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 دهیچک
امـا  . نـد اپرداختـه سی نگلیات بیاادیج ر آن در ترو ی و تأث  شکسپیرم  یلیاو و آثار    یزندگ به يربیشماسندگان  ینو

ثیر ه تحـت تـأ    ک یسینوشنامهیعنوان نما به شکسپیر ة ، چهر 1968سال  یی جنبش دانشجو تو در تئاتر معاصر، در پر    
ینی بـازآفر به ن معاصـر    نویسامـه یشنانمـا بیشتر .  گشـت  یاشت، معرف گذی م  آن صحه  يئولوژیدقدرت بوده و بر ا    

ر یـ  ل ۀشـنام یادوارد بانـد در نما    . نـد خیزمخالفـت بـر   به هـا   ندر آ یک ئولوژیدپرداختند تا در برابر گفتمان ا      آثار او 
رت  بـر ضـد قـد      يمبـارز به تفـاوت،    بىياامـه کر را از خود   یـ رده، و ل  کـ  ینیر را بـازآفر   یسپکر ش ی، شاه ل  )1971(

، بـا   )1967(نـد   انسـترن مـرده   گیلدرانتـز و    ک روزن ۀشـنام یز در نما  یـ تام استاپارد ن  . ندکمىم  یا ترس یوردلک ۀامکخود
 ی در رد نظـرات اشـراف  یه سـع کـ نـد  کمى بـدل  یدو چهـرة اصـل    به ز در آن را     ی هملت، دو چهرة نـاچ     ینیبازآفر

سـان بـاور    ینومهشـنا ین نما یـ ا. ندادربار شده  ۀچیه باز کابند  یمىان در یوس دارند، اما در پا    یالدکهمچون هملت و    
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 مقدمه
ـ ) 1564-1616 (شکسپیرم  یلیاو یاست، شهرت جهـان   پیدآنچه   ، یسـ سیاا رشـد قـدرت      ب

 ير بیشمايچـاپ نوشـتارها  . هجدهم توام بوده استة انگلستان از سد یک ئولوژید و ا  ياقتصاد
یی ه از منظر مردمان اروپـا ک، سبب شد   نگلیسیگان و منتقدان ا   یسندنوة گستردتبلیغ او و   ة دربار

 برخـوردار   ی جهان ی انسان يسیما از   شکسپیر،  گویدی م Payneپین ه  کنه  گو، همان ییاروپاغیرو  
ــ  ــود و ت ــرثیرأش ــار  يات هن ــر از روزگ ــد  به او فرات ــمار رون ــین (ش ــا ا). 5-6پ ــه، ین ب هم

پیش از  بیش  را   شکسپیر آثار   ی خود نقش انگارگان   ياهبا پژوهش  بیستم ة سد ينیستهاپسامدر
نظر منتـروز    بهه  کتنها فراتر از زمان خود نبود، بل        نهشکسپیره  کگویند یمها آن. نداردهکن  یانما

Montrose  ی و مـذهب   یسـ سیا،  یخیدر همـان بافـت تـار      ید  را بـا   يگرا، آثـار و   یخ، منتقد نوتار 
ـ    یـ گرایخدر نگـرش نوتـار    ). 20منتروز  (رد  ک یابت بررس لیز ا ة دور ينهادها ییدة  زا یان، آثـار ادب

 Stephenینبلت سان، اسـتفن گـر  ینبد. ندشوی نمی تلقیند و فرا زمانایخاصیخی فرهنگ تار

Greenblatt یش ه پـس از همـا     کنویسد یمیکی دست استعمارگران بلژ   بهنگو  ک استعمار   ة دربار
ة تاب مورد اسـتفاد   ک، دو   یین پنج قدرت اروپا   یقا میا آفر يتقسیمبند بر سر    1885در سال   لین بر

  شکسپیره آثـار  کگوید یرابطه او م  ین در ا ). 254گرین بلت    (شکسپیرو  نجیل ا: آن قرار گرفت  
 ).همان(» ندادر خدمت قدرتارا که آشکند ییانوشتارها«

 بهد، دولت انگلستان    یگو مىKiberdبرد  کیه  کطور  ن دوم، هما  ی جنگ جهان  ۀپس از خاتم  
ن رو،  یـ ه افتخار همگان باشد؛ از ا     ک ی مل ی ساختن فرهنگ  یعنیشور بود،   کدنبال دوباره ساختن    

). 22 کیبـرد (دار شـدند    یـ ر پد یسـپ ک آثـار ش   ي تئـاتر  ي و اجراهـا   یینمای گوناگون سـ   يهانسخه
ن نـوع  یـ پرسش گرفتنـد، و ا   به را   يزسان فرهنگ یج ا یتدر بهران و اهل ادب آن زمان       کروشنف

ــفرهنــگ را نما ــگــر از خودی دياهی ــیامگک ــان(ن دانســتند ی و تلق ــوان گفــت مى). هم ــت ه ک
سـم،  ی دورة پسامدرن  ي دوم، ابتدا  یان جنگ جهان  یر و آثارش از همان پا     یسپک از ش  ییدازاسطوره

 1968 در مـاه مـه       ییان اروپـا  یتـوان در اعتراضـات دانشـجو      مىن بحـث را     یـ اوج ا . آغاز شـد  
در تئـاتر معاصـر،     . ا گذاشـت  یتانی بر یشیات نما یبر ادب یی سزا ثیر بهأن اعتراضات ت  یا. ستینگر

ن نویسامـه یشناسـان، نمـا   ینبد.  است یسی انگل يهاپنداشت بهشگردها، هجوم   ین از مهمتر یکی 
، تـام  Howard Brenton، هـاوارد برنتـون   Caryl Churchillچیل چـر یل ارکـ  همچـون  ینـون ک

یرینۀ  دیکدئولوژیـ  اي در برابـر باورهـا  Edward Bond و ادوارد باند Tom Stoppardاستاپارد 
 و  یخی تـار  ۀاز افراد برجسـت   یی دازاسطورهها  آن ي، برا يسخن قادر  بهبنا  . ستادندیشور خود ا  ک
 يل، و انتقـاد از باورهـا      یـ نسـتون چرچ  ی و یرامول و حتـ   کور  ی هشتم، ال  ي، همچون هنر  یاسیس
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 يئولـوژ ید مخالفت با ا   ي برا ی، دو راهبرد اساس   یسی انگل يت و برتر  ی، مثل هو  يرکو ف یخی تار
شعر یشنامۀ  در نما  شکسپیرجهت، در برخورد برنتون با      ین ا به).89قادري  ( است   یامگکو خود 

ـ «ن عنـوا  بهن، او را یراز زبان لرد بـا ) Bloody Poetry) 1984ین نخو ه کـ  يچیزسـتعداد نـا  ایب
ــت،خوهجیر ــلطنت اس ــ» ار س ــیمعرف ــون (کند ی م ــ). 248برنت ــن، پیهمچن ــات یدای ش مطالع

اساس، ین بر ا . ر را فراهم آوردند   یسپک از آثار ش   يدیجدها ز خوانش ی ن ی و فرهنگ  يپسااستعمار
 ریسـپ کنقـد ش «ر در گفتار خـود  یسپکد از شی جديهاخوانش و  از انتقاداتR. Whiteت یوا. ر

 ۀر از دهـ   یسـپ کز از ش  یـ مآ اعتـراض  يهاه برداشت کد  یافزامىد، و   یگومىسخن  » ستمیدر قرن ب  
ن انتقـادات در  یشتر ایبا آغاز هزارة سوم، ب ). 280وایت  ( متدوال بدل شد     یسنت بهبعد    به1980

 Shakespeare in پسـر عاشـق  کشلم یان شدند، از جمله فیر نمایسپک از شیینمای سيهااقتباس

Love) 1998 (نـورمن  ك آن توسـط اسـتاپارد و مـار   ۀمـ نالمیه فک Marc Norman   نوشـته شـد 
 ).همان(

تنهـا سـبب      نه1968در مـاه مـه      یی  اروپـا  ين در شهرها  یاش دانشجو خیزن گذشته،   یاز ا 
 را  ی و نقد دانشـگاه    ی ادب ينیاه د ک شد، بل  یسسیا و   ي، اقتصاد یدر امور اجتماع  هایی یدگرگون

