ با این شگرد ماهیت او را آشکار می.دهدتغییر می نوسمونتااِراسموس 
طنطنـۀ  بـه نـامش   داند، اي جدا بافته از مردم زادبومش میبه معنی کوه است، اما اینک راسموس که خودش را تافته       

 خـودش را  »راسـموس کـوهی  « بـه عبـارتی،   .نـد ک تبدیل می»کوهسان« یا »مونتانوس« وآن را به دهدمیالتین  زبان  
این شیوة نگرش هولبرگ به دانشمند مجهز به علوم تجربی نوین، آن هم صد و پنجاه        . بیند می »اراسموس کوهسان «

سال پیش از ایبسن، خود حکایتی است در زمینۀ رگۀ طنزي که مردمان اسکاندیناوي دربارة رویکرد دانشمندان علوم 
  .اند، نگرشی که بعدها در آثار کی یرکه گور به خوبی نمایان استهاي آنان داشتهيسازتجربی و قطعیت

که او نه آن تقدیر مهارنشدنی تراژدي یونان    رو  براندازنده از آن    . ایبسن براندازنده و زنده کنندة تئاتر یونان بود       
اما . دانستور با مدرنیته کافی میهاي نمایشی آن روزگار را براي زندگی شهرنشینان دمخرا باور داشت و نه صورت

هـاي عینـی    با موقعیـت   زنده کنندة کمدي واالي اریستوفان و بازخوردهاي تراژیک سقراط گونه            سویی دیگر، او از   
  .بودزندگی روزمره 

-پـردازي اشـخاص نمایـشنامه   او بخشی از چهره. دیبخشاي جلوة تازهاش  در آثار نمایشی   نگاريبه بوم ایبسن  
نویـسان قـرن   نمایـشنامه /این را نباید کار قـالبی رمـان  .  کند پرداختن به زیستگاه یا خاستگاه آنان رو می    هایش را با  

بتوانـد  کند تا  آن گونه استفاده میهایش نهفته است از جغرافیاهایی که در دل ملودرام   براي بحث او  . نوزدهم دانست 
برایـان  . تـر اروپـا دسـت بیابـد    ریـخ و فضاهـاي گـسترده     و به تا   ورددـهایش را درن   کوچک ملودرام  با آنها مرزهاي  

  :گویدجانستن در این زمینه می
که ... آفرید را  ارائه دهد، روشی ی چند الیه و در خور کردار رئالیستی نوین»تاریخی«ایبسن براي آن که کردار «

. کنندآشکار اي و تاریخی را سطورههاي ظاهراَ نوین به شکل استعارات پربارتري درآیند تا گذشتۀ ا     کاريدر آن ریزه  
، ص  1967(» توانند آکنده از منـابع ارجـاعی سرشـاري باشـند          اهمیت می هاي ظاهراً بی  کاريمثل آثار جویس، ریزه   

195(. 
هاي که چهرهبا بررسی فضاهایی  آنها »شدن«هاي مختلف فرهنگ و تمدن اروپا و هاي جدل ایبسن با الیهجنبه
اسـتعارات  همین  در پیوند با .تر خواهد شدروشنکنند گویند یا در آنها زیست می آنها سخن می  هاي او از  نمایشنامه

  .کندمبنی بر ضرورت آشنایی خواننده با همه آثارش براي بهتر شناختن او منطقی جلوه میاست که سخن ایبسن 
هـاي پـیش از     وابسته به آیین   آیند سرکش، پرشور، کافرکیش یا    هایی که از شمال نروژ می     در آثار ایبسن چهره   

هـاي سـال در یـک    من سال«:  آورداین را در در این اثر بر زبان می  ستوکمان   ا .مسیحیت و، در نتیجه، سنت ستیزند     
ایبـسن،  ( خیلی چیزها هست که باید به خاطرش کوشش و مبارزه کرد     ... . ام،  گوشۀ دور افتادة شمالی زندگی کرده     

-کند که از یک سـو، آمیـزه    اي به عنوان منادي روشنگري استفاده می      یبسن از چهره   ا ، از این حیث   .)15، ص   1352
اي که یادآور ولتر هاي شمال نروژ، و از سوي دیگر، مدافع دانش نوین است، چهره  ایست از توفندگی و ناآرامی آدم     

  .و مونتسکیو است
ا ـئاتر یونان باسـتان را داشـت، امـ        براي ایبسن همان نقش سرنوشت گریزناپذیر ت      جان و تن و فضا       »آلودگی«

هـا همـان   رانند؛ سرچـشمۀ ایـن آلـودگی    حکم نمی »آلودگی«وان آدمی بر این     ـواست و ت  ـی وراي خ  ـاینک خدایان 
 پرومتـه در برابـر   چونـان  او. نگران ایـن آلـودگی اسـت   نیـز کمان  استو. هاستروابط اجتماعی نادرست میان انسان    

