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چکیده
ِ
کمدی پلوتوس و ترنس ،که دیگر کمدی نویس
تیتوس ماکیوس پلوتوس 1از کمدینویس��ان رم باس��تان اس��ت .نمایش��نامههای
معروف رم باس��تان اس��ت ،تاثیر زیادی بر مولیر کمدینویس مش��هور قرن هفده در فرانس��ه گذاشتهاند .ش��واهدی که به دست
ما رس��یدهاند حاکی از این هس��تند که نمایشهای پلوتوس در جلب رضایت تماش��اگران بس��یار موفقتر از نمایشهای ترنس
بودهاند .یکی از ویژگیهای آثار پلوتوس ،اس��تفاده از متاتئاتر اس��ت .پنج وجه مش��خصه متاتئاتر عبارتند از :نمایش در نمایش،
مراس��م در درون نمای��ش ،ایف��ای نق��ش در درون نق��ش ،ارجاعهای ادب��ی ،و ارجاع اثر به خ��ود .در این مقاله پ��س از معرفی
اجمال��ی پلوتوس و نمایش��نامة س��ودولوس ،ب��ه اختصار به مفهوم متاتئاتر پرداخته ش��ده و ویژگیهای آن برش��مرده ش��دهاند.
س��پس این ویژگیها در نمایش��نامة س��ودولوس اثر پلوتوس مورد بررس��ی قرار گرفتهاند .این پژوهش نش��ان میدهد چگونه
پلوتوس با بهرهگیری از ویژگیهای متاتئاتری در نمایش��نامة س��ودولوس به تماش��اگران نش��ان میدهد سعی او جلب رضایت
آنهاس��ت .این پژوهش توصیفی -تحلیلی بوده و با اس��تفاده از مناب��ع کتابخانهای و پایگاههای معتبر اینترنتی انجام یافته اس��ت.
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مقدمه
گفت��ه میش��ود پلوت��وس در س��ال  254پیش از
میالد در ش��هر کوچکی در امبریا 2زاده شده باشد.
پلوت��وس و ترن��س دو نمایش��نامهنویس مهم رم
باس��تان هستند .اغلب نمایش��نامههای پلوتوس بر
اس��اس آثار پیش��ینِ کمدی جدید یونانی نگاشته
ش��دهاند .در ابتدا یکصد و سی نمایشنامه را به او
نس��بت داده بودند ،اما ورا 3که منتقدی موشکاف
بود با انجام بررس��یهای دقیق به این نتیجه رسید
که او در حقیقت بیس��ت و یک نمایشنامه نگاشته
است که بیست نمایشنامه امروزه به صورت کامل
به دس��ت ما رسیدهاند و از یکی از آنها قطعاتی بر
جای مانده است .در طی سالها منتقدان رویکردهای
مختلفی به آثار پلوتوس داشتهاند .حجم زیادی از
پژوهشهای قرن نوزدهم که معتقد بودند فرهنگ
س��نتی یونانی به فرهنگ س��نتی رمی برتری دارد،
نمایش��نامههای پلوتوس را برای یافتن سرنخهایی
ِ
ماهی��ت به ظاهر برت ِر مت��ون یونانی
برای کش��ف
در پس نمایش��نامههای التین بررسی میکردند و
آث��ار پلوتوس را به خودی خود چندان ارزش��مند
نمیدانس��تند .از آن جمل��ه گیلبرت ن��وروود 4در
کتاب پلوت��وس و ترنس 5از هم��ان ابتدای کتاب
هشدار میدهد که وقتی از پلوتوس و ترنس سخن
میگویی��م نباید چنین فرض کنی��م که این دو در
یک سطح هستند و این را یک اشتباه رایج میداند
که فرض کنیم این دو قابلیتهای برابری داش��تند.