د یکردو رو یی ، نقـد نـو و سـاختارگرا       یمونه، در نقد دانشـگاه    عنوان ن  به. هم دگرگون ساخت  
ین ا. دکریار م کرا ان یخی ا و تار  گر ذهن یهرگونه برداشت ادب  ها  آن یه مبان کم بودند   ک حا ينقاد

ـ  ينیا در د  يو واسـاز  نیسم  همانند پسامدر  يید جد یظهور مبان   بهیجنبش اعتراض   کمـ ک ی ادب
 غرب، همانند قدرت    ی اساس يهاه چالش کو هم   کوف میشل ين، نوشتارها یهمچن. فراوان رساند 

 یبـر دگرگـون   یی سـزا  ثیر بهأنـد، تـ   یهان آ یاصلمین  و گفتمان، از مضا    يئولوژیدش، ا یو نهادها 
ــرنویسامــهیشنانمــا. نقادانــه گذاشــت د یکر، رو1968پــس از اعتراضــات ســال یتانیایی نیز ن ب

ـ  يهاومـت ک ح مۀاکـ  خود ي و قدرت نهادها   يئولوژید را در برابر ا    يامعترضانه ه ویژ ، بـه  ی غرب
و ها ه بـا مداخلـه    کـ بودنـد   یتانیا  در تئـاتر بـر     یمـان  پیشگاۀاز جملـ  ها آن. نـد یدانگلستان، برگز 

ردنـد تـا   کردنـد، و تـالش   کم انتقـاد   ک حـا  يئولـوژ یدخـود از قـدرت و ا      یخی  تـار  يهاموازنه
 .نندک روزگارشان را اصالح ی و اجتماعیس سیايهاینابسامان
ز سـبب هجـوم     یـ نیتانیا  در بـر   1970 و   1960 يهاا در دهـه   عتگرقی تئاتر مـو   يگیرلکش

 Danسـان، دن ربالتـو   ینبـد . م شـد ک حـا يهاقـدرت یک ئولوژیدباز ایرافتخارات د بهه یندفزا

Rebellato به، يئولـوژ ید ايد برانـداز پیشبرمنظـور   بهن آن زمـان   نویسامـه یشناه نما کگوید ی م 
م ک آوردند تا در برابـر قـدرت حـا        يه رو  مطرح گذشت  يهاو چهره یخی  تار يادهایدنگارش رو 

ـ بیا به). 102  و 110ربالتـو   (نند  ک یدگیستاا در آثارشـان بهـره    یی دازاز اسـطوره  ها ، آن یگر د ین
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 عنوان نمونه، به   به. نندک كپایک ئولوژید ا يو باورها تبلیغها را از   یتانیاییها  بر ۀگرفتند تا حافظ  
بـا گـردهم   ) Top Girls) 1982 زنـان  سـاالر  ۀمیشنادر نماچیل چریل ارک، Reineltینلت رنظر 

نون در کاز سـدة دوازدهـم تـا   ) يمردسـاالر (ه توسط قدرت کیخ آوردن چند زن مشهور در تار    
 ).30رینلت (کند یمیی دازانتقاد و اسطورهها ند، از آنااسطوره بدل شده بهمردم هنیت ذ

 ي و انتقـاد از و     شکسپیراز آثار   ینی ن معترض، بازآفر  نویسامهیشنانماین ، ا تیبترهمین  به
 از ادوارد Hay and Roberts و رابـرتس  یعنوان نمونـه، هـ   به. ار خود قرار دادندکحۀ را سرلو

ه سرمشـق   کـ  نیست ي، او فـرد   نیست خدا   شکسپیر«ه  ککنند ینقل م  چنین شکسپیرة باند دربار 
 يیگردیز چهـر  یا ا گر بت بزرگ غرب انسان  ینوع بهاو   ...نندک یه چگونه زندگ  ک باشد   یهمگ
 ادامه دادن، او    ي است برا  ی و نه سرمشق   ییاو نه راهنما  . هرگز صحت ندارد  ین د، ا شوی نم یتلق
هی (» . فصول، سخت معترضمۀ همي است برايه او فردکن باور   یخورد، من بر ا   نمىدرد ما    به

همۀ  اسـت در     يیینها آ شکسپیر«: گویدیمـ  نیز Cartelli یارتلکـ ن،  یهمچنـ ) 58-57و رابرتس   
 ).167کارتلی (» نتابدیگر دین از ابیشتر ه در روزگار ما کآن است  بهمان میدن، پس اقرو

ـ ل ۀشنامی دو نما  یه با بررس  کوشش شده است    کن گفتار   ین، در ا  یبنابرا رانتـز و   کروزن و   ری
ـ ل شـاه  -ریسـپ کار ش ک از دو شـاه    ییداز اسطوره یچگونگ به،  ندالدنسترن مرده یگ  -هملـت  و   ری

دو که  علـت  یـک ر موجودند، اما یسپک هم از آثار ش  يگری د يهاینیبازآفراگرچه  . پرداخته شود 
ـ کـ  -س مطرح معاصر همچون باند و اسـتاپارد     ینوشنامهینما  یا و دومـ گر چـپ ي تنـدرو یه اول

ن یـ ر اقدام نمودند، ایسپک از دو اثر مهم ش     ینیبازآفر  به-شودمىا محسوب   گرر راست کامحافظه
داننـد، و از همـه       مىیکدئولوژیـ  ا ير را بـاور   یسـپ کش يبـرا » یشاعر مل «ها عنوان   نه آ کاست  

 دولـت انگلسـتان     يزساه در فرهنـگ   ک ییعنوان الگو  بهر  یسپک ش یمهمتر، هر دو در برابر معرف     
زند و آن را    یخمىمخالفت بر  به برخوردار است،    ی و مهم  ی دوم از نقش مل    یپس از جنگ جهان   

ـ ). 22-24کیبـرد   (نند  کمىر  یتعب» یسیسم انگل یفاش «به  ینی دو بـازآفر   یبررسـ  بهه  کـ نش از آ  یپ
 .می داشته باشی عنوان شاعر ملبهر یسپک شيگیرلکش بهوتاه ک یم، ابتدا نگاهیبپرداز

 یبحث و بررس
 یر و عنوان شاعر ملیسپک ش-1

شور خود  کدر  ها یخارجة اول شاهد حضور گسترد   ابت  لیزااز اواسط سلطنت    نگلیسیها ا
نیا و اسـپا لیک اتوک يکلیساانگلستان با   که یبودند، و هنگام  یقایی  و آفر  یشرقها بیشتر آن. بودند

هایی انگـاره . فتنـد  یايبیشترشـور حضـور     کبـود، در آن     گیر درسیاسی و  ینی طر مسائل د  خا به
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، بـن   اتللـو  هماننـد    شکسپیر يهامـه یشنادر نمـا  ها ك، بربرهـا و تـر     یقاییهمانند مسلمانان آفـر   
 Christopherستوفر مارلو یرک و The Masque of Blackness یهسیامنظوم یش نماجانسون در 

Marlowe  بـزرگ رلنـگ موتی در دو قسـمت   Tamburlaine the Great  بـر  نگلیسیها  ايبـرا
ها و آننگلیسیها ابین فتـه  ر رفتـه ی و فرهنگي نژاد يهاسان، تفاوت ینبد. ندشدیصحنه برده م  

شانزدهم خـود را  ة  سدينگلیسیهاه چون اکگوید یم Anial Loombaا لومبا یآن. ار شدندیدپد
و یز وجه تمـا ین نگر ابیاه  ک بودند   یملیتی  ساختن هو  یاشتند، در پ  پندیمها یمتفاوت از خارج  

شـاهد  نگلیسی هفدهم، فرهنـگ ا   ة ه در آغاز سد   کید فزاایاو در ادامه م   ).149لومبا  (باشد  ملیت 
وفـور در    بهباور  ین است، و ا  ین وکدر حال ت  نگلیسی  ا يامپراتوریک ه  کباور بود   ین گسترش ا 

ز نقش  یت ن بیا، اد گویدیه منتروز م  کر  طوهمان). همان(شد یبازتاب داده م  ها ت و سفرنامه  بیااد
م بـا آن    کم هـر روزگـار دارد، چـون قـدرت حـا           ک در ساختار قدرت حا    يتوانمندیک ئولوژیدا
یههایی مـا ن بـا درو   شکسپیرپس آثار   ). 22منتروز  ( خود را گسترش دهد      يهاانست آرمان تویم

