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 مقدمه

و  یروهان ینناهمگون، متضاد و گاه متخاصم است. نوع نگاه به ا یفرهنگ یروهاین عرصة ،جامعه

اعتقاد است.  2یباور  یخینوتارو  1یفرهنگ گرایی یماد یناختالف ب نقطة ،ها آنسرانجام کشمکش 

. است مؤثرن جامعه در آ یانتقادگفتمان  ینابود یادر بقا  یروهان یناز ا کیهر یروزیپ یا یادبه انق

گفتمان مردساالر در جامعة  یلتحل و یرشکسپ یلیاماز و زمستان قصةاست بر  یحاضر نقد پژوهش

 ،اشاره شد تر  پیشکه طور همانکه  4ینفیلدسو  3ینبالتگر یهایهبا توجه به نظر تانسن روزگار انگلآ

 ةقص ةیشنامنما .روند  می شمار  به یفرهنگ گرایی یو ماد یباور  یخینوتار یاصل پردازان یهنظراز 
 یقتدرحق ،یدنما یم یرواقعغامروز  ةخوانند یبرا اگرچهکشد که  یم یرتصو  را به یداستان 5زمستان

حدود سال )آن روزگار اروپا  ةجامعزن در  یتوضع .استانگلستان  یخاز تار یبخش ةبازگوکنند

 است. یشنامهنما ینا یموضوع اصل (1641

 هیچ یبملکه  .ندنک یزندان را او دهد  یم و دستورشود  یم ینبه همسر خود بدب 6لئونتسشاه 

که  -شاه دربرابر 7ینااز زنان دربار به نام پاول یکی ،یانم یننهد. در ا یمامر او را گردن  یمقاومت

خواهد  یمکند. او با تمام قدرت  یماز ملکه دفاع  -است 8مردساالر یدئولوژیو تمام ا تام ةیندنما

 ،درواقعکه  -ساالرمرد یدئولوژیبا ا یناپاول مخالفت .است بودهثابت کند که ملکه به شاه وفادار 

 ینبالتگرو  ینفیلدس یها یهنظر ینتقابل ب ةنقط یانگرب -برتر است یدئولوژیمقاومت زن دربرابر ا

 یشنامةبه نما یژهو یتا با نگاه شد هفتگر کار  به یادبدو منتقد  ینا یها یهنظرپژوهش،  ینا در .است

 .شود یبررس تانسآن روزگار انگل ةجامعزنان در  یتوضع ،زمستان ةقص

: 1980بالت، ینگر) اند  روابط قدرت یدئولوژیکمحصول ا ،معتقد است که افراد ینبالتگر

ملکه هم به  یکه حت یدنما یم یعیطب قدری  به مردساالر یدئولوژیا ،مورد بحث یشنامةنما در .(256

شاه به  یجا بهرود و  یمبه زندان  یحرف هیچ یببزند. او  یدهد در مقابلش حرف یمخود اجازه ن

لعنت  -اند شدهسرنوشت شوم  ینسبب ا یو زعم به که -آسماندر  ها ستارهقرارگرفتن  یتموقع
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داشتند و  خود اعتقاد یبه فرودست ،یرشکسپ ةدوردر انگلستان  ةجامعزنان  بیشترفرستد.  یم

 از ،مردساالر یدئولوژیدرمقابل ا شده بود. سکوت زن یدرون ها آنمردساالر در  یدئولوژیا

دربرابر  روی یچه بهکه بود  یعمط یزن خوب زن یگر،د یانب  به .شد یمزن شناخته  یپاکدامن یها هنشان

 .ندهدنشان  یمرد از خود مقاومت

 یریتفس کنند  یتالش م خود یکالراد یاسیس یشبا توجه به گرا ،انگلستان یفرهنگ گرایان یماد

 یالتتما یختارباورند که فوکو در کتاب  ینبر ا آنان .دهند ارائهثار فوکو از آ یکالمثبت و راد

دربرابر  مقاومت برای نباید که است معتقد مقاومت و قدرت به مربوط بخش در ،(1984) یجنس

در کتاب مذکور  (96 -94: 1984) . فوکومتصور بود شده یینتع  یشپاز اییجهنت ،گفتمان مسلط

 یستبه آن معنا ن ینا ،ینفیلدس . به باوروجود داشته باشد، مقاومت هم هست هرجا قدرت یدگو یم

معتقد  (49: 1992) سینفیلد یگر،عبارت د  به. گیرد یدربرمرا  ها مقاومت یشهممسلط ه یدئولوژیاکه 