 بـه  سـرانجام گویـد، آفتـی کـه       ایستد و از آلودگی عناصر طبیعت سخن می       یطلب م اي سودپرست و فرصت   جامعه
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ایـست از  کنایـه  به دست اسـت کـه    مرد عصا به معنی   کمان  استوبد نیست بدانیم    (آلودگی قومی نیز خواهد انجامید      
 استفادة دار هم باشد که شاید کنایه از سوء  تواند مرد چماق   معنی دیگر آن می    اش، هر چند  موسی و عصاي جادویی   

  ).او از علمش باشد
اي هماننـد  یابیم که ایبسن از او چهرهکمان از آغاز تا پایان نمایشنامه دقت کنیم، در میاستواگر به سخنان دکتر   

 عـصر روشـنگري    »دوران ساز «هاي  یکمان یادآور آن خوشبین    استو سخنان. دهددانشمندان دورة روشنگري ارائه می    
در خانـۀ او   ). 15ص  (» !شـود مثل این است که ناگهان دنیا از نو آفریده مـی          . استهمه چیز در حال تحول      «: است

مدیر «: گویدوالتر، پسر او، از مدیر مدرسه و نظرش دربارة کار می. شوندنظام آموزشی و پندارهاي کهنه ریشخند می
-25صص (» !باید کار کنیمهمۀ ما چون گناه کاریم، ! کار و زحمت مجازات آدم گناه کار است       : گویدمدرسه ما می  

- انسان در عالم خاکی است، از کتاب تورات و دستگاه خشکه مقدس مسیحیتِ سختپادافرهاین پندار که کار ). 24
  که به سفارش،پترا، دختر او و آموزگار آن شهر   . کنندریشخند می کمان این باور را      استو اما در خانۀ  . گیر آمده است  

تکیـه  «دهد زیـرا  ، با دیدن محتواي داستان آن را پس می       کندنی را از انگلیسی ترجمه       روزنامۀ پیشرو باید داستا    یک
لف کتاب این است که در عالم یک نیروي فوق طبیعی هست که مجراي امور را مطابق مصلحت مـردم بـه             ؤکالم م 

  ).78-79صص (» !کند را شدیداً مجازات می»بد«گرداند و مردم  می»خوب«اصطالح 
: بینـیم ، مـی دانـستند روشنگران که رهبران سیاسی وقت را ناشایسته میهایی از اندیشه   وکمان رگه در گفتار است  

-16صـص  (» مکتب فکري اینها در حـال احتـضار اسـت   !...  در حال زوال اند    ۀاین بازماندگان بزرگوار دنیاي کهن    «
روشـنفکران دورة  . اي داردهفرهنگی دورة روشنگري نیـز نمـود ویـژ        - حتی فضاي سیاسی   ،در این نمایشنامه  ). 115

-کلیسا با رواج اندیشه   پیروان  صاحبان قدرت و    . هاي خود با سختی روبرو بودند     گري اندیشه روشنگري براي آوازه  
 شدن دامـن  »محفلی«ها روي آوردند و به  ها و زیر زمین   چنین شد که اینان به تاالرها، کافه      . هاي آنان مخالف بودند   

تواند از راه روزنامه با مردم ارتباط برقرار کند؛ پس او مـردم را در زیـر زمـین             کمان نمی واست ،در دشمن مردم  . زدند
-یـکمان او را جواب ماستوخانۀ که، در پایان نمایشنامه، صاحبآورد و حتی پس از آن     خانۀ ناخدا هولستر گرد می    

خواهـد بـراي او از میـان    فرزنـدانش مـی  گذارد و او نیـز از  کمان میاستـویار ـانه را در اخت ـولستر همین خ  ـکند، ه 
  .آموز بیاورند دانش،جوانان تودة مردم

-هایی که آنـان پیـشنهاد مـی   ار و راهک، اما محفلیکید دوران روشنگري بر آموزش و پرورش نوین   أاین رگۀ ت  
کنـد و در  ه می در مرغابی وحشی باز هم از این درونمایه استفاد      وا.  بسیار اهمیت دارد   بررسی آثار ایبسن   در   ،کردند

چنان طراحی شده که این درونمایه اخیر  ۀچند پیرنگ نمایشنام د، هرانرسبه اوج میرا روسمرس هولم این بررسی    
  .پس ملودرام عشق و دسیسه پنهان بماند در

 اوسـت   وارپنداري اراسموس -گیرد، فرزانه کمان که از سخنان خود او سرچشمه می       استوجنبۀ دیگر شخصیت    
دانـد؛ امـا   او در پردة چهارم خود را چـون مـسیح مـی    . ادآور دو چهره در تاریخ فلسفه و مذهب است         ی  همزمان که

دانیـد چـه   کنم، زیرا خود نمـی شما را عفو می: من مانند آن آدم آن قدر بخشنده نیستم که بگویم     «: مسیحی سختگیر 
او در پایان پردة پـنجم،  . کندنداري میپ- با وي همزاد  کمانوستاي نیست که ا   مسیح تنها چهره  ). 132ص  (» !کنیدمی