ه یژو بهم،  ک قـدرت حـا    يبودن، برا نگلیسی  و ا  يستیزنهبیگا،  ییافیتگر، اشرا ییاگریهمانند مل 
-Tudeauن  کلیتو- و تـودو   Maleyمیلی سخن   بهبنا  . بودینه گزین ، در انگلستان بهتر   یالیسمامپر

Clayton  میلـی و   ( برخوردار است    یه و پررنگ  یژه و یگا از جا  شکسپیرانگلستان،  یالیسم ، در امپر
 ).4-5ودو کلیتون و ت

در نگلیسی بـان ا یر نگارنـدگان و اد    بیشمايهاو بزرگداشـت  ید تحسینها افزون بر آن، بـا    
چنـان  یشها سـتا ین ه ا کـ گوید یت مـ  ینبالره، گـر  ینبادر ا . هفدهم را هم در نظر داشت     ة سد
فتنـد  گریقـرار مـ   ثیر أ نداشتند هم تحت ت    شکسپیر از   یه شناخت ک ي افراد یه حت کگذار بود   ثیرأت
 به از سدة هفدهم     يادیسندگان ز ید، نو یگو مىAndrewsه اندروز   کطور  نهما). 4ین بالت   گر(

، سـاموئل جانسـون   Alexander Popeسـاندر پـوپ   ک، الJohn Drydenدن یـ بعد مثل جـان درا 
Samuel Johnson ــارلز لمــب ــن دCharles Lamb، چ ــد ت ــون شیگــر پی و چن ر و یســپکرام

ن، بـا   یهمچنـ .  )9-10انـدروز   (نگـارش درآوردنـد       بهيادیـ  او مطالـب ز    یشی نما يهایژگیو
 از  يا در سـطح گسـترده     ی عنوان شاعر مل   1780 و   1778 يها در سال  شکسپیر اشعار   يگردآور
 . متداول گشتشکسپیر بهدر خطاب نگلیس  اۀجامع

و هـم تـوان   یید أ آن را هم تيئولوژیده اکز داشت    نیاينهاد به انگلستان   ي نوپا يامپراتور
آوردن یین  پـا  يبهـا  ید بهجـد یت  و هو  يئولوژید ا يگیرلکه ش کادآور شد   ی یستیااما ب . بخشد

ا توسـط آن    یرمـد، ز  آشمار   ینهها بهگزترین سان، تئاتر مناسب  ینبد. ستملیتهانژادها و   یگر د
 یننویسامهیشنا نما ۀاز جمل . دکریمیج ن مردم ترو   میایخوب به خود را    يئولوژیدم، ا کقدرت حا 
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 ي نوپـا  يه توسط امپراتـور   ک بود   شکسپیرم  یلیاد، و زی م يئولوژیدبر ا یید أتتئاتر مهر   ین ه در ا  ک
دیگر از بیش  خـود  ياو در نوشتارها.  شدی معرفNational Bard یعنوان شاعر مل نگلیسی بها
ه او  ک ی رساند، شهرت  ی جهان یشهرت به را   ين امر و  یا. دازدپری م یسیت انگل یهو بهگان  یسندنو

یگر ه د کـ نگلیسی  ا ياگـر، نابغـه   ی د یالمـ کدر  . ون بود یم انگلستان مد  سیالیقدرت امپر  بهآن را   
. نـد ا چـون او محـروم     يس و شـاعر   یـ نوشـنامه یشورها، و مستعمرات انگلستان، از داشتن نما      ک

، اگرچه یندشمار آ یالیسم بهامپریند در ساختار فرا  ین د بنیاين، اگر قدرت و دانش دو مبنا      یبنابرا
عنوان گفتمان قـدرت     بهه  ک، بل نیست و معرفت آن     يفهوم روشنگر م بهن برابر نهاد دانش     یدر ا 

 قدرت، دانش را هـم    یبا فراخوان ها ن دو برخوردارند؛ آن   ی از ا  شکسپیرآثار  . مورد استفاده است  
 ).263  و135ت ینبالگر(کنند یفراهم م

 1968 پس از مه یانقالبینی بازآفر: لیر -2
 به 1968 سال   يسه سال پس از رخدادها     یعنی 1971 را در سال     لیر ۀمیشناادوارد باند نما  

 شکسپیر لیر شـاه  در مقابـل آن،   .  آن انقالب و شورش است     یاصلمایۀ ه درون کنگارش درآورد   
پادشاه اسـت    به ارج دادن    ی در پ  شکسپیر ياما تراژد .  برخوردار است  يمایهادرونچنین هم از   

مـردم  ة بر تـود کید أو تیی داز سلطنت یباند در پ  که یند، در حال  ی هم فرمانبرادر او   يو مردم عاد  
ز اسـت ابتـدا بـا       نیا،  شکسپیر لیر شـاه شکنی  و شالوده  لیر ۀمیشنا نما ياوکاز وا پیش پس  . است

چه   هر ك در يه برا کرد  کاشاره  ید هم با ین ا بهالبته  . کنیمن را آغاز    مامه بحث یشناعنوان دو نما  
یل ، گـونر  لیردو دختـر شـاه      : یم بپـرداز  ید بـا  يدازپر باند در امر چهـره     يهاموازنه به،   لیربیشتر

Gonerilن یگا و رRegan ــام خــود را ــر به ن ــودFontanelleفونتانــل  تیب بهت  Bodiceیس  و ب
ه کـ بللیر نیست نام در اثر باند، از دختـران        همین ، با   Cordeliaلیا وردکدختر سوم او،    . هنددیم

 به خـود را     ي هم جا  شکسپیریشنامۀ  در نما  Gloucesterگالستر  . دست است ین ته کهمسر گور 
 نـورث  كدو به، Duke of Albany ی آلبانك، دویل داده، و همسر گونرWarringtonن ینگتووار

Duke of Northبدل شده است . 
ار، دو علـت مهـم را   کـ ین  ايبرا. رده است کخود حذف   یشنامۀ را از نما  » شاه«باند عنوان   

 خـاص، هماننـد    ي از آن باورها   یسلطنتة اد، خانو ینونکنخست، در انگلستان    : ردکر  کان ذ تویم
یا جنبۀ در تئـاتر معاصـر، شـاهان        . نیستبرخـوردار   یگر سلطنت پادشاه از جانب خدا، د     تعیین 
. ندشویبرده میخ در تار ها آنة از چهر یی داز اسطوره يبرایا ) ابت دوم لیزهمانند ا (دارند  ین نماد
 یزنـدگ ) The Queen) 1978 هکملشنامۀ ی در نماRoger Howardعنوان نمونه، راجر هاوارد  به
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لیل د. ابت دوم همانند اسـت    لیز با ا  یه از جهات  کد  بریابت اول را بر صحنه م     لیزانۀ آشفته و دوگا  
تماشـاگران نشـان    به، باند با حذف عنوان شـاه،   گویدی م Pattersonه پترسون   کر  طودوم، همان 

-142،  2003پترسـون،   (نیست  است، و صاحب عنـوان شـاه         ينام عاد یک  تنها   لیره  کهد  دیم
. پادشـاه روبـرو اسـت     یک ه تماشـاگر بـا      کـ  اسـت    شکسپیر لیر شـاه بـرخالف   ین پس ا ). 141
 خود را وقف شـاهان و  ی آثارش و حتشکسپیر، گویدی مPaul Cefaluه پل سفالو کنه گوهمان

لطنت بـر سـ  یید أ، او همواره مهر تیخی تار يهامهیشناه در نما  یژو بهرده است،   کرسومات دربار   
 ).8سفالو (ند زی ميئولوژیدو ا

ه کـ  هسـتند  ياریودر حال ساختن د   یی سافره با طاقت  کیم  را شاهد  یارگرانک،  لیردر آغاز   
نــگ پیر در یار، نقــش مهمــیودة انگــارینجا در ا. ه شــودکشیددور شــهر  ید بهبــالیر فرمــان  به
ه پترسـون  کـ نـه  گومـان خـود، ه یی  فرمـانروا يدور مرزهـا  لیر بهن کشیدار  یود. مه دارد یشنانما
پترسـون،  ( از دشـمنان اسـت       ینـ کفاق هـراس  یـ  از طر  يو ستمگر یت ، نشانگر محدود  گویدیم