قدرت مسلط، گفتمان خود را حفظ کند و  ی، ممکن است گاهیطوالن یدر کشمکش است که

توان  یمن بنابراین، ؛کند یمحاکم را محکوم به شکست  یدئولوژیمقاومت است که ا ینهم ا یگاه

 .قضاوت کرد یشاز پ ،د فرجام مقاومتدرمور

 

 یبحث و بررس

 یبحث نظر یخچةتار

 2آلتوسر یسو لو 1فوکو یشلم یها یهرا از نظر یرتأث یشترینب ،ینفیلدسو آلن  ینبالتگراستفان 

 آلتوسر یدةبه عق. پذیرند  می تأثیر یدئولوژیکا یها گفتماننهادها و  ازکه معتقدند افراد  پذیرفتند

 یادمردساالر  یدئولوژیکه در بحث حاضر از آن به ا -مسلط یدئولوژیا ،(115 –112: 1971)

 ...و یجمع یها رسانه ی،آموزش یاسی،س ینهادها یلاز قب یماد ینهادها گرفتن از  کمکبا  -شود یم

 آلتوسر، مدل مطابق ند.ک یموادار خود  یدربرابر استانداردها ینو تمک یرشافراد را به پذ

 را در خود حل کند. ها مقاومت یتمام و یابد گسترش جامعه در است قادر مردساالر ایدئولوژی

و  یشانهاند  جزم یری( تفس1977فوکو ) یةدر آثار اول ینبالتگربندد.  یم ییردرها را بر تغ همة وی

 یساز  یدرون یندد. فراده یمدست   به برتر یدئولوژیلتوسر درمورد اآ یرمشابه تفس ،گرایانه یمنف
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 یا گونه به( 1977فوکو )گفتمان مسلط  یکفشار هژمون از رتأثم ،یرهچ یدئولوژیا یاستانداردها

معتقدند که فوکو در کتاب  ینبالتگراستفان  ها رأس آنباوران و در   یخیشود. نوتار یم یانب یگرد

و اگر هم  نیستمتصور  یمقاومت یچقدرت برتر ه ی، برا(1977) تولد زندان: انضباط و مجازات

 ینیبرگز ینو همچن 1شدن  برگرفتهمحکوم به شکست، در ،مقاومت ین، ااست قائل مقاومتی چنین

 (.48: 1980 ،ینبالتگراست )قدرت مسلط  یاز سو 2همکار عنوان به

. کرد یزیر یهپا یکادر آمر یالدیم 1980 ةده یلدر اوا ینبالتاستفان گر را گری یخینوتار

محدودکردن و  برای یتالش مضاعف ،قدرت مسلط یکهژمون یروهایباوران معتقدند ن  یخینوتار

رمورد فوکو د های  هینظر از تأثرم ،باوران  یخینوتار. دهند یانجام م یمخالف یهر صدا برگرفتندر

به عاقبت مقاومت  اغلب یدئولوژی،ا درموردآلتوسر  یشیاند جزم ینقدرت و مقاومت و همچن

 یدئولوژیساختار ا (115 -112: 1971) فلسفهو  ینلنآلتوسر در  .اند  ینمسلط بدب یدئولوژیدرمقابل ا

 یا فرد ،ی. در مدل ودهد یم یجا یماد یرا درون نهادهاکند و آن  یم یمترس یماد یرا ساختار

 ،یادشده یندفرا .کند یم یدر خود درون یمقاومت هیچ یب حاکم رافرهنگ  یو استانداردها ها یدها ،سوژه

قدرت  یگر،د یانب  به .(701: 1998 شود )آلتوسر، یماعمال  3یحکومت یدئولوژیکا یها دستگاه ةیلوس به

را  شده یفتعر یشاز پمسلط  یدئولوژیتوسط انچه از آ یرغ ییهر صدا ،فرهنگ برتر یدئولوژیکا

 فوکو برداشت کرد. ةیاولتوان از آثار  یمرا  یشیاند  یو منف ینیاندازه بدب ینکند. هم یمسرکوب 

قدرتمند و  یساختار ،یرهگفتمان چ یبرا (1977که فوکو ) معتقد است (48: 1981) ینبالتگر

 یزیکیساختار ف( 300: 1977) مجازات: تولد زندان انضباط ودر  ی. وکرده است یفتعر ناپذیرنفوذ

. یرندگ یمقرار  ینبسراسربرج  یکدربرابر  یانو زندان ها سلول ،دهد که در آن یمزندان را شرح  ینوع