مـن بـه   . انـد آنها بیشتر به من محتاج... . من فقرا را دارم«گوید، شود، دو پهلو سخن میهنگامی که از کار برکنار می  
» ...کنم، مثل آن انسان وقت برایشان وعظ می  وقت و بی  . دهندهاي من گوش می   رسم؛ آنها هم به حرف    درد آنها می  

  .)159ص (
 مسیح باشد؛ ولی به خاطر داشته باشیم که سخنان او لحظاتی پـیش از  »آن انسان«شاید این بار نیز منظور او از  

ها بود، با آن کـه درِ زنـدان بـه رویـش بـاز بـود،          آورد که چون در بند آتنی     این گفتگو، سخنان سقراط را به یاد می       
. ... مـانم همین جا که هستم می  . روممن هیچ جا نمی   «گوید،  کمان نیز همانند سقراط می    استو. همچنان در آنجا ماند   
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همچنین، هنگامی که پسران او را ). 158ص (» مــباید در همین جا هم فتح کن. امدر همین جا جنگ را شروع کرده   
دیگر . کنممن خودم شما را تربیت می...«گوید، گیرد و به آنها میکنند، او این را به فال نیک میاز مدرسه اخراج می  

شما هیچ بچۀ کوچـه گـردي را   . ... سازممن از شما آزادمردهاي روشن بین می      . ... گیریداز آن جور چیزها یاد نمی     
هاي خواهم یک بار هم آدممی. چند تا از آنها را بیاورید پیش من. ... هاي بی سر وپاست مقصودم بچه–شناسید  می

تنهـا  دهد که ایبسن نشان میاین ). 162ص (» نها مغزهاي استثنایی پیدا شودشاید میان آ  . بی سر و پا را امتحان کنم      
که پابرهنـه در کـوي و   دارد سقراط زند؛ او گوشۀ چشمی نیز به     ا نگاهی به مسیح چهرة این شخصیت را رقم نمی         ب

  .ن کندپنداشتند دگرگوگشت تا دیدگاه آنان را دربارة آنچه که حقیقت میبرزن آتن به دنبال جوانان می
انـد؛  دولتی دانستهکمان است که دشمن مردم را بیانیۀ ایبسن دربارة آنارشیسم یا بیاستوهاي با نگاه به این جنبه 

آورد هستۀ اندیشۀ ایبسن دربارة اند و هر آنچه را که او در این نمایشنامه بر زبان میکمان را خود ایبسن پنداشته  استو
  .اندفرد و دولت دانسته

 28(اي بـه پیتـر هانـسن    او در نامه. تواند به این برداشت دامن زده باشدظهار نظرهاي ایبسن نیز میبخشی از ا 
  :داندمیهاي شخصی نویسندگی را خالی کردن عقده )1870اکتبر 

؛  کـرد بیتابی میجانور گهگاه .  روي میزم و توي یک بطري خالی عقربی داشتم       ،نوشتم را می  براندوقتی داشتم   
ریخـت؛  برد و زهرش را مـی انداختم؛ او هم با شرارت تمام به آن هجوم می        ی  آبدار م تکه اي میوة    رایش  وقت ب ن  آ

-200، صص 1970ایبسن،  (ها هم چیزي مثل این عقرب باشد؟کنی در وجود ما نویسندهفکر نمی. شدبعد آرام می
199.(  

دشمن  در ،به او بسته بودنداشباح  و ن جامعهارکاهایی که پس از  زخم خورده از بهتانایبسنِشاید بتوان گفت 
  .همانند آن عقرب عمل کرده است مردم

بارها اشاره کرده بود که خیلـی از  او . کمان نیز به چنین برداشتی دامن زده است     استو اظهار نظر او دربارة دکتر    
با این همه، . تر است و آشفتهترهاي استوکمان را دارد و بارها هم گفته بود استوکمان از خودش خیلی کله شق         جنبه

کنـد، زیـرا ایبـسن در جـاي دیگـري آشـکارا        تنها نیمی از حقیقت را آشکار می ،کمان استو همانند دانستن ایبسن و   
گویـد بـر   هایی که دکتر استوکمان می؛ وي آشکارا گفته بود که مسئولیت یاوهکندکمان رد می استواش را با  همانندي

  :اي به شاندورف گفته بودهاو در نام. عهدة او نیست
آیا در . ... آورندهایم بر زبان میهاي نمایشنامهاي از چهرهکنند مرا مسئول عقایدي بدانند که پارهاینها تالش می
دانم، و بر همین اساس هـم  کنند من آنقدرها بینش دراماتیک ندارم که این را بدانم؟ البته که می      مملکت ما گمان می   

 .)351-52، صص 1964بسن، ای (کنمکار می
کمان در فردگرایی آتشین را مرحلۀ طبیعی و ضروري در روند تاریخی رشد فرد استوجانستن فرایند فرو رفتن 