همچنین او منتقدان��ی را که معتقد بودند پلوتوس
از ترنس به مراتب بهتر اس��ت س��خت در اشتباه
میداند .او در عوض بر این باور است که با وجود
اینکه حجم زیادی از آثار برجای مانده از پلوتوس
به دالیلی که "چندان به استعداد او مربوط نیست"
آثار خوب و حتی درخش��انی هس��تند ،در س��ایر
آث��ارش ،علیرغم لحظات موف��ق معدود" ،بدترین
نمایشنامهنویسی است که تاکنون به شهرت دائمی
رسیده است" )  .(Norwood, 1932, 5او در ادامه
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ش��رح میدهد که بی کفایتی او ن��ه تنها در خامیِ
ایدهها ،زبان و س��اخت نمایش��نامههایش اس��ت،
بلک��ه آنچ��ه او را در "خ��ارج از مح��دودة هنر و
حتی تمدن" قرار میده��د ،در کنار هم قرار دادن
احساس��ات و رفتارهای نامتجانس و حتی متضاد
اس��ت ) .(Norwood, 1932با اینحال در سالهای
بعد این نظریات به کلی رد ش��د و پژوهشگران به
این نکتة مهم دس��ت یافتند که پلوتوس ،صرفنظر
از اینکه از چه منابعی استفاده کرده ،باید به عنوان
یک هنرمند مورد بررسی قرار بگیرد.
اریک سگال ، 6پژوهشگر برجستة آثار کالسیک یونان
و رم ،در مقدمه کتاب خنده ُرمی ،کمدی پلوتوس 7که
در آن به بررسی کمدی پلوتوس میپردازد مینویسد:
از میان تمام نمایشنامهنویسان یونانی و ُرمی ،تیتوس
ماکیوس پلوتوس از همه کمتر تحسین شده و از همه
بیشتر از او تقلید شده است ) (Segal, 1987, 1و او را
شایسته بررسی و توجه میداند نه تنها به این دلیل که
بیست نمایشنامه کمدی کامل او امروز بیشترین تعداد
برجای مانده در میان آثار کالسیک هستند (تقریب ًا دو
برابر کمدیهای آریستوفان ،و سه برابر آثار ترنس)،
بلکه به این دلیل که پلوتوس موفقترین کمدینویس
در دنیای باس��تان بود .و نیز او اولین نمایشنامهنویس
حرفهای است که ما میشناسیم که برای ت ًامین مخارج
زندگیاش کام ً
ال وابسته به درآمدش از طریق تئاتر بود
).( Segal, 1987فرن��کل ادوارد 8در کت��اب عناصر
پلوتوسی در آثار پلوتوس 9با بررسی آثار پلوتوس
و در نظر داشتن اقتباسهایی که پلوتوس انجام داده
است ،هدف خود را تعیین کردن وجه مشخصههایی
برای کمدیه��ای پلوتوس اعالم میکند .بنابراین،
او نیز این موضوع را به رس��میت میشناس��د که
پلوتوس نه صرف ًا به عنوان یک اقتباسگر بلکه باید
به عنوان هنرمندی برجسته مورد بررسی قرار گیرد
که با افزودن تمهیداتی خالقانه به منابع اولیه ،آثار
موفقتری در مقایس��ه با آنها بر جای نهاده اس��ت
) .(Fraenkel, 2007اس��لیتر 10در کت��اب پلوتوس

در اج��را 11توجه خوانن��دگان را به این نکته جلب
مینماید ک��ه نقد نو و رویکردهای نوین تفس��یر
متون ادبی به بررس��ی و تفس��یر مت��ون تراژیک و
حتی برخی آثار کمدی آریس��توفان کمک شایانی
کردهاند .اما او معتقد است کمدیهای پلوتوس در
مقابل چنین شیوههایی مقاومت کردهاند زیرا برای
آثار او خوانش ادبی که صرف ًا مبتنی بر متن باش��د
ناکافی است و در کتاب خود به بررسی جنبههای
اجرایی آثار پلوتوس میپردازد ).(Slater, 2000
پرس��شهای ای��ن پژوه��ش عبارتن��د از :متاتئاتر
چیست؟ پلوتوس در نمایشنامة سودولوس چگونه
از متاتئاتر بهره برده اس��ت؟ چگونه میتوان میان
استفادة او از متاتئاتر و محبوبیت نمایشهای او در
نزد تماش��اگران پیوندی برقرار کرد؟ یافتههای این
پژوهش ضمن تبیین تاثیر کاربرد متاتئاتر در قرون
دوم و س��وم پیش از میالد ،امکان بررسیهایی از
این دست را برای نمایشهای سنتی ایرانی از قبیل
سیاه بازی فراهم میکند.