 ینو قوان شوند  میخود  یسخود پل ،ینبنابرا ؛یستندن ،آنچه پشت برج است یدنقادر به د یانزندان

 از استعارة ،دهد یموامع مدرن رخ شرح آنچه در ج ی. فوکو براکنند یم یزندان را در خود درون

 یستا پل دکن یم دار واهمگان را  ،گفتمان مسلط ینبنظام سراسر ،یبه اعتقاد و .کند یمزندان استفاده 

محکوم به  ،مخالف یصدا هرگونه ابراز ،باوران  نوتاریخی زعم به ،ییفضا ینخود باشند. در چن

 ،مثال رایب ،یررسمیغ یابزارها وسیلة  به ،معتقدند که قدرت مسلط ینهمچن آنان شکست است.

 ،آن برابرمقاومت در هرگونهو  شود یابقا م زمستان قصة ةیشنامو تاج شاهانه در نما تخت یایاح
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 .(261 :1993، یک)مکار قدرت مسلط است یکهژمون یهایروشدن توسط ن  هدربرگرفتمحکوم به 

شود،  یدبازتولتا خود  گیرد یدربرمقدرت مسلط، عناصر تحت کنترل خود را  ینکها یانبا ب ینبالتگر

است که  یدرحال ینا ؛و قاطع دارد زیرناگ یحضور ،د که قدرت مسلطدار یدنکته تأک ینبر ا

 -شده است یدبازتول یاتکه در ادب -مسلط یدئولوژیا سازی یرانو یا یقبر تعل ،یفرهنگ گرایان یماد

 ورزند. یم یدتأک

که نشان است  ینا یمتون ادب یلاز تحل یفرهنگ گرایان یماد اغلب ینو همچن ینفیلدس هدف

تناقض  یادب یدر کارها آنان،به باور  قدرت مسلط وجود دارد. بادر مخالفت  یخطوط یشهدهند هم

گسست درون  ،یگرد یانب  به .است یادبدر کار  ییها گسست یاگسست  دهندة  وجود دارد که نشان

 یوکین،)ر کاهد یمخواه آن تمامتاز قدرت  و کشد یمگفتمان مسلط را به چالش  /یدئولوژیا ،متن

 یرتفسدر برانداختن  ی( سع96 -94: 1984فوکو ) یها یهنظر با اتکا به گرایان یماد. (750: 2004

هرجا قدرت وجود داشته باشد،  گوید یفوکو مدارند.  یو دیدگاهباوران از   یخینوتار ةگرایان یمنف

 یشهکه قدرت مسلط هم یستمعنا ن ینبه اوکو ف دیدگاه ،گرایان یماد زعم به. مقاومت هم هست

 یدگو یمنظر  ینهم بر یهتکبا  (49: 1992) ینفیلدسکه اشاره شد، طور ناهم. گیرد یدربرمرا  ها مقاومت

 ینهم ا یو گاهگفتمان خود را حفظ کند  ،قدرت مسلط یممکن است گاه دار ادامه یکه در نزاع

فرجام  درمورد نبایدتوان و  یمن ،ینبنابرا ؛دارد یماحاکم را به شکست و یدئولوژیاومت است که امق

 یترضا یاز گفتمان انتقاد ییها یهالبه وجود  دیاببلکه  ؛کرد داوری یشپقدرت و مقاومت  یننزاع ب

مسلط با  گفتمان وی، اعتقاد به. آورد بیرونقدرت را از ابهام  یتهتا ما آن است یدرپ ینفیلدس داد.

با  ،درواقع ین ادبمتو اما ،دارد یخود در متون ادب یدبازتولدر  یسع یده،برگز یها یدئولوژیاستفاده از ا

 یفاا کننده  یرانو ینقش یاسیلحاظ س  بهکاهند،  یمکه قدرت مسلط را  ییها گذاشتن تناقض  یشنما  به

 یفرهنگ ییراتپردازند که به تغ یم هایی  تناقض یانبه ب یتدرنها ،یفرهنگ گرایان یمادکنند.  یم

 انجامد. یم

از فوکو  یکاییکنند تا خود را از خوانش محدود آمر یمتالش  انگلستان یفرهنگ گرایان یماد

مسلط  یدئولوژیا برضد ها مقاومتو به  یندآ یمشمار   به یکالراد ،یاسیاز لحاظ س ها رها سازند. آن

که  -مردساالرمسلط  گفتمان برابردر مقاومت یروزیپ یاند. درادامه، اعتقاد به شکست ا  ینب خوش