ینجا ا بهار رو ساختم تا دشمنانمون      یودین من ا «: استین متفاوت از ا  لیر اما نظر   ). 147 ،2003
» ننکـ  مىیهمواره در صلح و صفا زندگ ...اریودین شورم در پشت ا   کم، مردم    بمیریوقت. نرسن

پترسـون  که  بانـد و مخـاطبش، چنـان     ي، اما برا   نیستيار ضرور یووجود د لیر نظر   به). 3باند  (
ت مـردم از    یـ مهـم اسـت، نـه در امن       لیر ومت  کار در حفظ و تداوم راهبرد ح      یو، د کندیاضافه م 

ارگران کـ از  یکی بـاران   تیردسـتور   لیر ن،  یادر پـا  ). 148-147،  2003پترسـون،   (هجوم دشمنان   
 .  شده استيیگرتبر از دستش سبب مرگ دیی  با رهایه تصادفککند ی صادر مرنجور را
 كترسـنا یی ، فضـا کشدیمیر تصو بهنخست ة  او در پرد یمرانکو ح لیر ه باند از    کیی فضا

 سـاختن   ي خـود بـرا    يهااشانهکرا از   یا شاورزان و رعا  کلیر افراد  .  است یامگک از خود  کیو حا 
 و  یانسـان کشی تنهـا بهـره    نهبانـد   . کشندی بهره م  کیاسفنایط ادر شر ها ، و از آن   یندباریار م یود

آن را بـر    لیر ه  کـ هد  دی را نشان م   يا بسته ينیاه د ک، بل کندیمسیم ارگر را تر  کطبقۀ  از   ياقتصاد
را  لیر يهاي گرفتار لیرشاه   در   شکسپیرکه ی، در حال  یگر د ینبیا به. کندیم تحمیل يمردمان عاد 

دوسـت دارد، نشـان     بیشتر دختـر او را     مین داکـ ه  کـ ینانش و ا  ن دختر یی میافرمانرواتقسیم در  
. دشویخـود وارد مـ   مین بر مردم سرز  لیر  و برخورد    یمرانک ح ی چگونگ يژرفا بههد، باند   دیم

 دارد  ياشت، سـر ناسـازگار    گذیمکید أ بر آن ت   شکسپیره  ک یمکفته، باند با قدرت حا    ر هم يرو
 ). 141 ،2006 ،پترسون(

 یار پادشـاه بـاق  ی بسـ ين داسـتان بـا فـراز و فرودهـا    یا تا پا  کسپیرشدر اثر   که لیر یدر حال 
در ادامـه، فونتانـل و   . مران استکنخست حة  دو صحنه از پرد  يدر اثر باند تنها برا    لیر ند،  مایم
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. نـد گیریدسـت مـ   بهشـور را  کن شـده و امـور   پیماهـم لیر شورش با دشمنان   یک یطیس بود
ن و  ینگتووار بهنسبت   نیز يار گرفته بود، دختران و    ک بهارگر  کبر آن   لیر پیشتر ه  ک را   یخشونت

 ين، دو خواهر با دسـتورها ینگتونجه دادن وارکدر هنگام ش. کنندی فزونتر اعمال م   یان بس یگرد
: نـد شوی سـرباز الـف را سـبب مـ      ینجه شود، سـردرگم   کشید ن با ینگتوه چگونه وار  کمتفاوت  

نجه کامـا اوج شـ    ). 14بانـد   (»  تـو؟  یاشـه، مـن     ک قراره اونـو ب    کی! ستیافک،  ستیافکخانم  «
 یلمـات کد و بـا  برین فـرو مـ  ینگتو خـود را در گـوش وار  یبـافتن یس میله ه بود ک است   یهنگام

شکنجۀ ه  یژو به بانـد،    ۀمیشناخشونت نما ). همان(»  دود ي، دود ي، دود يدود«،  گویدیبچگانه م 
عنـوان   بهات بچگانـه،    لمـ ک ي، با ادا  ) همانند است  لیر شاهگالستر در   شکنجۀ ه با   ک(ن  ینگتووار

و یل بـرخالف گـونر   ). 146 ،2003 ،پترسون(د  شوی روزمره نشان داده م    ی در زندگ  یامر متداول 
از پـدر   بیش یباند، خشونت یت ، دو خواهر در روا    کنندیرا تنها از خود طرد م     لیر ه شاه   کن  یگار

 .ندايفراردنبال پدر  به، و کنندی هم صادر ميدیا اعدام زي، دستورهاکنندیرا اعمال م
ـ . بـد یای ادامه م  ینون توسط دو دختر شورش    ک آن بود، ا   یدر پ لیر ه  ک ياریوساختن د   یراب

Rabey تحـت سـلطه   جامعۀ ردن کـ  محـدود  يه سـاختن آن بـرا   کگوید یار م یودة انگارة  دربار
 یرده، و توان اعتراض اجتمـاع     کوب  کن نماد، مردم را با اعمال قدرت سر       ی است تا با ا    يضرور
ـ ک از ح  کیهولنـا یر باند تصو ). 81رابی  (فته شود   گرها از آن  ه کـ هـد   دی ارائـه مـ    ی شـاه  یمران

 يهاه بانـد بـا اسـتفاده از انگـاره    کـ روشـن اسـت   . ه گرفته بـود ید آن را نادلیرشاه  در  شکسپیر
 شکسپیرعلیه  را   یخـود، در واقـع، هجـوم      یشنامۀ  در نمـا   یسـ سیاعنـوان راهبـرد      بهخشونت،  
هیت د و مـا برید، بـر صـحنه مـ      گیریه مـ  ید نـاد  شکسپیره  کـ ا   ر ی، و خشونت  کندی م یسازمانده
 باند در   ياز خشونت برا  یی بازنما. هددیابت اول را نشان م    لیز، ا تلمیحیطور   به، و   لیرسلطنت  

یرینه اث د میر بـر مـردم را دو        ینـون کنمایی ه او اعمال خشـونت و قـدرت       کمعناست  ین  بد لیر
 را بـا انگلسـتان   شکسپیرال خشـونت روزگـار      ه در واقـع اعمـ     ک است   يامهیشنا نما لیراند؛  دیم

 هیچ يحـدود  ه تـا کـ ان گفـت   توین، م یهمچن). 411 ،2006 ،پترسون(زد  سایمعاصر همسان م  
، ادگـار، گالسـتر   لیاوردکـ ، لیره در آن ک شکسپیرد، برخالف اثر شویه نمید در آن د  یچهرة مثبت 

ة ه چهر کرد  کاشاره  ید طلب هم با  مین ا بهاما  ). 149 ،2003پترسون،  (داستانند  یشی قهرمانان نما 
ه نمـاد   کـ  ياریوردن د کا با خراب    یراست، ز  پیشین ي جبران خطاها  ین اثر در پ   یاباند در پا  لیر 

 .هددیستم و سلطه است، جانش را از دست م
ه بـا همسـر بـاردارش       کـ د  بری پناه م  يفقیرن جوان   کگورنۀ اشاک لیر بهاول،  ة در آخر پرد  

 و  کوچـ کدختـر   لیا وردکـ ه در آن    کـ لیر شـاه   برخالف  . کندی م ير را سپ  ی آرام یزندگلیا وردک
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ه بارها شـوهرش را  ک است خونسرد  یدر نوشتار باند از همان ابتدا، زن      لیا وردکاست،  لیر وفادار  
، سـربازان    لیريان اختفـا  کـ ار شـدن م   کاما بـا آشـ    . کندین م شااز خانه لیر ردن  کون  بیر بهوادار  

مـورد  لیا وردکـ سـانند، و    ریقتل م  بهن را   کرده، گور کستگیر درا  لیر سرانجام  یس فونتانل و بود  
 بهضـد مـردم    امگان را برکنه هم خشونت خودگونیباند بد. دگیری قرار م يسربازیت آزار و اذ  