شماره چهارم /بهار 1396

متاتئاتر
با توجه به اینکه در زبان فارسی تعریف صحیحی
از متاتئاتر وجود ندارد و هیچ یک از منابعی که به
بررسی متاتئاتر پرداختهاند ،به زبان فارسی ترجمه
نش��دهاند ،در ابت��دا مختصری از پیش��ینة تحقیق
درب��ارة این تمهید ارائه میش��ود .از س��ال 1936
پژوهش��گران عناصر تئاتریکالی را در درام یونانی
بررسی کردند که میتوان آنها را "متاتئاتری" نامید.
ب��ا این وجود عب��ارت "متاتئاتر" ت��ا پیش از دهة
 1960ب��ه کار نرفته بود .واژة "مت��ادرام" را لیونل
ابل 13در کتابی که در سال  1963با عنوان متاتئاتر:
نگاه جدیدی به فرم دراماتیک 14منتش��ر کرد ،برای
نخس��تین بار وضع کرد .او در ای��ن کتاب مدعی
ش��د که نوع جدیدی از تئاتر را کشف کرده است
و نمایش��نامة هملت شکس��پیر را به عنوان اولین
نمونه نمایش��نامة متاتئاتری برشمرد .لیونل ابل در
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بحث خود دربارة هملت شکس��پیر (او نمایشنامه
هملت را نخس��تین نمونه متاتئات��ر میداند) او را
نخستین پروتاگونیست متاتئاتری میداند .او چنین
ش��خصیتی را اینگونه تبیین میکند «شخصیتی که
ای��ن قابلیت را دارد که دیگران را دراماتیزه کند ،و
در نتیجه آنها را در هر موقعیتی که خود میخواهد
آنها در آن باش��ند ،قرار دهد» ).(Abel, 1963, 61
در طی دهههای بعد پژوهش��گران بسیاری در این
زمینه به بررس��ی پرداختند و به این نتیجه رسیدند
که اولین نمونة نمایش��نامة متاتئاتری بسیار قبلتر
از هملت بوده است .ریچرد هورن بای 15در کتاب
خود با عنوان درام ،متادرام و ادراک 16که در س��ال
 1986منتشر گشت ،نمونههایی از عناصر متاتئاتری
را در بسیاری از نمایشنامههای پیش از شکسپیر در
فرهنگهای دیگر و به زبانهای دیگر یافت .اهمیت
پژوهش او از این نظر است که وجه مشخصههایی
را برای متاتئاتر برمیشمرد.