 زمستان ةقص یشنامةنمادر  -است یفرهنگ گرایان یمادباوران و   یخینوتار یننظر ب اختالف نقطة

 .شود  می یبررس
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 بالتینگر یها یهتوجه به نظر با زمستان ةقص یشنامةنما یبررس

 ةهم ةیندنما. ملکه است یزابتزن در عصر ال یتاز وضع نما تمام ییتابلو ،زمستان ةقص ةیشنامنما

 مردساالرانه یاستانداردها اگرچه .شده است یدرون ها آنر در مردساال یدئولوژیکه ا است یاننز

 وجود دارد یتشخص یکها تن ،مورد بحث یشنامةدر نما ،همه هستند موردقبول یرشکسپ امعةدر ج

نظر   . بهینانام پاول هب است یزنن و آ کند یماز ملکه دفاع  ،شاه اساس یب یها که درمقابل اتهام

 .(509 :1999 ،شود )الج یم یااح یسرنگون یقاز طر یزماکار ،یرشکسپ یها یشنامهدر نما ،ینبالتگر

برضد خود  ،یرشکسپ یها یشنامهنما انندم یادب یدر کارها یدبا مردساالر یدئولوژیا ،یگرعبارت د  به

 شود. پابرجاترو  تر مستحکمخود  ،ها آن 1ندربرگرفتکند تا با  یجادالش اچ
 

 یزابتعصر ال ةجامعزن در  یتوضع

و خاموش بودند. در  یباز ییها معشوقه ،از نظر مردان آل یدهازنان  ،یزابتعصر الانگلستان  در جامعة

دختر در انتظار  یا) یزهدوش: شدند یم یفبا مردان تعر شان رابطه طریق اززنان اساساً  ،دوره ینا

، درمعرض گناه و کنترل یرقابلغ یموجوداتزنان را  ،مردساالر ایدئولوژی. یوه، زن و زن ب(شوهر

 یها یشنامهنترل شود. در نماگرفت تا ک یمسلطه قرار  یرز یدکرد. پس زن با یم یناتوان معرف

و  یشهوان (،هلنا دسدمونا و یلیا،اوف مثلو وفادار )پاکدامن ت وجود دارد: یدو نوع شخص ،یرشکسپ

 ةقص ةیشنامنمادر  یایشهکل یتدو نوع شخص ین. ا(یناپاول و یلیاگرترود، ام انندم) اعتماد یرقابلغ
که دربرابر قدرت  یناپاول انندم ییهایتشخص ند.ا  یصتشخ قابل یریچشمگ طور به ،زمستان

 ،دست یناز ا یکشند، با صفات یمچالش  و اقتدار آن را به یستندا یمگفتمان مردساالر  یکهژمون

ملکه درمقابل  مانند یزن ،یگرد سویاز  .بدکاره و وفا یب، اعتماد یرقابلغ: پرحرف، ندشو یمخطاب 

دستور او را  ،زند یمن یحرف (مردساالر یدئولوژیمظهر ا)کند، برضد شاه  یما سکوت ه  اتهام ةهم

دو نوع  ین. ادهد یمول از خود نشان معق یکه رفتارشود  یم یمعرف یزن عنوان به و نهد یمگردن 

 یدیو عقا ها یدها ی،اصل یالگوها 2یونگکارل از منظر . هستند یزنانگ یاصل یالگوها ،یتشخص

متضاد از  یردو تصو ینا یگر،عبارت د  بهشدند.  برساختهافراد  یدر روح جمع ها قرن یط هستند که

زنان  درمورد یکسمبل یها یدها ینا یوجود داشتند و برمبناافراد جامعه  یدر ناخودآگاه جمع ،زن

که از زن  یریست. او به تصوکرده ا یمردساالر را درون یدئولوژی)ملکه( ا یونشد. هرم یمقضاوت 
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گردن  یطو شرا درهرصورتاست که به حرف شوهر/ پدر  یندر ا یدارد: پاکدامن یمانا ،اند ساخته

نحس در کار است،  یاستاره» :گوید یم ها از جانب شاهاتهام یدنهنگام شناو نهاد و اطاعت کرد. 