  :داندهاي اجتماعی میاي بیگانه با آرماندر جامعه
 است که دشمن مردم حاصلش فردگرایی ،آن آگاهی اخالقی که نتواند به جایگاه آگاهی انسانی و عقالنی برسد

-شود، یعنی مرحلهگرایی مهیا میرود و صحنۀ تاریخ براي بروز ذهنیت   در آن ساختار اخالقی عینی رو به تباهی می        
 بلکـه آن را در نظـامی از   ،یابدنمی) که از آن رانده شده  (هایش را درون نظمی عینی       آگاه ارزش  -اي که انسان خود   

 ا آن بتواند قدرت و آزادي از دست رفته در دنیاي عینی را جبـران کنـد  بیند که ب می »فراسویی«واقعیت درونی یا در     
  .)120، ص 1992(

-او تنهایی روشنفکر را امري طبیعی و ضروري می       . داردکمان همین نظر را     استوایبسن نیز دربارة کسانی مثل      
ایـن همـان میـراث    . دانـد  با دیگـران مـی  ش پیشرفت اندیشمند را در پیشرو بودن و نه همگام بودن   او داند؛ در واقع  

پـروردة آن  با قرن خودت زندگی کـن، امـا دسـت   «: هاست که پیش از ایبسن، شیلر آن را بر زبان آورده بود   رمانتیک
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، 1967(» کنندبراي مردم روزگارت کار کن؛ اما آنچه را که نیاز دارند بیافرین، نه آنچه را که برایش هلهله می          . مباش
هاي نو موافق اسـت، امـا ایـن را    اي به گئورگ برندس با دیدگاه او دربارة گسترش اندیشه       ایبسن در نامه    ).57ص  
گر مردم پس ا: گویدیـه مـ در ادام وا. م آورد ـردش فراه ـتواند اکثریتی را بر گ    رد که روشنفکر جماعت می    ـپذینمی

اش ایستاده بود، برایش دشوار اسـت  در لحظۀ سخنرانی استوکمان از ده سال بتوانند در همان جایی بایستند که دکتر   
 نیز  استوکمانبه گمان او، در این برش زمانی تازه،. جا زده و همچنان در سطح آنان باشد     کمان در  استو که باور کند  

کشاند و ایـن   ناگهان موضوع را به خودش می،ایبسن پس از این سخن. باید ده سال از تودة مردم جلوتر رفته باشد        
من دست کـم  . اما راجع به خودم«: کمان دارد  استوهایی که او در این نمایشنامه با  هاي همخوانی گهایست از ر  نمونه

 ،هایم ایستاده بودمدر آن جایگاهی که در لحظۀ نوشتن هر یک از نمایشنامه.  پیشرفت مدام استههمیشه ذهنم متوج
تـر،  ستم؛ من در جاي دیگري هستم؛ خیلی جلواینک جماعتی نسبتاً انبوه ایستاده است؛ ولی من خودم دیگر آنجا نی         

  .)370، ص 1970 («البته امیدوارم
-اما این ملودرام. ماندنویسی است که تنها در سطح امور میر در این سطح به آثار ایبسن بنگریم، او ملودرامـاگ
 »ا خـالی ـج«اي این ـهریشهافتن ـراي یــب. کنندهایی است که متونش را چند الیه می دادن»جا خالی« استادِ  ،نویس

زندگی کردن یعنی جنگیدن با دیوهایی کـه ذهـن و دل   «گوید، او در جایی می.  باید به چند سخن او اشاره کنیم ،ها
  ).64، ص 1960نقل از لپکه، (»  یعنی فراخواندن من و نقش داوران را بازي کردننوشتنکنند، آدمی را محاصره می

اش هاي نمایـشنامه گونه نگاه به چهرهسه  دهد که او در فرایند نوشتن آثارش،        یهاي ایبسن نشان م   بررسی نامه 
ر ـها را در قطاري در سفـ رهـویی چهـگآورد که در آن نویسی فراهم میدر نگاه اول، او پیش. را در نظر داشته است    

هـا  همین تازگی، گویی او شودنویس اولیه دستخوش دگرگونی مینگاه دوم، پیش   در   .دیده و با آنها آشنا شده است      
کند، طور کامل بررسی میه آنان را بنگاه سوم، او در .در گردشگاهی زندگی کرده است  ها   این چهره  اي با چهار هفته 

هایـشان  اي از زندگی آنان از نگاه او پنهان نمانده و او آنها را با تمـام سـستی   سان که حس شود دیگر هیچ الیه      بدان
  .شناسدمی

 زیرا آخرین بازنویسی و ویـرایش   ،هاي گوناگونی را در خود نهفته دارد      ب، هر نمایشنامۀ ایبسن الیه    بدین ترتی 
در نگـاه  . بخـشد  هاي متن جان می»جاخالی«نیاز باشد و همین کارش به       تواند از دو مرحلۀ پیشین بی     او هرگز نمی  