رابرت جی نلسون 17در کتاب خود با عنوان نمایش
در نمایش 18تکنیک نمایش در نمایش را بررس��ی
میکند و کاربرد آن را از نمایش��نامههایی از هنری
مدوال 19در سال  1497تا زمان حال ردیابی میکند
).(Nelson, 1958, 8
در مجم��وع ای��ن واژه از زم��ان اب��داع  ،در حوزة
مطالع��ات تئات��ری تکام��ل یافته و ب��ه طور کلی
ب��رای توصی��ف فعالیتهایی به کار م��یرود که
نمایشنامهنویس انجام میدهد تا توجه مخاطب را
به این جلب کند که در حال مش��اهدة یک اجرای
ِ
روش
س��اختگی اس��ت .با اینح��ال نظاممندترین
برش��مردن وجه مش��خصههای مت��ادرام در کتاب
هورن بای ارائه میگردد .به زعم او متادرام فرایندی
اس��ت که در آن گویی آینهای رو به درون اثر قرار
داده شده اس��ت .او معتقد اس��ت انواع متنوعی از
کارب��رد آگاهانه و یا آش��کار متادرام وجود دارد و
بویژه ت ًاکید میورزد که این تکنیکها باید آگاهانه
به کار رفته باش��ند .او پنج وجه مش��خصه را برای
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متادرام برمیشمرد که عبارتند از:
 -1نمایش در نمایش
 -2مراسم در درون نمایش
 -3ایفای نقش در درون نقش
 -4ارجاعهای ادبی و ارجاعها به زندگی واقعی
 -5ارجاع به خود ) (Hornby, 1986
فیش��ر  20و گرین��ر  21نمای��ش در نمای��ش را
دارای تاریخچ��های طوالن��ی و قابل توجه در
تئات��ر و ادبیات نمایش��ی اروپای��ی میدانند و
معتقدن��د ای��ن راهب��رد دراماتورژیک توس��ط
نمایشنامهنویس��انی از آریس��توفان گرفت��ه
ت��ا هاین��ر مولر ب��رای مقاصد متنوع��ی به کار
رفته اس��ت ).(Fischer, Greiner, 2000
در ای��ن مقاله با در نظر داش��تن ای��ن ویژگیها به
بررس��ی مت��ادرام در نمایش��نامه س��ودولوس اثر
پلوتوس میپردازیم و ش��رح میدهیم که چگونه
پلوت��وس با بهرهگیری از این تمهیدات به صورت
مداوم تماشاگران را به رسمیت میشناسد و به آنها
اطمینان میدهد که از وظیفة خود ،یعنی س��رگرم
نگه داش��تن آنها ،کام ً
ال آگاه است و در جهت نیل
به این هدف میکوش��د .البته چنانچه خواهیم دید
در این نمایش��نامه بیش��تر از ویژگیهای چهارم و
پنج��م یعنی ارجاعهای ادب��ی و ارجاع به خود اثر
بهره برده ش��ده است .این تمهید که امروزه برای
ما بسیار آشنا و تداعی کنندة شیوههای ایجاد تئاتر
"توهم ستیز" 22است ،در رم باستان توسط پلوتوس
هوشمندانه در جهت جلب رضایت تماشاگران به
کار برده شده است.
خالصه نمایشنامه
کالیدروس پس��ر جوا ِن س��یمو نجی��ب زادة آتنی،
نزد غالم زیرکش س��ودولوس از اینکه فونیکیوم،
دختری که او را دوس��ت دارد فروخته شده است
آه و ناله میکند و از او کمک میخواهد .سربازی
مقدونیهای او را از بالیو ،دالل محبتی که فونیکیوم
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در تملک اوس��ت ،به مبلغ بیس��ت مینا خریداری
کرده و پانزده مینا را نقد پرداخت کرده و قرار است
بقیه پول را از طریق غالمش بفرستد و فونیکیوم را
تحویل بگیرد .سودولوس با اعتماد بنفس به ارباب
جوانش قول میدهد ب��رای او راه حلی بیابد .قبل
از اینکه سودولوس نقشهای طرحریزی کند بالیو با
تعدادی از غالمانش ظاهر میشود .او که در تدارک
جشن تولد خود است غالمانش را کتک میزند و
به آنها ناسزا میگوید .کالیدروس و سودولوس به
او نزدی��ک ش��ده و از او میخواهند معاملهاش را
فسخ کند .او بی اعتنا به استیصال کالیدروس ،او را
مورد تمس��خر قرار میدهد و به آنها اعالم میکند
که در انتظار مابقی پول است و به محض دریافت
آن فونیکی��وم را به خری��دارش تحویل میدهد و
حتی اگر پول به موقع نرسد و معامله انجام نشود،
او را به اولین خریدار بعدی میفروشد .سودولوس
از کالیدروس میخواهد که یک دوس��ت وفادار را
که قادر باش��د به او در نقش��هاش کمک کند به او
معرفی کند .سپس سودولوس به سیمو برمیخورد
که با یکی از همس��ایگانش مشغول گفتگو درباره
پسرش است .او از ماجرای عاشقانة پسرش مطلع
ش��ده و میداند پسرش درصدد است پولی فراهم
کند تا دخت��ر مورد عالقهاش را آزاد کند .س��یمو
مبلغ بیس��ت مینا با سودولوس ش��رط میبندد که
کالیدروس نمیتواند در نقشهاش برای آزاد کردن
فونیکیوم موفق شود .در غیاب بالیو ،سودولوس با
هارپاکس ،غالم س��رباز مقدونیهای مواجه میشود
ک��ه برای تحوی��ل دادن مبلغ باقیمان��ده و تحویل
گرفت��ن فونیکی��وم آمده اس��ت .او وانمود میکند
که غ�لام بالیو اس��ت و از هارپاک��س میخواهد
ک��ه پول را ب��ه او تحویل بده��د .هارپاکس امتناع
میکند .با اینحال ،س��ودولوس موفق میشود او را
به مس��افرخانهای در نزدیکی بب��رد و به او فرمان
میده��د منتظر خب��ر بالیو باقی بمان��د .کمی بعد
کالیدروس یکی از دوس��تان ثروتمند و وفادارش

را با نام خارینوس معرفی میکند که به سودولوس
پن��ج مینایی را که به آن نی��از دارد قرض میدهد.