 (.329، 1 ةصحن ،2 ةپرد)« کنند یداپ یها حالت بهتر کنم تا ستاره یم یباییاما من شک

. یعو مط یرز سربهاست؛  یزابتال ةدور آل یدهادهد، زن  یمزن ارائه  یناز ا یرکه شکسپ یریتصو

مردساالر  یدئولوژیا یکه درمقابل استانداردها یاغی است یزن یرتصو یناپاول یگر،د سویاز 

مردساالر حرف  یدئولوژیچون در مقابل ا ،است حق بهزن از ملکه  یندفاع ا هرچند. یستدا یم

« جادوگر»، «هرزه» ،«من تو را آتش خواهم زد: »یدگو یمساکت شود. شاه خطاب به او  یدبا ،زند یم

 .(3 ةصحن ،2 ةپرد)

با  یرشکسپ ،باوران  یخینوتاردهد. از منظر  یممتضاد از زن را نشان  یردو تصو یرشکسپ

 یدئولوژیا ینا یدبازتولدر  یسع ،پدرساالرانه در انتها یها ارزش یایتضادها و اح یندادن ا  نشان

قدرتمندتر از قبل در  ،تضادها ینا 1هضم با ،تانسانگل مردساالر در جامعة یدئولوژیته و اداش

 است. یافتهجامعه حضور 

 

 یزماکار یایاح

با  یشهوابسته به زمان و مکان هستند و هم ،یکالم ییساختارها ،یادب آثارکه  معتقد است ینبالتگر

فعاالنه به  ،یرشکسپ های یشنامهنماکه  معتقد است ینهمچن یو .دارند ارتباط ،و گفتمان یدئولوژیا

 یگر،عبارت د  به ند.ا کمک کردهانگلستان  ةجامعساالر در مرد یدئولوژیحفظ و ثبات قدرت شاه و ا

 ینز اگرچه ،زمستان ةقص یشنامةنما در .است در خدمت گفتمان مسلط یابزار یاتادب ها  آنبه باور 

شدن   هدربرگرفتو  یاددادن انق  با نشان ،یتدرنها ،یستدا یممردساالر  یرةهست که دربرابر گفتمان چ

مضاعف  یرویید و با نوش  می یدحاکم در جامعه بازتول یدئولوژیا یره،گفتمان چ توسطزن  یصدا

مخالف و هضم آن  یشکست صدا یشنما ،باوران  یخیدهد. از نگاه نوتار یمخود ادامه  یاتبه ح

 یدئولوژیخواه ا  واکسن است که قدرت تمامت ینوع ،یاتقدرت مسلط در ادب یاستانداردها در

 کند. یم محافظت تر بزرگ یهابرتر را در مقابله با چالش

مردساالر  یدئولوژیدرمقابل ا یکیشود.  یمداده  یشنمادو نوع زن  ،یادشده یشنامةدر نما

با تمام  ،ملکه بهشاه  یها اتهاممقابل در پاولینا. یدگشا یملب به سخن  یگریکند و د یمسکوت 
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زدن زن برضد خود را   حرف ،مردساالر یدئولوژی. اکند یممخالفت  ها  با آن و یستدا یمقدرت 

 د:کن یمالقاب و صفات خطاب  ینشاه او را با بدتر .تابد یبرنم

 ةعجوززند...  یم یشزده و حاال مرا هم ن زبان زخمکه شوهرش را  یا هلکات ةیطسل»

 .(331، 3 ةصحن ،2 ةپرد)« که دارت بزنند یهست ینسزاوار ا ،لندهور ولخرج

 :یدگو یم یناشاه خطاب به شوهر پاول

 (.همان« )حرامزاده را بردار و ببر یناحمق... ا یا»

 تواند زنش را کنترل کند: یمن چراکه ؛کند یماو را مسخره  و

 ،را از من دور کن شرم یبآن دختر  یگونسآن»

 .(همان) «یایدن [من یدند]من  یککنم که او نزد یممن تو را ملزم  

 و او را منع کردهد بیایشاه  یداربه د نبایدبه زنش گفته که  یدگو یم یناشوهر پاول ،یگونهآنت

کند. شاه  یممغضوب دفاع  ةملکدرمقابل شاه از  ،او یها حرفبه  توجه یب یناپاول یول است،

 است که او را خاموش کند. ینش اهد و تمام تالشن یمن یوقع یناپاول یها حرفبه  وجه یچه به

نمود  ،یادب اثرکه  کند  یاظهار م (1988) «یاجتماع یروهایگردش ن» ةمقالدر  ینبالتگر

 ،یابند یم قاطع یحضور ،یادب اثردر  یفرهنگ یروهاین ،یگرعبارت د  به .است یاجتماع یروهاین