هـا  خواهد محیطش را از آلودگییـند که مکیـوه مـداکار جلـکمان دانشمندي روشنگر و جسور و ف استو  دکتر ،اول
تـر،  بینیم؛ بار سوم و با نگاهی موشـکافانه تر میاش را برجسته  نگریم، تضادهاي درونی  بپیراید؛ بار دیگر که به او می      

  .آیدهاي دیگران سد راه اوست، به چشم می این دانشمند را که به اندازة کارشکنیخوي حیوانی
. اش گام به گام با آنان نبرد کندهاي بعديبه او آموخت که در نمایشنامه   ایبسن    با آثار  هاشیوة برخورد اروپایی  

 پنهـان مانـدن از دیـد دشـمنان و     -2هاي پوشالی؛  شورش در برابر ارزش-1: براي این کار او سه روش را برگزید      
  . بیرحمانه دربارة خود و طبیعت بشرداوري -3مدعیان؛ و 

هـاي پوشـالی   کنـد و در برابـر ارزش  کمان پنهان مـی  استو او خود را در پس چهرة    ،مدشمن مرد در نمایشنامۀ   
اگر کسی در بررسی این متن تا اینجا پیش رود و به مرحلۀ سوم، یعنی تجزیه و تحلیل ایبـسن           . ایستداش می جامعه
هـاي یکـسویه را   شها چندان توجهی نکند، نخستین سنگ بناي خوانتضادهاي نهفته در پس این چهره   افشاي  براي  

  .گذاشته است
کردن آشـکار خـواهی و   کمان، یعنـی پـس زدن نقـاب قهرمـانی و ترقـی             اسـتو  ایبسن در ایـن کالبـد شـکافی       

-اي سامان مـی  هاي ویژه»جاخالی«کند، متنش را با   اش هدف خاصی را دنبال نمی     هاي کسی که مبارزه   خودخواهی
 هنوز نتیجۀ آزمایش آب از آزمایشگاه نیامده. آوردگرا را در میبهطرف و تجرکمان تنها اداي دانشمندي بی استو.دهد
تجربـی تنهـا از آدمـی    هـاي  دانـش  پهنـۀ در چنین بـاوري  . اش را تنظیم کرده است او متن آتشین و کوبندة مقاله    که
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ـ     .  آمیخته است   هم دردانش  ورزي را با    آید، کسی که غرض   خودسر بر می    رحاشا که ایبـسن حـق را یکجـا بـه دکت
و این دربـارة خلـق و خـوي دکتـر       ) 54 ص(» کنیتو خیلی مبالغه می   ... «گوید،  برادرش به او می   . کمان بدهد استو
انـدیش اسـت؛ ایـن    کمان دانشمندي سـاده  استو.ایست که خواننده باید همیشه گوشۀ چشمی به آن داشته باشد     نکته
- تالش او براي برقراري ارتباط با مردمی که ادعا میۀینپذیر است و نه در زماندیشی نه در قلمرو کار او توجیهساده

زند، بایـد پرسـید   بین را نقش میگرا و واقعاگر ایبسن دانشمندي عینی. جنگدکند براي آیندة آنان با تباهی و ریا می  
. )64 ص(» ؟'قـدرت مـن اینهاسـت     . آینـد اکثریـت دنبـالم مـی     ' گویـد این چگونه دانشمندي است که نخست می      «

قـدرت مـن   «کند، امـا جملـۀ دوم،   میجادو اش آنان را    گريکسی که آوازه  آن  گوید؛ اکثریت از  کمان راست می  استو
این . ی در آیدـتواند هر لحظه به رنگدهد، زیرا او باید بداند این اکثریت می  کمان را نشان می    استو  کودکی »اینهاست

  .فکنداهاي علمی او سایه می بر یافتهکمان است که حتی استو نقطۀ ضعف،ناتوانی در شناخت اکثریت
 ،ردازد، همانند همتایشـآید تا به روشن کردن افکار مردم بپ تنها فرصتی که براي او پیش مینکتۀ دیگر این که

کمان در زمینـۀ درك  اسـتو ایـست بـر نـاتوانی      نشانههمچنان  انجامد که   هایی می اراسموس مونتانوس، به کلی گویی    
پردازد و، به جاي نکته این نیست که او در این سخنرانی به موضوع آلودگی آب شهر نمی             . هاها و ضرورت  موقعیت

مردم را تحقیـر  این سخنرانی نکته اینجاست که او در . دهد قرار میشآن، رسواکردن حاکمان شهر را در دستور کار  
داند، بلکه آنان را حیواناتی می) 116ص (» ترین دشمن حقیقت و آزاديخطرناك«او نه تنها اینک اکثریت را . کندمی

  ).121-23صص ( کندشناسد و آنان را با مرغ روستایی و سگ ولگرد همانند میاهل می پست و نا
هاي سیاسـی کـه در   کند از جار و جنجالگوید و خیال میطرفی دانشمند سخن میاو در آغاز نمایشنامه از بی 