خارین��وس به آنه��ا اطالع میدهد ک��ه یک غالم
خارجی در آتن اس��ت که به طرز ش��گفتانگیزی
باهوش اس��ت .س��ودولوس به مالق��ات آن برده
م��یرود و از او میخواهد نقش هارپاکس را بازی
کن��د و به مالقات بالیو ب��رود .پس از این مالقات
بالیو به صورت تصادفی س��یمو را مالقات میکند
و ب��ه او میگوید کالیدروس بای��د خیلی ناراحت
باشد که فونیکیوم فروخته شده است .سپس بالیو،
ِ
هارپاکس واقعی را مالقات میکند و میپندارد او
ش��یادی اس��ت که از جانب کالیدروس اجیر شده
است .بالیو و سیمو هارپاکس را مورد تمسخر قرار
میدهند و در نهایت درمییابند که او غالم واقعیِ
سرباز مقدونیهای است و سودولوس آنها را فریب
داده و فونیکیوم را بدست آورده است.
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بررسی متاتئاتر در نمایشنامة سودولوس
در پای��ان صحنة س��وم پردة اول ،س��ودولوس که
وانم��ود میکن��د نقش��های برای کمک ب��ه ارباب
جوانش دارد در پاس��خ به س��وال او چنین پاسخ
میدهد:
کالیدروس :میخواهی چه کار کنی؟
سودولوس :به موقع میفهمی .این کمدی به اندازه
کافی بلند هس��ت .نمیخواه��م دوبارهگویی کنم
).(Plautus, 219
چنانچه پیشتر گفته شد یکی از ویژگیهای متاتئاتر
این اس��ت که اثر به خود ارج��اع میدهد و جملة
س��ودولوس اشاره دارد به اثری که خودِ او بخشی
از آن اس��ت و خودآگاهی او را نس��بت به این اثر
نش��ان میدهد و بنابراین کیفیتی توهم ستیز دارد.
س��ودولوس در واقع در اینجا هیچ نقشهای ندارد
و تنه��ا وانمود میکند نقش��های دارد و با این کار
خودآگاهانه خود را با تیپ غالم زیرک در کمدی
ِ
دیالوگ
پلوتوس منطبق میکند و در قسمت پایانی

خود به این نکته اش��اره میکن��د که نمیخواهد با
دوبارهگویی حوصلة تماش��اگران را س��ر ببرد و با
این گفته نشان میدهد که عالقمند نگهداشتن آنها
برای او اهمیت دارد.