از  پسها  آن. یابنددهد تا انتقال  یماجازه  خاصی یفرهنگ یروهایبه ن ،ساالردمر یدئولوژیا یول

 :1999، )الج گردند یبازمبه جامعه  هدوباره در تئاتر و در صحن یر،شکسپ یها یشنامهانتقال به نما

حاکم بر  یقدرت و تحکم شاه، لزوم توجه به زن، نظم اجتماع ،زمستان ةقص یشنامة(. در نما500

 1مختلف گردش یهانشانگر حوزه ها ینا ،ینبالتگرقاد اعت به. یابند یمنمود  آن دوره و... ةجامع

تحت کنترل  ،یاجتماع یروهاین ینا ةهم .(509 :1999، )الج انواع مختلف انتقال هستند یا

است  یرشکسپ ةیشنامنما ینا ،درمقابل .شوند یمداخل  یرشکسپ یشنامةمردساالر به نما یدئولوژیا

 یشنما با یگر،د یانب  به کند. یمتر  مستحکممردساالر را  یدئولوژیگذارد و ا یم یرکه بر جامعه تأث

مضاعف به  ید و با قدرتوش  میگفتمان مسلط ثابت  یتحقان ،مخالف یصدا یانزواو  شکست

 .گردد یبازمجامعه 

 یقاز طر یزماکار یایاح ،یرشکسپ یها یشنامهدر نما» (،509: 1999) ینبالتگر به اعتقاد
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با  یرشکسپ یها یشنامهنما یگر،عبارت د  به .«یدآ  میبه دست  [قدرت آن یدنکش  شچال  ]به یسرنگون

به  ،زن دربرابر قدرت شاه یصدا یادانق ینبرابر زن و مرد و همچن دادن شکست رابطة  نشان

تنها  ،گفتمان مردساالر وجود دارد عنوان بهمسلط در فرهنگ  آنچهقبوالند که  یمخواننده  /یتماشاچ

زمان   هم بود قادر هایش یتمحدود تمامبا  ،یزابتال ةدور تئاتر .سعادت و کمال زن است یقطر

 یعنوان تئور با 1ینباخت آنچه، گاننگارندنظر   به کند. یدرا تول یزکفرآممقدس و  یاجتماع یروهاین

 (1984) یندر ارتباط باشد. باخت ینبالتگر های  دیدگاهبا  است ممکن ،کند یموال عنوان ناکار

 به را ها آنو  بزنندحرف  یساافراد اجازه داشتند که برضد شاه و کل ،والانکه در جشن کار یدگو یم

 یناز ا ،قدرت مسلط بود. یروان ةیتخل ینوع یقتدرحق ،ها سوژه یبرا کارناوال .یرندبگسخره 

و برضد شاه  یدگشا یملب به سخن  یناپاول که یوقتشود.  تر مستحکمکرد تا خود  یممراسم استفاده 

 یانانسان را ب عنوان بهدن دی  شدن و احترام  یدهبر شن  یزنان مبن یدارد آرزو یرزند، شکسپ یمحرف 

 کند. یم

اجازه دارد  یرچگونه است که شکسپ یول ،مردساالر سم است یدئولوژیا یبرا یدها ینا یانب

مجوز داده بود تا مخالفت  یرشکسپ به مردساالر یدئولوژیا ،ینبالتگررا نشان دهد. از منظر  ها ینا

 یزن بد معرف عنوان بهکه  ها آن چه ،زنان ةهم ،یتدرنها نشان دهد. را ها مقاومت ینزنان و عاقبت ا

 یاستانداردها یابه ازدواج، قدرت پدر  یدبا ،زن خوب هستند یکه الگو یکسان شوند و چه یم

از گذشته  یشترب ،زمستانقصة  یشنامةر آخر نمامردساالر گردن نهند. قدرت شاه لئونتس د

 کند. یمکه شاه انتخاب  یازدواج مجدد است با مرد ،یناشاه به پاول ةیهدکند.  یم ییخودنما

زن را  یندستان ا یلوکام یاب»: یردگ یمباز هم اراده و سرنوشت زن در دست مرد قرار  ،یقتدرحق

رت قد ،یتدرنها (.352، 5 ةپرد، 3 ةصحن) «هشدما مشخص  یکه ارزش و صداقتش برا یزن ؛یربگ

 یقاز طر ،دار ادامه یشود و در گردش یم یدبازتولو  یااح -مردساالر است یدئولوژیکه نماد ا -شاه

 ینااطاعت پاول با زنانه، یتنها صدا چراکه ؛مضاعف یتبار با قدر  ینااما  ،گردد یبازمبه جامعه  یاتادب