تـر از  رود، او دو آتشهاما همچنان که کردار نمایشنامه به پیش می.  به دور است ، است یشآن هر جناحی به فکر خو     
گوید، بیشتر بـه  ه او در دفتر چاپخانۀ روزنامه سخن می       ـی ک ـهنگام.  طرف مقابل است   »خردکردن«ها به فکر    حزبی

فعات آنهـا را  تمام حمالت و مـدا «: کنندماند که او معتقد است مثل بزها مزرعه را لگدمال می    ی می ـهایهمان حزبی 
شـما  «گوید، اش میو باز رو به توم سن دربارة مقاله  ). 72ص  (» ...م کرد ـخردشان خواهی . م شکست ـدر هم خواهی  

خیلـی جاهـا را بـا    ! در هر جا یکی دوتا هم اضافه کنید. نیندازید ام، جاهاي تعجبی را که گذاشته  را به خدا، عالمت   
-این گونه سخن گفتن بیشتر به رفتار یک حزبی می         ). 73-74ص  ص(» !...حروف درشت چاپ کنید، خیلی درشت     

کمان یعنی مرد عصا به دست؛ اینک این عصاي موسی که بـه     استوگفتیم که   . بینگرا و واقع  ماند تا دانشمندي تجربه   
نند اگر این چهره را همابه این دالیل است که گفتیم    . کرد، چماقی شده است براي کوبیدن دیگران      آرامی معجزه می  

ایـن را پـیش از   . اش هرگز دربارة امـور چنـین یقینـی نداشـت     زیرا ایبسن در زندگی،ایمایبسن بدانیم، به خطا رفته   
  :گویدپرگنت به آنیترا می: بینیمدشمن مردم در پرگنت می

  به خداوندي خدا، توي این عالم،  :پِر
  ش غرق تفکر راجع به روحن،ه ی هستن که همی     کسا

  .نمه شون توي تاریکی دنبال حقیقت     اینها ه
  بار کسی رو میشناختم که یه تیکه جواهر بود،ه      من خودم ی

  2).221، ص 1384(...بیراهه رفت به  م     ولی اون
 تاریخ بشر را قـصۀ  بخش بزرگی ازبود که اندیشمندي جدلی که آرمانخواهی دو آتشه باشد،    ایبسن بیش از آن   
هـان  بنـابراین، همانندسـازي آرمانخوا  . انـد زدهکه بـراي نجـات خـویش دسـت و پـا        دانست  کشتی شکستگانی می  

-کمان را با نوعی فرصتاستوار  آرمانخواهی دن کیشوت و،کنداو تالش می. هایش با خود او بیهوده استنمایشنامه

                                                        
-ید، میآ پس از براند میپر گنتنجا که آاما از .  از سخنان پرگنت بسیاري از منتقدان و پژوهشگران را سردرگم کرده استاین بخش -2

 .بردال میؤن را در این نمایشنامه زیر سآگرایی براند دانست که ایبسن اي به مطلقتوان این را اشاره
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در پـردة  . کنـد  رو مـی کمان را استو هاي ایبسن این جنبه از کردار        »جاخالی«یکی دیگر از    . طلبی ریاکارانه در آمیزد   
-کمان در پاسـخ مـی  اسـتو . جنجال حل کرددوم، شهردار به دنبال راهی است تا شاید بتوان آلودگی آب شهر را بی           

-من ابداً از حـرفم بـر نمـی   . مسمومیت آب چیزي نیست که بتوانی با یک دست کاري ساده رفعش کنی  ... «گوید،  
اش کـه  هنگامی که پدرخواندة همسرش با تمـام دارایـی  . زندري می ساز دیگ،اما او در پردة پنجم    ). 60 ص(» گردم

داند به دلیل خرابی کمان که میاستوخرد،  ها را می  کمان برسد، سهام حمام   استوقرار است پس از مرگش به خانوادة        
ـ  هاي شهر ارزش سهام سقوط خواهد کرد و پدرخواندة همسرش ورشکست میوضع حمام   دیگـري  ۀشود، بـه گون

  :گوي این دو شنیدنی است و گفت. دهد نشان میواکنش
  ....اما شاید ممکن باشد با وسایل علمی، درمان یا پادزهري پیدا کنیم  :دکتر

  تا این جانورها را بکشیم، هان؟: نیلس ورسه
  ).151ص (ضرر کنیم بله، یا بکشیم یا بی: دکتر
ه فکر یافتن راهی براي مبـارزه بـا آلـودگی آب    بیند برا در خطر می   خودش  کمان منافع    استو بینیم اینک که  می

ـ  هایش مـی دهد چگونه ایبسن به محاکمۀ چهره   هاي روشنی است که نشان می     این یکی از نمونه   . افتدمی ه پـردازد، ب
  .شوند و بسیاري از کارگردانان نیز شیفتۀ آنان میگیرندویژه آنان که به اصطالح قهرمان یا چهرة اصلی نام می