نمونة بارز دیگر متاتئاتر در این نمایشنامه در پایان
صحنة پنجم پردة اول اس��ت که در آن سودولوس
پس از گفتگویش با س��یمو و همسایة او با سیمو
شرط میبندد که حقههایش نتیجه میدهند و موفق
میش��ود کالیدروس را به دختر م��ورد عالقهاش
برس��اند .پ��س از اینکه کالیفو و س��یمو از صحنه
خارج میش��وند ،س��ودولوس رو به تماش��اگران
میکند و خطاب به آنها میگوید:
سودولوس{:به تماشاگران} حتم ًا شما اآلن تصور
میکنید من فقط برای اینکه شما را در این نمایش
س��رگرم کنم این قوله��ا را دادم و قصد ندارم به
آنها عمل کنم .نه ،قولم را نقض نمیکنم .اما اینکه
چط��ور میخواهم ای��ن کار را انج��ام دهم ،فقط
میدانم که بای��د آن را انجام دهم .بازیگری که بر
روی صحنه ظاهر میشود ،باید ایدههای جدیدی
به شیوههای تازه داشته باشد .وگرنه باید جای خود
را به فرد قابلتری بدهد( .مکث میکند) میخواهم
به خانه بروم و کمی فکر کنم .زود برمیگردم .زیاد
منتظرتان نمیگ��ذارم .در این فاصله فلوت نوازها
شما را سرگرم میکنند ).(Plautus, 223
در اینجا سودولوس به صورت مستقیم تماشاگران
را مخاطب قرار میدهد و با آنها از نمایش و نقش
خود سخن میگوید .این نوع ارجاع به نمایش ،و
توهم زدایی حاصل از آن که امروزه برای ما با عنوان
"فاصلهگذاری" به مدد برش��ت بسیار آشناست ،در
زمان پلوت��وس نیز بکار میرفته اس��ت .پلوتوس
با ج��اری کردن این س��خن بر زبان س��ودولوس
بوی��ژه با بیان اینکه "بازیگ��ری که بر روی صحنه
ظاهر میشود ،باید ایدههای جدیدی به شیوههای
تازه داشته باش��د .وگرنه باید جای خود را به فرد
قابلتری بدهد" به تماشاگران اطمینان میدهد که
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به این اصل واقف اس��ت و ت�لاش میکند آنها را
سرگرم نگه دارد .نمایشنامهنویس به صورت مداوم
به تماش��اگران نشان میدهد که سرگرم نگهداشتن
آنها و فراه��م نمودن تجربهای لذتبخش برای آنها
دغدغة جدی اوست.
ب��ار دیگر در صحنة چهارم پردة دوم پس از اینکه
سودولوس نشانة سرباز مقدونیهای را از هارپاکس
میگیرد ،وقتی با کالیدروس و دوستش خارینوس
مواجه میش��ود و به کالی��دروس خبر میدهد که
نامه و نشانه را از هارپاکس گرفته است ،در پاسخ
به سوال کالیدروس چنین میگوید:
سودولوس :این نامه و نشانه را از او گرفتم.
کالیدروس :نشانه؟ چه نشانهای؟
سودولوس :همان نش��انهای که سرباز مقدونیهای
فرستاده .غالمش این نشانه را با پنج مینا نقد آورده
بود تا دختر را تحویل بگیرد و با خود ببرد .اما من
فریبش دادم.
کالیدروس :چطور؟
سودولوس( :با جدیت) این نمایش برای خوشایند
این تماش��اگران اجرا میش��ود :آنه��ا میدانند من
چگونه این کار را انجام دادم ،چون ش��اهد ماجرا
بودن��د .بعدا ً هم��ه چیز را برای ش��ما هم تعریف
میکنم ).(Plautus, 225
ای��ن بار س��ودولوس با اش��اره به تماش��اگران به
صراح��ت بر اهمی��ت جلب رضایت تماش��اگران
نمایش و س��رگرم نگاه داش��تن آنها تاکید میکند.
او نمیخواهد با تعریف ماجرایی که تماش��اگران
خود ش��اهد آن بودهاند ،تجربهای کسالتبار برای
آنها فراهم کند.