را با  یشنامهانم ،مردساالرانه محو شده است. درادامه یدرون استانداردها ،از شاه در انتخاب همسر

 یشکست صدا یا یروزیپ یشنما آن، در که کنیم  می یبررس یفرهنگ گرایی یماد یةاستفاده از نظر

 است که اعتبار دارد.دادن گسست و تناقض   نفس نشان و تیسندان مهم نمخالف چ
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 گسست یخوانش ناموافق و تئور: ینفیلدسلن آ

در  نشان داده شده است.انگلستان  ةجامعفرهنگ مردساالر  ،یرشکسپ یها یشنامهدر اغلب نما

پدر در انتخاب همسر از  بایدمردساالر  یدئولوژیا یاستانداردها یدسدمونا برمبنا ،اتللو یشنامةنما

 یامربه  تدریج  بهازدواج  ،نمایشنامه نگارش زمان یعنی ،مدرن ةدوردر آغاز  اماکند،  اطاعت

 ایجادشده . تضاد(1992 ،ینفیلدس) یرندبگ یمخود تصمتوانستند  یمدختران  و شد یم یلتبد یشخص

 ،ینفیلدسداد تا با پدرش مخالفت کند. از نگاه  یمبه دسدمونا اجازه  ،مردساالر یدئولوژیدر درون ا

در  یسع یدئولوژیا ینا هرچند ؛آمد یدمدرن پد ةدوردر آغاز  ،رساالمرد یدئولوژیگسست درون ا

 یرگذاریتأث شدن امور، حوزة  یو شخص یبورژوازوجودآمدن   بههمراه با  داشت. کردن آن  یمخف

خانه  از یروندر ب توانست ینم یگراکنون د شده بود. یفجامعه تضعو  مرد و اقتدارش در خانواده

 .یردبگ یماقتدار مرد داشته باشد، مالک شود و خود تصم خارج از حوزة یاقتصاد یند، منبعکار ک

 :یدگو یم یانخطاب به شاه و دربار ،مغضوب ةملکدر دفاع از  یناپاول ،زمستان ةقص یشنامةدر نما

 ،تا به او آرامش دهم ام آمدهمن »

 یشه،مثل هم ،شفابخش و ناب یقی،حق ییچون دارو ییها حرفبا  

 .(336، 3 ةصحن ،2 ةپرد« )و او را از آن افکار پوچ که از خوابش بازداشته برهانم 

 یاو خطاب به شاه امر یها جمله ،است ورد که ملکه در زندان مردهآ یمخبر  یناولپا یوقت

 :کشند  می چالش  به او را یتمشروع هستند و

 ی،اتوبه مکن از آنچه کرده یچظالم ه یا»

 بازشان گرداند یکه اندوه تو بتواند به زندگ اند آناز  تر سنگ گران یبس ها آنکه  

 .(2 ةصحن ،3 ةپرد« )برد یراه نخواه ییبه جا یأسو تو جز به  

مردساالر  یدئولوژیو تناقض درون ا بحران آغاز ،شاه یتمشروع دارشدن  خدشهزمان با   هم

 است. یدهتناقض را گسست نام ینا ینفیلدس ،گفته شد این از پیشکه طور همان. شود یم آشکار

زن اشتباهاتش را  یکچگونه است که  ،مطلق است یاگر شاه قدرت مطلق و دانا یگر،عبارت د  به

شمار   بهناقص  یرا موجود یو ،مردساالر یدئولوژیا یکه استانداردها یزن ؛کند یمگوشزد  یبه و

دست مواجه  یناز ا یسؤاالتبا خواننده  /یاست که تماشاچ یوقت ،آغاز گسست نقطة. آورد یم

که شاه به  یمهنگا. یدآ یم یدآشوب و در درون گفتمان غالب گسست پد یدر ذهن وو  شود یم
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 که یدگو یمواب در ج ینا، پاولرا کنترل کند و نگذارد حرف بزند زنش یدبا یدگو یم یناشوهر پاول

 یناجواب پاول ،یگرد ییدر جا. (331، 3 ةصحن ،2 ةپرد« )نخواهد آورد یشتحت فرمان خواو مرا »

 مردساالر یدئولوژیدرون اتناقض  .(333 ،2 ةصحن ،3 ةپرد) «یایوانهتو د»است به شاه جالب 

که  کند یجادبحران ا ،مردساالر یدئولوژیا ،غالب یتروابرضد  یناپاول انندم یشد که زن سبب