 به جنـبش مقاومـت را هـم         ۀامکعنوان رهبر خود   به،  لیاوردک ی آت يسیماو هم   کشد یمیر تصو
را بزرگ و دلسـوز جلـوه       لیا وردکخود  یشنامۀ ا در نم  شکسپیراگرچه  . کندی م یتماشاگران معرف 

، چـون او معتقـد      کندیمـ سیم حساس تـر  ایرا ستمگر و ب   لیا وردک،  لیرمۀ هد، اما باند در ادا    دیم
 ). v-viباند ( و فسادند ی قدرت، تباهيمدهاپیااست دو 

از حدقـه    -لیرشاه   همانند گالستر در     -رالیر  دو چشم    ی شورش يدوم، قوا ة در اواخر پرد  
ـ بینش  و   يروشـنگر لیر د  شویسبب مـ  ین ورند، اما ا  آی م در ه کـ نـه   گوهمـان . نـد کا   پیدیدرون

از بیش تنهـا    نهنـا   ینابلیر ،  لیرد، در   شویشدن آگاه و خردمند مـ     بینا  پس از نا   لیرشاه  گالستر در   
هـم عمـل    لیا وردکـ  یامگکـ ضد خود  ه بر کد، بل شویمیش نداگذشته در برخورد با مسائل ژرف     

ن یاهسـتند، و هـر دو، از پـا        لیر و  لیا وردکـ ،  لیرسوم  ة غالب در پرد  ة  دو چهر  سان،ینبد. کندیم
شـدن، در   بینا پس از سقوط از سلطنت و نـا       لیر . ندشوی م ی اساس ینخست، دچار دگرگون  ة پرد
 ي و نـابود یامگکاز خود لیا وردکنبال بازداشتن   د ه به کد  شوی بدل م  یس سیايمبارز بهآخر  ة پرد
ار یوسـاختن د   به،  ی هـدف واقعـ    ین، با فراموش  سیدقدرت ر  به پس از    لیا نیزوردک. ار است یود

 یامگکـ  خود یآن را علـت اصـل     لیر ه  کـ ار همـان اسـت      یون د کشیداما تداوم   . بخشدیشتاب م 
از هم االنم آغـاز  . نهیکار همه تونو نابود م   یود«: انددی م يیگرومت د کو هر ح  لیا وردکومت  کح

 ). 84 همان(» شده
 شکسپیراگرچـه   . نـد کمىگـر دگرگـون     ی د ي را بـار   شکسپیریک اژنگ تـر  پیرباند ساختار   

را نشـان  لیا وردکـ  ی و سـنگدل  یامگکـ ند، اما باند خود   زیرقم م لیا وردک يبرایک  تراژ یسرنوشت
 ي نـابود  يمـرگ او در راسـتا     :  هدفمنـد اسـت    یباند، مرگ یشنامۀ ن نما یادر پا لیر مرگ  . هددیم
ـ یاپـا صحنۀ ره، دو   ینبار ا د.  اسـت  یامگک در برابر خود   یدگیستاار و ا  یود  یخاصـ همیت  از ا  ین

لیا وردکـ . قابـل توجـه اسـت     لیر و  لیا وردک بین يآخر، گفتگو ة سوم پرد صحنۀ در  . برخوردارند
او وعـده    بهبـاز دارد،    سیس او و دولـت تـازه تـا       ة را از سخن گفـتن دربـار      لیر ه  کخاطر  ین بد
، و در ادامـه     )83همـان   (» نـه یک تـازه رو خلـق م      ی داره اون زنـدگ    یراسـت بهدولت  «ه  کهد  دیم

ـ ] دخترانـت [ن تو و اونـا       میایه تفاوت کروشنه  «: هددینسبت م لیر خود   به را   یامگکخود » سین
اث میره اگر هم باشـد آن را   کد، بل پذیریومت خود را نم   ک ح یامگکتنها خود لیا نهوردک). همان(
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بـود تـا    ریرا مـ  یا  رعـا  هکـ بـود   ین لیر ا ا یردرست است، ز  لیا وردکنگرش  ین البته ا . انددیملیر 
 تـا دسـتات     يریـ گی م یتـو سـنگ   «: قابل توجـه اسـت    لیر همه، پاسخ   ین با ا . ارش را بسازند  یود
و ). 84همـان  (»  از خشـونته یرفتـارت صـورت  ...نه اسـت  یوحم، د تریانسان ب ...خون آلوده شه  به
 بـا   ،ریختیار را در سـحرگاه فـرو مـ        یو د يتیشهااو بـا    که یسان، در آخر داستان، در حال     ینبد

 .دشویشته مک یافسر جوانشلیک 
، بانــد لیرامــه در کومــت خودکاهــه رفــتن شــورش و بــا وجــود ســه حبیر، بــا ینبنــابرا

 1968سـال   یی را در اعتراضـات دانشـجو     یی  جوانان اروپا  یار انقالب ک و اف  یبان خیايهاگیريدر
 ی از قبلـ تـر یدار آمـده را شـد  ک ي رویومت احتمالکه خشونت هر ح  کاند، بل دیده م بیهوتنها  نه
ه هـدف  کـ امـه  ک اسـت خود یومتکـ ، ح لیریشنامۀم در نما  کومت حا کهر ح ). vباند  (ارد  پندیم

، نتیجهدر  ). 84همـان   (نار گذاشته اسـت     ک» ندکاصالح  ید م با کانقالب دست   «ه  کش را   ایاصل
 شکسپیرانتقـاد از    بهه  کدازد، بل پری م 1968مه  یع وقابهتنها  نهشورش  مایۀ باند با استفاده از درون    

 يارهاکاز شـاه  یکی  با   شکسپیر خلع سالح    یباند در پ  یشی راهبرد نما . دازدپریارش م کو شاه 
را ها  آن -لیرو  لیا وردکـ  -لیرشـاه    در   یدو چهـرة اصـل    نمایی بانـد بـا واژگـون     . اوستیک تراژ
خـود را   یی ن مردم، فرمـانروا   کشیدبند  بهار ستم و    یوه با ساختن د   ککند یمسیم  تر یامگانکخود

 يهاومــتکن حسیدقــدرت ر پیشبینی بهلیرشــاه ینی بــازآفرین در واقــع، ا. شــندبخمیتـداوم  
ارگر را در کـ  ۀه طبقک است 1980هۀ ن در د  یگاتاچر و ر  لیسم الیبرامه در غرب، همانند نو    کخود

قـرار  ها  آن يمـورد اهـداف نواسـتعمار     یقا نیز  جهان سـوم و آفـر      يشورهاکرنج فرو بردند، و     
 .    گرفتند

 يئولوژید ايدر هزارتو: ندانسترن مرده گیلدرانتز وکروزن -3
گ، یتنبر هملــت در دانشــگاه ويهــايگــردشااســتاپارد، هــمیشنامۀ  نمــایاصــلة دو چهــر

ر لسینو ا ی راه ين و ید د يه برا ک هستند   Guildensternنسترن  گیلد و   Rosencrantzرانتز  کروزن
ه  کشیدClaudius سیوالدکـ  ي از هملـت بـرا     ی جاسوسـ  يسـو بهناخواسته  ها اما آن . ندشویم
 قابـل   يهای دگرگـون  لیره در   کـ برخالف بانـد    . دشوی م ین منته شامرگبهه سرانجام   کند  شویم

 يا صورت داد، استاپارد تاانـدازه     شکسپیر لیر شاهنگ نسبت به    پیر و   يدازپر را در چهره   یتوجه
ه کـ هـد   دیبها مـ  هایی چهرهبهاما او   . کندید نم یجا ا هملت در   يتغییرخود  یشنامۀ نگ نما پیردر  
نسـترن و   گیلدرانتز،  کادگان بودند، از جمله روزن    زگان اشراف ید در د  يو عاد چیز  افراد نا  یهمگ
 . یگرباز
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 Tristan Tzara ن تـزارا یستاهماننـد تـر   مـه، اسـتاپارد  یشنا نمايدازپرهمه، در چهرهین با ا
 ةه تزارا واژگان سطر نخست غـزل شـمار        کگوید ی م Levenson ره، لونسون ینبادر ا . ردکعمل  