بینیم که در آن دختـرش، پتـرا، آدمـی    اي میکمان را در میان خانواده استو در آغاز نمایشنامه، دکتر  در حالی که  
هاي رایـج در آن روزگـار   از پیش داوريهاي پیراسته آید و ما این را به خاطر پدرش و آموزش روشنفکر به نظر می   

تـاد  هنگامی که هـاوس . شکندروشنگر در هم میدانیم، این چهره در پایان نمایشنامه به عنوان فردي روشنفکر و     می
- دلجویی کند، او با خشم به هاوس تاد می     شاخواهد از دکتر به خاطر رفتارش در جلسۀ سخنرانی        نگار می روزنامه
ایـن گونـه سـخن      ). 152-53 صـص (» !خجالت دارد ! گذارم رفتار پست زنانه   رفتار شما؟ من اسمش را می     «گوید،  
-هـاي پـدر  برد و او را نیز دچـار اندیـشه  کمان به عنوان روشنفکري روشنگر را از میان میو استتأ تمامی هی ،گفتن

  .دهدساالرانۀ روزگارش نشان می
گویـد،  او مـی . کمان در پایان پردة پـنجم اسـت   استو گیري نتیجه ،هاي کمدي بودن این نمایشنامه    یکی از جنبه  

توان او را در این لحظه قربانی تندترین موقعیت کنـایی     می »!ترین فرد عالم کسی است که از همه تنهاتر است         قوي«
کمان بـیش از   استو اي بیافریند، زیرا در واقع در این لحظه       توانسته براي چهره  یا ریشخندآمیزي دانست که ایبسن می     

بـه  . نـد ک حس مـی ،اش را که در آن دم نیز در میان آنهاست         وادهـراد خان ـولیت اف ـهر زمان دیگري سنگینی بار مسئ     
  .سخن او در آن موقعیت دانستآورترین خندهترین و ن دکتر را یاوهختوان این سعبارتی، می

هاي تراژدي یونان در پایان کار، رسـیدن بـه    او را، همچون چهره»قدرت«توانیم  اگر خیلی خوشبین باشیم، می    
 تعلـق دارد و نـه پزشـک    بان امـالك صاحاین شناخت بدانیم که او اینک نه به سراب احزاب سیاسی، نه به انجمن               

اي استقالل کـه او  کند، گونهویش را احساس میـی خـاو پوست انداخته و اینک تنهای  : هاي شهر است  رسمی حمام 
  .دهدرا براي نخستین بار سرپا نشان می

-ل شکلهمچنین، باید به یاد داشت که ایبسن این نمایشنامه را زمانی نوشت که احزاب سیاسی در نروژ در حا
کمان، دور بودن از  استوپردازيایبسن هم با چهره. گیري بودند و دولت با اکثریت در پارلمان سر ناسازگاري داشت       

دار، تازي خندهآمیز، یکهپردازي اغراقکرد، حتی اگر این دوري جستن از آن فضا با چهرهچنین فضایی را پیشنهاد می
  .ندکمان جلوه کاستوو فردگرایی تند کسی مثل 

هـایش دو گونـه    در تمـام نمایـشنامه  ایبسن تقریبـاً . کمان گفتنی است استور دربارة سخن پایانی     ـدو نکتۀ دیگ  
گـو بـا اندیـشمندان    ودیگـري گفـت   و گو با اندیـشمندان پیـشین،  ویکی گفت: دهدگوي پنهانی را سامان می وگفت

گـویی  و، گفـت امکردهانی ایبسن با شیلر اشاره  گوي پنه و رسمرسهولم به گفت    جایی در بررسی   در. روزگار خودش 

Archive of SID 

www.SID.ir



از نخستین آثاري که ایبسن در دوران جوانی در گریمستا خوانده بـود، ویلهلـم            . که گاه همخوانی است و گاه جدل      
- قدرتمند می، اگر ضعفا بتوانند با هم متحد شوند:گویددر آن کتاب کسی به ویلهلم می.  شیلر بودۀنوشت) 1804(تل

شـیلر در ایـن نمایـشنامه    . »هاست که تنها باشـد آدم قوي وقتی قدرتمندترین آدم«گوید، میا تل در جواب    شوند، ام 
پـردازي ویلهلـم تـل بـه     گونه بیان کرده بود و این را در چهـره       هایش را دربارة آرمانخواهی رمانتیک     دودلی ،ماندگار

برداري از ویلهلم تل و دشـمن مـردم را، از    را گرته  کماناستوبا این حساب، شاید بتوان دکتر       . نمایش در آورده بود   
  . ایبسن با شیلر در زمینۀ آرمانخواهی دانست جدلیاي همخوانینظر درونمایه، گونه