در صحنة شش��م پردة چهارم وقتی بالیو به س��یمو
میگوی��د که س��ودولوس و کالی��دروس را دیده،
س��یمو از او میپرس��د کالیدروس به او چه گفته
است و بالیو در پاسخ میگوید:
سیمو :او چه گفت؟ داستان چیست؟ بگو ببینم او
به تو چه گفت؟
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بالیو :خزعبالت ،از همان دش��نامهایی که معموالً
در کمدیها نثار داللهای محبت میش��ود :به من
گفت که من رذل و پس��ت فط��رت و دروغگویم
).(Plautus, 257
در اینجا نیز بالیو در تمهیدی متاتئاتری که پلوتوس
به کار بسته خودآگاهانه به تیپ شخصیتی خود در
این نمایش اش��اره میکن��د و از انتظارات معمول
مبتن��ی بر قراردادهای متع��ارف تیپهای ثابت در
کمدی سخن میگوید.
در صحنة هفتم پردة چهارم بالیو که متوجه ش��ده
س��ودولوس او را فری��ب داده رو به تماش��اگران
میگوید:
بالیو{ ... :به هارپاکس} با من بیا! {به تماشاگران}
دیگر الزم نیس��ت منتظر باشید تا من از این مسیر
به خانه برگردم .باید از کوچههای پش��تی به خانه
بروم ).(Plautus, 275
در صحنة هشتم پردة چهارم ،سیمو که متوجه حقة
س��ودولوس شده ،خود را برای مواجهه با او آماده
میکند و رو به تماشاگران میگوید:
سیمو{:به تماشاگران} حاال میخواهم سودولوس
را غافلگیر کنم ،اما به شیوهای متفاوت با کمدیهای
دیگر .نمیخواهم مثل کمدیهای دیگر با ش�لاق
و س��یخ او را غافلگیر کن��م :اآلن به داخل میروم
و بیس��ت مینای��ی را که به او ق��ول دادم ،میآورم
).(Plautus, 279
در اینجا نیز بار دیگر سیمو تماشاگران را به صورت
مس��تقیم مخاطب قرار میدهد و ب��ه قراردادهای
متعارف در کمدی اش��اره میکن��د و نیز این نکته
را خاطرنش��ان میکند که س��عی دارد برای جلب
رضایت تماشاگران از آن قراردادها فراتر برود.
در پایان نمایشنامه وقتی سودولوس ،سیمو را برای
نوش��یدن دعوت میکند ،سیمو از او میخواهد تا
تماشاگران را نیز دعوت کند تا با آنها همراه شوند:
سودولوس :راه بیفت .از این طرف.
سیمو :آمدم .چرا تماشاگران را دعوت نمیکنی تا

به ما بپیوندند؟
س��ودولوس :آنها هیچوقت مرا دعوت نمیکنند.
م��ن ه��م آنه��ا را دع��وت نمیکن��م{ .رو ب��ه
تماش��اگران} ول��ی  . . .اگر ما را تش��ویق کنید،
ش��ما را فردا هم به تماش��ای این نمایش دعوت
میکن��م ).(Plautus, 285
در اینجا س��ودولوس ضمن به رس��میت شناختن
تماش��اگران به این واقعیت اشاره دارد که در واقع
ای��ن امکان برای آنها وجود ندارد که تماش��اگران
را دع��وت کنن��د .اما در جملة بع��د که خطاب به
تماش��اگران ادا میکند به آنها قول میدهد که اگر
گروه نمایش را تش��ویق کنند ،آنه��ا را فردا نیز به
تماشای نمایش دعوت خواهد کرد.

نتیجه گیری
پلوت��وس ،کم��دی نوی��س رم باس��تان ،که اغلب
آثار خود را از آثار پیش��ینیانش بویژه نویس��ندگان
کمدی جدید یونان اقتباس کرده بود ،در آثار خود
تمهیدات��ی به کار برده اس��ت که آثار او را بس��یار
ارزش��مند جلوه میدهند .معروف اس��ت که آثار
او در مقایس��ه با آثار ترنس و حتی آریستوفان در
برقراری ارتباط با تماشاگران و جلب رضایت آنها
موفقت��ر بودهاند .یکی از تمهیدات��ی که او به این
منظور به کار میبرده ،استفاده از متاتئاتر بوده است.