: رده و گفـت   کـ را خـارج    ها ان دادن، آن  کو پس از ت   یخت اله خود ر  کدرون   به را   شکسپیر 18
اسـتاپارد  ). 155 لونسـون (نیست» از آن او    یگر ه د کهم  دی را ارائه م   شکسپیراز  بیتی شما  بهمن  «

مـه از   یشنانمـا ین اکند یتماشاگران خود اعالم م     بهندانسترن مرده گیلد رانتز و کروزنبا خلق   نیز 
ل   کـ ر طوخود، همانیشنامۀ  در نمايبا مهم جلوه دادن دو فرد عاد .  نیستشکسپیرآن   ه جـان بـ

John Bullآن آثـار  ي بر مبناشکسپیره کیی  ارسطويمفهوم تراژدة ، استاپارد هم شالودگویدی م 
ور خـود را نشـان      پر، و هم نگـرش ضـد قهرمـان        شکندینهاده بود، درهم م    خود را بنا  یک تراژ
مهـم  یشی نمـا ة هملـت چهـر  ینکه  ايجا ، بـه Delaneyیلینی طبق سـخن د . )137بل  (هد  دیم

دو ین  تماشاگر مـورد توجـه باشـند، سـخنان گونـاگون ا       يردار و پندار او برا    کیا داستان باشد،   
ــار ــدگة فلسفۀ درب ــت و د تحلیل  و یزن ــار همل ــاگران را یگررفت ــر ها آنستایش  بهان، تماش ب

 ).279دیلینی (د انگیزیم
نـد و   از توجه قرار گرفته   ک در مر  يعنوان دو فرد عاد    بهنسترن  گیلدرانتز و   کزندر واقع، رو  

سـخن را هـم   ین اید البته بـا . ندارفتهشیه حا بهن یادرباریگر  همانند هملت و د ی اصل يهاچهره
 و  كن دانمـار  یا دربـار  يانگارچیز نا ي، در راستا  Playerیگر ثر، باز ؤمة چهریگر ه نقش د  کافزود  
). 139بـل   (برخوردار اسـت    یی اسز بههمیت  هم از ا   هملتیشنامۀ خود از نما  بردن انتقاد   پیش 

 به، الزم اسـت     کنیم را آغاز    ندانسترن مرده گیلد رانتز و کروزنیشنامۀ  نما ياوکواکه اما قبل از آن   
 . آن پرداخته شودۀ و گونيدازپرچهره

هایش مـه یشنا در نمـا  يدازپرهرگونه قهرمان  بهه نسبت   کگوید ی، استاپارد م  1978در سال   
 بهه در آثـارش     کـ انـد   دی مـ  ی اخالق يااستاپارد خود را نگارنده   .  مخالف است  یغبت و حت  ریب

. يالرسا و اشراف  يدازپر موجود است، نه قهرمان    ی اجتماع يهايو نابرابر قعیتها ن وا بیادنبال  
] هـا يدر تـراژد [ارنـد و  گذیمـ کید أ بـر سـلطنت تـ   شکسپیر یشیآثار نماکه ین رو، هنگام  یاز ا 
ه از همان ابتـدا دو فـرد        کگزیند ی را برم  يعادة ن قهرمانان آنان هستند، استاپارد دو چهر      فیاااشر
 یالمکدر  . ندشویس واقع م  یوالدک هملت و    يابزارة ه ناخواسته مورد سوءاستفاد   کند  یشاالآیب
 و قدرت بر مردم هسـتند، سرنوشـت آن دو         يئولوژیدگان اعمال ا  ینده نما کاشراف  طبقۀ ،  یگرد

دربـار نشـان     به خـود را     یالمـ کنسـترن بارهـا اعتـراض       گیلدرانتز و   کاما روزن . نندزی م را رقم 
کند یمـ » تشبیه ی عمـوم كه پـار یـ « را بـه    كرانتز دربار دانمـار   کعنوان نمونه، روزن   به. هنددیم
 ).53همان (» رنیان و میمیی «، و همه از هر سمت و سو)54استاپارد (
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. اسـت میز طنـزآ نیز نسترن با مسائل اطراف خود      گیلدرانتز و   ک، برخورد روزن  ینافزون بر ا  
ه کـ کنند ید م یجا را ا  يزبااز لوده یی دو چهره، فضا  ین ، ا گویدی م Jenkins جنکینزه  کر  طوهمان
 یـک  تراژ ۀتنزل دادن گون  ). 37جنکینز  ( است   شکسپیر هملتیشنامۀ  بودن نما  ي مقابل جد  ۀنقط

سـتن سـاختار   ک درهـم ش  يسـتاپارد بـرا   ه ا کـ  اسـت    یسـت سیا،  يزبااز لوده یشی نما  بهشکسپیر
ـ بیا به. ار گرفتـه اسـت    ک  بههملت يو جد یک تراژ  ة در دور  يه تـراژد  کـ ر  طو، همـان  یگر د ین

جنکینز . شـد مىجامعـه محسـوب     یین پا طبقۀ يز برا ی ن يمدکاشراف بود،   ة طبقۀ ابت دربار لیزا
 را در   یو نظمـ  ن یی خـود هرگونـه آ     يارهـا کنسترن با سخنان و     گیلدرانتز و   که روزن کید فزاایم

مه یشناان در آغاز نما   تویمطلب را م  ین ا). 39همان  (کشند یچالش م   بههملت يجدیشنامۀ نما
ـ پیا بار   79خط خود،    شیر یا يرانتز در باز  که روزن کرد  کمشاهده   ه نشـانگر   کـ ورد  آیمـ  شیر یپ

 مـا   کهیاست، در حـال   یع با وقا میز  و برخورد طنزآ   ین زندگ یانقش توانمند عنصر شانس در جر     
 .مییکا و تراژي جدي شاهد اثرهملتدر 

 79چرا  ینکه اة نسترن پس از بحث دربار    گیلدرانتز و   کاستاپارد، روزن یشنامۀ  نما يدر ابتدا 
ه در ادامـه بـا   کـ نـد  شوید روبـرو مـ  گردورهیشی گـروه نمـا  یک آمـده، بـا     شیر ي رو یپپیابار  

نشـان  بیشتر تماشـاگر    به را   يآن بـر مـردم عـاد       سلطۀ يئولـوژ یدحضورشان در دربار، نقش ا    
ینکه  بـر ا   یگـروه مبنـ    یگر بهبازة عبور گروه بودند، با اشار    گر آن دو نظاره  که یهنگام. هنددیم

، دو  ینجادر ا ). 15اسـتاپارد   (ایستند ی اجـرا مـ    يبـرا » ، یافتیمیروزگار تبـاه  ین در ا  «يتماشاگر
دو «عنـوان    بهنسترن  دگیلرانتز و   کروزن بهار خود را    کیگر نخست، باز . مطلب مهم مطرح است   

نار آمدن با قدرت    ک  بهیبستگها  آن يه اجرا کمعنا  ین بد). 16همان  (کند ی م یمعرف» هک س يرو
، ين دربـار  میاه توانسـت بـا حـا      کـ  شکسپیرخود  یشی شود، همانند گروه نما   چنین دارد، و اگر    

 خواهنـد   فرصت برخوردار ین از ا ها نیز  داشته باشند، آن   یسلطنت صحنۀ ي رو ي متعدد ياجراها
ة از دورگوید یرابطـه مـ  ین  در اSessionsسشـنز  . دربار صاحب شهرت شوند  بهه با نفوذ    کبود  

یشی  نمـا يهاان و گروه یگرابت، فرمانروا از باز   لیزاة ه در دور  یژو بهبعد،   به هفتم   يسلطنت هنر 
 سشـنز (دنـد  کریمـ یج  آن را تـرو    يئولوژید دربار او بودند و ا     يو باورها پیره  کد  کریمیت حما
241.( 

، آیدی برمـ ياز گـروه و   یی ارهـا که چه   کرانتز  کروزن بهدر پاسخ   یگر بازکه سخن آن یگر د
 و  ی ناگهـان  يگشاییها، از خـاص و عـام، گـره        نیستیهاو  ها مـرگ . يقربـان، تـراژد   «: گویدیم
از یشهایی مـا واسـه شـما نمـا        ...بریمیمـ سیسه و د یب از فـر  نیایی د بهما شما رو     ...رنگدیب

