
 )١(“مرگ دאنتوנ“   و  ١گءورگ بوشنر
 )٢٠٠٢  ، ٣چاפ شدה در ویژה تءاتر، شمارה (

    نیلوفر بیضایی
 

آلماנ “بنام ) ١٨٣٠ـ١٨٥٠(بوشنر یكی אز نمایندگاנ و  آغازگرאנ جنبشی جوאנ در تءاتر قرנ نوزدهم 
انهای فرهنگی مد روز  نویسندگاנ سازندה  אیנ جنبש در אعترאض به جری.  بود٣“پیש אز مارس“ یا ٢“جوאנ

یا حس غریبگی با آنچه در “ مرگ گرאیی“و رمانتیכ آنزماנ با نگاهی مردد به جهاנ و وאقعیات אطرאف و 
 . אطرאفشاנ می گذشت ، عكس אلعمل نشاנ می دאدند 

، “ بیماری“، “ ژنی یا نبوغ“كسانی كه زندگی و آثار بوشنر رא می شناسند ، خوאה نا خوאה  وאژگانی چوנ 
 . رא بیاد می آورند“فقر“و “ مرگ زودرس“، “אنزوא یا تنهایی“

نگاה ناقد אو نسبت به جامعه و فرد אیנ سوء تفاهم رא در برخی بوجود آوردה بود كه وی دیگرאנ رא به 
شاید אیנ אدعا درست باشد كه “ : خود אو در אینمورد می گوید. تمسخر می گیرد و یا خود بزرگ بیנ אست 

אما مנ نه به آنها و אصل وجودی شاנ كه خود      .  و آنچه هستند به دیدה ی تمسخر می نگرم  مנ به אنسانها
 .“مسءولש نیستند ، بلكه به خودم می خندم كه سرنوشتی مشابه آنها دאرم 

 ٢٤ درحالیكه تنها ١٨٣٧آلماנ بدنیا آمد و در سال  ٤“دאرمشتات“ در نزدیكی شهر ١٨١٣بوشنر در سال 
 .بتلا به بیماری تیفوس אز دنیا رقت سال دאشت در אثر א

مرگ  “אو با وجود عمر كوتاهש چند درאم رא كه جزو ماندنی ترینها در تاریخ تءاتر هستند، אز جمله
 . رא نوشت )١٨٣٦هر سه در سال  (٨“ و پیترو آرتینو٧“لءونس و لنا“ ،٦“ویتسכ“، )١٨٣٥ (٥“دאنتوנ

وی دאرאی تمایلات جمهوریخوאهانه . سیاسی علاقمند شدبوشنر אز دورאנ نوجوאنی و در مدرسه به مسایل 
 . بود، אما هیچگاה در گروههای אپوزیسیوנ عضو نشد

در دورאנ  .  بوشنر پس אز پایاנ مدرسه به شهر אسترאسبورگ رفت و به تحصیل در رشته ی پزشكی پردאخت
و قوت یافت كه ریشه ی   دאنشجویی علاقه ی אو به مسایل سیاسی و אجتماعی بیشتر شد و אیנ باور در א  

ناهنجاریهای אجتماعی رא می بایست نه صرفا در سلب حقوق אز אفرאد بلكه و پیש אز آנ در عدم تقسیم 
عادلانه ی ثروت و در نتیجه فشارهای אقتصادی بر אقشار محروم كه אكثریت جامعه رא تشكیل می دאدند ،  

אو . نقلاب فرאنسه به دیكتاتوری بورژوאزی بودمثال زندה ی آנ دورאנ برאی وی منتهی شدנ א. جستجو كرد
با . در جلسات دאنشجویی نظرאت سیاسی אש رא كه به نظر بسیاری  رאدیكال می آمد به بحث می گذאشت 

وجود אیנ بوشنر אرتباط خود رא با جمهوریخوאهاנ چפ فرאنسوی نیز حفظ كردה بود و همچنیנ با تءوریهای 
 . آشنا شد٩)אز جمله سנ ـ سیموנ(א نام دאشتند گروهی كه سوسیالیستهای آرمانگر

با אینهمه وی بر אیנ باور بود كه برאی وقوع אنقلاب در آلماנ شرאیط مساعد نیست و بهمیנ دلیل خود رא 
 برאی گذرאندנ دورאנ پایانی تحصیل به شهری در نزدیكی  ١٨٣٣در سال . وقف علایق אدبی אש نمود

 אجتماعی آנ دورה و همچنیנ دوری אز دختری كه به אو عاشق بود   فشارهای سیاسی و. زتدگاهש بازگشت
با אینهمه به ترجمه ی آثار ویكتور هوگو پردאخت  و علایق אدبی خود رא  . باعث تشدید دپرسیوנ در אو شد 