، و سوء استفاده از آنان    ندساجورج بر براي گروهی از اندیشمندان روزگارش، از جمله        ایبسن   از سوي دیگر،  
 حلقـه زده بودنـد و   براندس بر گرد    »سیاسی کار « دریافته بود که گروهی       پیش از نوشتن دشمن مردم     او. نگران بود 

او در . بینانـۀ حزبـی بکـشانند   هاي کوتهگراییاش بازدارند و به فرقهمبادا او را از کارهاي اصلیکه  ایبسن نگران بود    
 از همـه  ،تنهاتر استندس یادآوري کرده بود کسی که از همه   ابه بر ) 1870 دسامبر   20 و   1870 مارس   6( چند نامه 

دشـمن  . تر است و از او خواسته بود به پشتیبانی جماعت دلخوش نباشد و اجـازه ندهـد او را سـردرگم کننـد         قوي
سازي را چیزي بیـشتر از  گویی است با روشنفکرانی چون براندس تا فرهنگ و دورانومردم، در این سطحش، گفت 

  .حزبی شدن بدانند

  گیرينتیجه
کرد، به ویژه یافت این کاستی را آشکار می  در عالم خاکی باور نداشت و اگر فرصتی می        را  مل  ایبسن انسان کا  

 هنگامی که ایبسن بـه  3.ساختآنان را از نظر پنهان می   دروغ زندگی   هاي رفتاري شان    در چهرة کسانی که پیچیدگی    
شعارهاي آرمانخواهانۀ او و واقعیت  هاست که فاصلۀ بین     نشیند، با نشان دادن همین دوگانگی     کمان می  استو محاکمۀ
  . یا درام،داند این نمایشنامه را کمدي بنامدکند و شاید به همین دلیل است که او نمیاش را آشکار میرفتاري

بهتر است دربارة دودلی ایبسن که آیا باید این اثر را کمدي یا این سخن را به پایان برسانیم،     اما پیش از آن که      
 کـه  رسمرسهولم، و مرغابی وحشیۀ  به بعد، به ویژه در دو نمایشنامدشمن مردماز . دکی درنگ کنیم ان ،درام بخواند 

  .گرایدشویم که رفته رفته به سوي قناس یا گروتسک میاي کمدي روبرو می، با گونهآینداز این نمایشنامه میپس 
بـازیگر بـا میـزان مایـۀ کمـدي در           / یکی از دالیل ناکام ماندن اجراي آثار ایبسن همین ناآشـنایی کـارگردان            

.  سوفوکل نگاهی بیندازیـد  ۀبراي روشن شدن این نکته به کار آنتیگونه در نمایشنام         .  جدي است  هاي ظاهراً موقعیت
گیـرد  او خـود تـصمیم مـی   . پذیردکرئون فرمان می دهد یکی از برادران آنتیگونه را دفن نکنند؛ آنتیگونه این را نمی        

نـه ایـن کـه در گـورش کـرده      . جسد پیدا نبود«: کندنگهبان داستان را چنین بازگو می    . دفن کند برادرش را یک تنه     
 در اینجا عمـل  ).20، ص 1353سوفوکل، (» باشند؛ نه، کمی خاك رویش ریخته بودند، همین قدر که بال را بگرداند   

همـین نکتـه   . وانین موجود اسـت   آنتیگونه با توان جسمانی او هماهنگی دارد، هرچند چیستی کار او وراي نظم و ق              
اي گـسترده در نظـر   اگر آنتیگونه براي دفن برادرش برنامه. افزایداست که بر شدت تراژیک بودن کار و نقش او می     

آمـد و ایـن   گرفت و بر اساس آن دست به کار می شد، میان توان او و موقعیت عینی شکاف بزرگـی پدیـد مـی       می
  .شدساز کمدي میناهمگونی زمینه

موضوع بسیار جدي است؛ اما رویکرد قهرمـان داسـتان بـه آن غیـر واقعـی،                .  چنین نیست  دشمن مردم اما در   
بدین ترتیب، ایبسن مفهوم خاصی براي کمدي در نظـر دارد کـه از رویـارویی دو          . آمیز و گاه خودبینانه است    اغراق

 جـدي و تراژیـک باشـد؛ حالـت دوم،     تواند بـسیار حالت اول، پروراندن موضوعی است که می   : آیدحالت پیش می  
                                                        

  زف کالینهاي دید موشکافانه ایبسن کتاب جو ویژگیۀدر زمین -3
Joseph Collin, Henrik Ibsen,Sein Werk, Sein Weltanschauung, Sein Leben (Heidelberg, 1910) 

  .دهدهاي ایبسن ارائه میها و زیرکیاو که به روزگار و خلق و خوي ایبسن نزدیک بود، تصویر گویایی از مهارت. بسیار ارزنده است
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پردازي در درام بـررسی این گـونه چهره. ی استـهاین موقعیتـگو با چنیهاي غیر تراژیک و گزافهدرگیر کردن آدم 
  .طلبدایبسن زمان دیگري می
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