 شاعرانه اجرا   یسته را با حالت   ک دل ش  ياهاشیدان،  یروپلید زدوخوردها، قهرمانان،    اشباح، نبردها، 
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، روشـن اسـت   گویدی مـ Dollimoreر لیموه داکر طوحساب، همانین با ا ). 16همان  (کنیم» یم
 يهاگونـه گـروه   ینمـردم، ا   به دربـار    يئولـوژ یدانتقال باورها و ا   ین شیوة ابت بهتر لیزاة در دور 

اندنـد  خوی فـرا مـ    ی قـدرت سـلطنت    يسو بهرا مبهوت، و    ها خود آن فۀ  حر ه با کبودند  یشی نما
ن مـردم را در انگلسـتان   میادر ها  نفـوذ آن يهازهیـ از انگیکی ه  کان گفت   تویم ).279دالیمور  (

 يهاسـالن  ها بهمـه یشنا نمـا ي اجراي تماشايهزار نفر در هفته برا  بیست شانزدهم، حدود   ة سد
 ی آرمـان  يو گسـترش باورهـا    تبلیغ ابـزار   ین ز، تئاتر بهتر  پس طبق اظهار سشن   . فتندریمیش نما

دسـت   به را   يانسـتند نـبض مـردم عـاد       تویمان مـ  که با آن حا   کشانزدهم بود   ة ن سد یافرمانروا
 ). 241-240سشنز (نند کها تلقین آنبهن را یشاگرفته، و باورها
اول ة در پرد ه  ک است   ینسترن از هملت در دربار، هنگام     گیلدرانتز و   کار روزن یددنخستین 

رده، و شتابان از صحنه     کهو سخنان آن دو را قطع       هیاار و پر از     وانهیو د یبا حالت فلیا هملت و او  
 به، اگرچـه خـود را   ير و جـد کـ متفست  ا ي فرد شکسپیریشنامۀ هملت در نما  . ندشویخارج م 

رد، بد، اما هملت استاپا   یاس، دست   یوالدک از   یاهکینخوش،  ییاهدف نها  بهند تا   زی م یانگیود
 و  يدمـد «نسـترن او    گیلدرانتـز و    کنظـر روزن   به،  چنینقابل اعتماد است؛ هم   غیر و  نگر یسطح

رقابل اعتماد بودن هملت را در ذهـن تماشـاگر   یو غ منطق یبین ، و ا  )48استاپارد  (است  » انهیود
ر یسـپ که شکـ  اسـت  ي و سخنان معنـادار یفلسفبینش ند و او فاقد هرگونه   ک مىی تداع يامروز
نسترن معطوف  گیلدرانتز و   ک روزن يسو بهرو، استاپارد توجه تماشاگران را      ین از ا . دم نمو یترس
 . اویاهکینخوزد، نه هملت و سایم

قتـل   بهمـا رو    «ه هملـت بـا سـخنانش        کـ سد  ریاستدالل م ین ا بهرانتز  کهنگام، روزن شب
 يبـاز   بهه آن دو را   کـ د  بری م یهملت پ نۀ  چندگا يرفتارها بهدر واقع، او    ). 40 همان(» رسوند

ه هملـت در مـدت گفتگـو بـا          ک ی پرسش 27ة در ادامه، او دربار   . اهداف خود برسد   بهگرفته تا   
 است بر ذهن آشفته و نامتعـادل هملـت          یگواهین ه ا کگوید ینسترن م گیلد بهرد  کمطرح  ها آن
نسـترن، از   گفتۀ گیلده طبـق    کـ  ی، البته سه پاسخ   )همان(» هددیسه پرسش پاسخ م    بهفقط  «ه  ک
نتیجه گونه  ینرفتار هملت ا  ة رانتز دربار ک، روزن یتدر نها ). همان(»  بودن يرارکدوتاش ت ها «آن
»  نداشـت  یچ معنـ  یش هم ه  اگهی ربط داشت، نصف د    ياگهیدچیز  بهنصف حرفاش   «: دگیریم
رانتـز و   ک هملـت، روزن   يانگـار  چیزسـان، اسـتاپارد تـالش دارد تـا بـا نـا            ینبد). 45 استاپارد(

، یشدو در نمـا   ین اعمیق  و   ی دهد؛ در واقع، سـخنان فلسـف       يوجه جا ز ت کنسترن را در مر   گیلد
ر و پرسـش  کاز تفنیایی د به، تماشاگر را گویدی مFelicia Londrè لوندرهفلیشیا ه کنه گوهمان

 ).312لوندره (زد سایرهنمون م
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 و نفـوذ دربـار را    هملـت  از   یـی دازدربـار، اسـطوره    یشیاش بهو گـروه نمـا    یگر ورود باز 
 يا هـر خواسـته  ياجرایی ، همانند توانا  يیگربازة با سخنان خود دربار   یگر باز. ندکیمتر پررنگ
 -یگریممـا بـاز   ! بینیینم«: کندی م یمعرفچنین نسترن  گیلد به، خود را    ینزرسکۀ  چند   يدر ازا 
 ي القـا  ي بـودن تئـاتر در راسـتا       يابزار بهان  توی، م ینجادر ا ). 45استاپارد  (» میمقابل مردم نقطۀ 
 بر  يئولوژیداعمال قدرت و ا   ثیر أدر واقع، ت  . یشید اند يمردم عاد  بهدربار  یک ولوژئید ا يباورها

 را  ی گرفتن پول، هر درخواست    يدر ازا ها آن. دشویارتر م کآشیشی گروه نما ین افراد با حضور ا   
سینفیلد ه کـ ر طوهمان. مطرح است نیز ی، بحث مهمینجااما، در ا  . کنندی تماشاگران اجرا م   يبرا

Sinfield یا ير توانمند اسـت و در عمـل تـوان برانـداز           بسیا دربار   ي، قدرت آرمانگرا  گویدی م 
، شکسپیرل بـرخالف    کاما در   ). 757سینفیلد  (د  کری م ی رنسانس را خنث   ياعتراض در نوشتارها  

چند از هملت دسـتور      هریگر باز: هددیگونه نشان م  ین ا رانتزکروزناعتراض را در    ین استاپارد ا 
عنـوان   بهنسـترن   گیلدرانتز و   کروزن بهند، اما هملت را     کا بر صحنه اجرا     گرفته تا قتل پدرش ر    

و » انـه یود«نسـترن هـم او را       گیلدرانتـز و    ک، و روزن  )48استاپارد  (کند ی م یمعرفلیخولیایی» ما«
 ). همان(کنند یخطاب م» يدمد«

 ،یگربـاز یشی  در اثر استاپارد توسط گـروه نمـا        هملتیشنامۀ  نما ی اصل ي رخدادها ياجرا
، رانتـز کروزنسـوم   ة ، در پـرد   نسـا ینبد. اثر است  یندن ا یشکچالش   بهترفند استاپارد در    یگر د

مه یشنانمایع ن وقا یااستاپارد راو . آیدیجرا در م  ا بهه گرو توسط  هملت  در یاتفاقات اصل چکیدة 
یشنامۀ  نمـا ی اصـل ي آن، رخـدادها يجـا  بههد؛ دیقرار میگر نسترن، و بازگیلدرانتز و   کرا روزن 

 ي، او رخـدادها ینبنابرا. هددیتماشاگران نشان م یش بهدر نمایش  را تنها با نما  شکسپیر لتهم
طبـق سـخن پـاچنر      . رده اسـت  کـ بـاال محـدود     ة سه چهر یی  روا يرخدادها به را   هملت یاصل

Puchner     ر یسـپ ک و ش  هملـت ند، در واقع، انتقاد او از       کمىم  ی ترس رانتزکروزن، آنچه استاپارد در
 ). 113پاچنر (است 

» قتل رسوند بهما رو  «ه هملت   کدوم گفته بود    ة رانتز در پرد  که گفته شد، روزن   کر  طوهمان
 بهه آن دو،    کـ اسـتاپارد اسـت     یشنامۀ ن نما یاپا پیشبینی يسخن و ین ؛ در واقع، ا   )40استاپارد  (

 بهنـد،   شویمـ یخته دار آو  بهشتن هملـت    ک بر   یس مبن یوالدکمۀ  هملت در نا   يرکاخاطر دست 
نسـترن از  گیلدرانتز و کاگرچه روزن. شوندمىز اعدام ی نهملت ۀشنامیه در خود نماکه  گون نهما