آشنایی אو با كارل . بیש אز پیש و با آرزوی אینكه روزی بتوאנ אز رאה نویسندگی زندگی كند، دنبال كرد
پس אز . تفكر بوشنر بود كه یكی אز سرאנ جنبש آلماנ جوאנ بود، آغاز دورאנ جدیدی در كار و  ١٠گوتسكو 

رא كه بازتاب دهندה ی شناخت همه جانبه ی وی אز אنقلاب فرאنسه بود “ مرگ دאنتوנ“אیנ آشنایی وی 
ه ی אدبی وی אیנ درאم رא بسیار پسندید و آנ رא برאی چاפ در אختیار مجل. برאی گوتسكو فرستاد 

אما بدلیل سانسور شدید آנ دورה אیנ نمایشنامه بصورت سانسور دشه در هماנ . گذאشت  ١١“فونیكس“
سانسور و אحضار אنقلابیوנ روز بروز شدت یافت تا جایی كه  بحرאנ سیاسی، كنترل،.نشریه چاפ شد

ه آزאدی فردی و سیاسی وی אز آنجا كه می دאنست تحمل روאنی لطمه ب   . بوشنر نیز  چندیנ بار אحضار شد 
. خود رא معرفی نمود  ١٢برאیש ناممكנ אست ، به אسترאسبورگ فرאر كرد و با نام مستعار ژאכ لوتسیوس   

. همفكرאنש نشد ، چرא كه در آנ شریاط عاقلانه تریנ رאה بنظر می رسید فرאر بوشنر هرگز باعث אعترאض 
 . دאنی و شكنجه شدند یا به قتل رسیدندكما אینكه بسیار אز همنظرאנ אو در طی مدت كوتاهی زن

در אسترאسبورگ بوشنر دچار مشكلات אقامتی شد ، אما با مدאخله אفرאد با نفوذ سرאنجام توאنست אجازה 
در אیנ دورה . بودנ حق دخالت در אمور سیاسی رא אز אو می گرفت“ فرאری“אقامت موقتی بگیرد كه بدلیل 

ی خود رא دאمه دאد و علاوה بر آנ به تحصیل فلسفه نیز پردאخت و  وی אز یكسو مطالعات و تحقیقات پزشك
رא “ ویتسכ“و در همانسال “ لءونس و لنا “در همیנ دورה وی . אز سوی دیگر نمایشنامه نویسی رא אدאمه دאد

دربارה ی مردی بهمیנ نام كه     نوشت كه در دومی باز مانند مرگ دאنتوנ با تكیه بر فاكتهای وאقعی موجود  
با אینهمه بوشنر هرگز در حد بازنویسی . قه ی خود رא به قتل رساندה بود ، به نوشتנ متנ دست زدمعشو

وאقعه نماند بلكه با گسترש زوאیای روאنشناسانه و אجتماعی به بازسازی عریاנ گرה ها و فشارهای 
 . موجود אجتماعی بر אنسانها پردאخت



(رنسانس بهمیנ نام אست رא بوشنر باز در هماנ سال كه دربارה ی یכ شاعر عهد “ پیترو آرتینو“درאم 
وجود אیנ درאم هرگز مورد אثبات . نوشت كه در آנ به طرح سكسوאلیته در אشعار وی پردאخته אست ) ١٨٣٦

١٣ویلهلمینه(قرאر نگرفت، چرא كه معشوقه و همرאה زندگی אש 

                                            

 برאی  ) كه بوشنر אو رא مینا صدא می زد
با אینهمه ویلهلمینه پس אز مرگ بوشنر برאی چاפ و نشر آثار . آנ رא אزبیנ برد“ بدنامی“حفاظت بوشنر אز 

در كنار אو    . אو همرאה با گوتسكو بسیار تلاש كرد و در دورאנ حیات بوشنر نیز هموאرה همرאה و مشوق אو بود 
بوشنر در  . بود كه بوشنر توאنست سالهای تبعید رא تحمل كند و אسترאسبورگ رא بعنوאנ وطנ دوم بپذیرد

 به سوییس رفت و رد همانجا پس אز دفاع אز تز پایانی بعنوא אستاد در یכ كالج ١٨٣٦אكتبر سال 
 .  پس אز אبتلا به تیفوس אز دنیا رفت١٨٣٧ فوریه ١٩پردאخت و در “ אعصاب دאخلی“خصوصی به تدریس 

 در شمارה ی آیندה به مهمتریנ و شاید شناخته شدה تریנ אثر بوشنر אست ،“ مرگ دאنتوנ“אز آنجا كه 
 .تحلیل و بررسی אیנ אثر نمایشی خوאهم پردאخت
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