در نمایش��نامة س��ودولوس ،او ش��خصیتهایش
را وادار میکن��د تا با جلب توجه تماش��اگران به
ویژگیهای متمایز نمایش و اهمیت س��رگرم نگه
داش��تن آنها رضایت آنها را جلب کنند و در نتیجه
تا حد امکان تجربة لذت بخش��ی برای آنها فراهم
نمایند .این پژوهش نش��ان میده��د که تمهیداتی
از قبی��ل خودارجاع��ی اثر نمایش��ی و شکس��تن
دیوار چه��ارم ،که امروزه تمهیدات��ی بدیع به نظر
میرس��ند ،در حقیقت ریش��ه در قرن س��وم پیش
از می�لاد داش��تهاند و به نمایشنامهنویس��ان کمک
میکند تا به ش��یوههای اس��تفادة خالقان��ه از این
تهمیدات بیندیشند .این بررسی همچنین میتواند
پژوهش��گران را به بررس��یهایی از این دست در
میان آثار ایرانی و نمایشهای س��نتی ترغیب کند
و نی��ز نمایشنامهنویس��ان و کارگردانان معاصر را
برانگی��زد تا به توان بالقوة متاتئاتر در درگیر کردن
تماشاگر با اثر بیندیشند.
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رابطة میان متاتئاتر و محبوبیت آثار پلوتوس
همانگون��ه ک��ه در بخش قب��ل بررس��ی گردید،
پلوت��وس در این اثر بی��ش از همه از یکی از وجه
مش��خصههای متادرام یعنی ارج��اع به خود اثر و
نیز ارجاع به تمهیدات رایج در کمدی جدید بهره
میبرد .او با این کار در موارد متعدد توجه تماشاگر
را ب��ه این نکته جلب میکند که رضایت او برایش
اهمیت دارد و حاضر اس��ت بازیگران را وادارد تا
از قالب نقش خود بیرون آیند ،حضور تماشاگران
را به رسمیت بشناسند و برای جلب رضایت آنان
جمالتی را بر زبان آورند .او در سرتاسر اثر خود،
به تماش��اگران اطمینان میدهد که نمایش به قصد
سرگرم کردن آنها اجرا میشود .بنابراین ،پلوتوس،
متاتئاتر را به خدمت جلب رضایت تماش��اگر در
م��یآورد .در آثار آریس��توفان ،متاتئاتر به صورت
ارجاع به خود اثر و نیز با اهداف انتقادی همس��و
ب��ا کمدی قدیم ب��ه کار میرف��ت .در کمدیهای
آریس��توفان کارب��رد متاتئاتر بویژه در پارابس��یس
قابل توجه اس��ت ،که بخشهایی بودند که در آنها
همس��رایان تماشاگران را مس��تقیم ًا مخاطب قرار
میدادن��د .با اینحال ،این کارب��رد کامال با نحوة به

کارگیری متاتئاتر در آثار پلوتوس متفاوت است.
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The Effect of Employing Meta-theatre in the play ‘Pseudolus’ by
Plautus on Audience Satisfaction
Narges Yazdi

Abstract:
Titus Maccius Plautus, commonly known as Plautus, is one of the ancient Roman playwrights. Plautus
and Terence, as another famous ancient Roman comedy writer, have had a large influence on Moliere, the
well-known comedy writer in seventeenth century in France. The evidence suggests that Plautus’s very
successful plays satisfied the audience more than Terence’s. One distinguishing feature of Plautus’s works
is the use of Meta-theatre. Five characteristics of Meta-theatre are: play within the play, ceremony within
the play, role-playing within the role, literary and real-life reference, and self-reference. In this paper, after
a brief introduction of Plautus and his play ‘Pseudolus’, the concept of ‘Meta-theatre’ is briefly discussed
and its features are enumerated. Then these features are discussed in the play by ‘Pseudolus’ Plautus. The
study attempts to show how Plautus, while employing the drama features of Meta-theatre in ‘Pseudolus’,
attempts to provide the audience with a delightful experience. This study id descriptive-analytic and uses
library resources and authentic online databases.

Key words: Meta-theatre, Play within the Play, Plautus, Pseudolus.
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