یط شـرا ین  در ا  يارکـ ه چـه    کـ ینو تنها بر سـر ا     کنند ی نم یند، اما اقدام  شویمتن نامه خبردار م   
 :دازندپریبحث م بهاست، تر مناسب
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 -یایی چند تا دزد دری ول-یموردآیهملت رو مشتیم خب، ما دا: رانتزکروزن
 )88همان . (ارمیه سر در نمکمن : نسترنگیلد

دو بین بـودن خـود     یچه  و بـاز   يگرفتـار  بهفتـه   ردو رفته ین ه ا کلحظه است   همین اما در   
ین اصـالً ا  «: سـد پرینسترن ناگهـان مـ    گیلدند،  بری م یس، پ یوالدکبزرگ دربار، هملت و     ة چهر
ه کـ کند یاز اعدام اعتراف م   پیش ، او   یتدر نها ). همان(»  با من دارن؟   ین، چه ارتباط  اکیها آدم

رانتز هم  کو روزن ). 91 استاپارد(»  نه -تونستیم بگیمیه م ک بود   يالحظهید یه از همون اولش، با   «
» شـم یه راحـت م کـ دم، راستش رو بگم، من    یشک یافکقدر  ه  ب. دمینمهمیتی ا«ه  کگوید یاو م  به
 ).همان(

ة ه چگونـه اسـتفاد  کـ بنـد  یای درمـ یصلاة باند، دو چهرلیر شنامه، همانند   ین نما یان ا یدر پا 
س دو یوالدکـ از همـان ابتـدا،   . نـد شوی آن دو مـ ين سـبب نـابود  یادربـار یی  و سودجو  يابزار
 يبراها ، و در مقابل هملت هم از آن       کندیمور م أ از او م   ی جاسوس ي هملت را برا   یدانشگاه هم

سـخن  همیت اینجا ا. سـتد فریام مرگ م  ک بهرا  ها د، و سرانجام آن   گیری خود بهره م   یاهکینخو
ن یانمـا پیش از  بیش مـه،   یشنانـار عنـوان نمـا     کقتل رسـاند در      بهرا  ها ه هملت آن  کرانتز  کروزن

و تعیین دو از همان آغاز     ین واقع، سرنوشت ا   درند،  امرده نسترنگیلدرانتز و   کروزندر  . دشویم
 به مـرگ،    يسـو   بهيبردن دو فرد عـاد    پیش عنوان و   ین استاپارد با انتخاب ا   . نوشته شده است  

ار مـردم را  کـ  و افی صاحبان قدرت زندگیامگک و خوديئولوژیده چگونه ا  کگوید یتماشاگر م 
و ها  آني بـرا يئولـوژ یده اکـ  اسـت  یمرگ آن دو، سرنوشـت : هنددیتحت نفوذ و سلطه قرار م    

چـون ناخواسـته    نیست يیزگر نسترنگیلدرانتز و ک روزن يبرا. افراد از قبل رقم زده است     یگر د
 آن محسوب شـدند،  ۀسوختة ه دو مهرکین توانمند دربار شدند و پس از ا      يئولوژید ا يزوارد با 

 .ندشوین برداشته ممیادند، از  بری بودن خود پيبزارا بهها ، سرانجام آننیزو 

 نتیجه
 در یخی متـدوال تـار  ي از افتخـارات و باورهـا  ياریا در برخورد با بسـ یتانیتئاتر معاصر بر  

، 1968 سـال    یی از اعتراضـات دانشـجو     يریرپـذ یثأبا ت . ندکمى اتخاذ   ي انتقاد يردیکجامعه، رو 
 مطرح و آثار معروف را مـورد توجـه قـرار            يها از چهره  ییدازسان معاصر اسطوره  ینوشنامهینما
 بوده است، مورد    يارید بس یه حدود سه قرن مورد تمج     ک را   يریسپکام ش یلیدهند، از جمله و   مى

ه بـا   کـ سان ادوارد باند و تام استاپارداند       ینوشنامهین نما یدو تن از ا   . دهندمىحمالت خود قرار    
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 شـاه ر،  یسـپ کار مهم ش  کدن دو شاه  یشکچالش   به متفاوت، در    یاسی س يهادگاهیوجود داشتن د  
، طبـق نظـر     یعنـوان فرهنـگ ملـ      بهر  یسپک ش یرا معرف ی، هر دو اتفاق آراء دارند ز      هملت و   ریل
 . ردک یستادگیابر آن اد در بری است و بایسم فرهنگیها، همانند فاشنآ

مـران بـود،    ک دو صـحنه ح    يه تنهـا بـرا    کـ  یشـاه سیم  با تـر   لیر ۀشنامیادوارد باند در نما   
دور   بهياریوهد چگونه بـا سـاختن د      دیارد و نشان م   گذیمیش نما بهاو را   مۀ اکومت خود کح

تنها   نهاثر،ین باند در ا. ارددی از ستم و هراس را روا م   یومتک ح يخود او بر مردم عاد    مین سرز
شـاه  ه در   کـ را  لیا وردکه  کهد، بل دیاز پدر نشان م   تر ، را سنگدل  یس، فونتانل و بود   لیردو دختر   

ر یـ ار، راه ل  یوه با ساختن دوبـارة د     کنماید یمسیم حم تر ری ب یمکحا بهبود،  لیر  دختر وفادار    لیر
یش  از افسرها  لۀ یکی بدل شده بود، با گلو     ي و یامگک برضد خود  يمبارز بهه  کرا ادامه، و او را      

هجـوم   شکسپیر يا اسـطوره  يهاچهره بهامگان  کخودسیم در واقع، باند با تر    . ارددین برم میااز  
 نداشت،  یبدان توجه شکسپیر ه  ک را   ياا، گستره ی مخالف و رعا   يآواها بهد و با دادن صدا      بریم

 هملـت ش از اینیرا با بـازآفر شکسپیر ز یتام استاپارد ن. هددیگان تماشاگران قرار م یددر برابر د  
 یـی اگر همچون اشراف  ی مسائل ندامرده نسترنگیلدرانتز و   کروزناو در   . دهدمىمورد انتقاد قرار    

 و بـا    يدو فـرد عـاد      بهیاسـتاپارد بـا دادن نقـش اصـل        . شـد کمىنقد   به دربار را    يدئولوژیو ا 
هـم   و هملتو گرترود، هم از فلیا س، او یوالدک، همانند هملت،    ی اصل يها چهره ينگارشیهاحا

اسـتاپارد  نمایی  بـا واژگـون    رانتـز کروزنادگان در   زاگرچه اشراف . کندیانتقاد م شکسپیر از خود   
ن رقـم   یاه سرانجام سرنوشـت آن دو را در پـا         ک دربار است    يئولوژیداین ند، اما ا  امواجهه شده 

 . دزیم
گـر مسـائل در   یر و دیسپکگر دورنماها دربارة ش یتوان دربارة د  مى را   ياری بس يهاپژوهش

 ادوارد ۀشـنام یگـر نما ی واسـازانه از د یتوان خوانشمىعنوان نمونه،  به. اتر معاصر صورت داد  تئ
ه در آن   کـ م  یداشـته باشـ   ) Bingo) 1973 نگویب یعنیر است،   یسپکه دربارة چهرة خود ش    کباند،  

ند تـا بـر     کمى را آماده    ی پول متن  يه در ازا  کند  کمىم  ی ترس ياسندهیعنوان نو  بهر را   یسپک ش يو
 Anneنیآن بـول  ۀشـنام ین، هاوارد برنتون در نمایهمچن.  زده باشديدییأ دهقانان مهر توبکسر

Boleyn) 2010 (ه کـ ن سانیند، بد کمى انتقاد   ي و  هشتم يهنر ۀشنامیر و نما  یسپکشدت از ش   به
ن یـ  هشـتم اسـت، و ا      ي و عذاب هنر   ین در دربار موجب آشفتگ    یاه آن بول  خونکیحضور شبح   

ـ یه در فرصتکد ین امی هشتم و اقتدار اوست، با اي از هنرریسپک شییبرخالف بازنما  هنگـام  ه  ب
 .میبپردازها ن نگرهیا به
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