 .(754 :2004 ،یوکینر) آورد یدپد 1عدم توافق یبرا یفرصت است ممکن یقتدرحق

. هاست آناز  یکیزن  یوجود دارد که صدا یمختلف یصداها ،یرشکسپ یها یشنامهدر نما

 ةقص ةیشنامنمادرون  یاز صداها یکی ،کردن زن خود یزندانبر   یمبن ،با نظر شاه ینامخالفت پاول
 ،ییچندصدا رمانکند که در  یم عنوان 2منطق مکالمه یتئور در (1984) یناست. باخت زمستان

ا ب ها آنرا ندارد.  ها آن ةیبق یریتوان دربرگ کی یچه که یدرحال ؛اند تعاملبا هم در  یمختلف یصداها

 یمردساالر صدا یتخواهد نشان دهد که روا یم یرشکسپ یوقت شوند. یم یدههم کنش دارند و شن

، هضم آن یتدرنهاو بل شاه لئونتس را نشان دهد درمقا یناپاول مانند یمخالفت زن باید ،غالب است

 ینمعتقد است بعد از نگارش ا ینفیلدس اما ،بکشد یرتصوبهمردساالر را  یدئولوژین ادرو

مخالفت با  در یشو صدا یناپاول مانند یوجود ندارد که مخالفت زن ینیتضم یچه یگرد ،یشنامهنما

 (.757 :2004، یوکینر) بماند یباق شده یینتع  یشپت ازیموقعن گفتمان مردساالر، در آ

که از  -غالب یدئولوژیتوسط ا ها مقاومت یریکارگ به یةکارانداختن نظر از منظور به ینفیلدس

در کتاب  یعدم توافق استفاده کرده است. و یااز اصطالح ناموافق  -شود یم یانب ینبالتگر یسو

من از اصطالح ناموافق » :یسدون یم خوانش ناموافق یها یاستو س یفرهنگ گرایی یماد: ها سستگ

 از قدرت مسلط را نشان دهم که یآن بخش ،یجهنت درمورد داوری یشپا بدون تکنم  یماستفاده 

 یکشمکش یشود برا یمفراهم  ای ینهزم ،یجهدرنتنشده است.  یرفتهپذ[ مخالف یروهاین توسط]

، فرودست ها یتموقع یردر سا که یدرحال ؛افتد  میقدرت مسلط از کار  یهگا ،که در آن دار ادامه

بر  یفرهنگ گرایان  مادی. (49: 1992، ینفیلدس) «ندارد یزموجودش را ن یتن حفظ وضعتوا یحت

 یالیاست به یرشکسپ یها یشنامهاغلب نماکه  درست است. آن مِدارند تا سرانجا یدعمل تأک خود

 ینا یتدرجهت تثب یرشکسپ یها یشنامهدرست است که نما ینو همچن شوند یمختم مرد بر زن 

 ،متون ینرسد. در ا یمن بست بنبه  گاه یچهمتن  ،ینفیلدسنظر   به اما اند،  شده نوشته یدئولوژیا

                                                                                                                                                  
1  . Dissidence 
2  . Dialogized Heteroglossia 
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که  یست. مهم ندهند  یرا نشان م مردساالر یدئولوژیتعارض درون او  که تضادهستند  ییسطرها

، ینفیلدس دیدگاهاز . شود یممردساالر هضم  یدئولوژیتوسط ا یرشکسپ یها یشنامهزن در نما یصدا

 یتبا رضا ،یتدرنها اگرچه ؛شود یم یدهشن یرشکسپ یها یشنامهزنان در نما ین است که صداآمهم 

 نهد. یمعنوان زن به گفتمان مردساالر گردن   بهشود و  یمکامل ساکت 
 

 یجهنت

 یستادگیمردساالر ا یستمکه درمقابل قدرت و ارادة س یتیتنها شخص ،قصة زمستان یشنامةدر نما

قضاوت کرد و  یشرا از پ یمخالفت وو  مقاومت یدنبا ،ینفیلدس یدگاهاست. از د یناولاپ ،کند یم

 دار ادامه یدر کشمکش ینفیلدسبه باور  ،که اشاره شدطور همان مغلوب متصور بود. یآن عاقبت یبرا

را تنها و تنها  ها کار مقاومت یجةتوان عاقبت و نت یمردساالر نم یدئولوژیزن و ا یصدا ینب

 ،یادب یدر کارها ینفیلد،س باور به. دانستگفتمان غالب  یاستانداردها توسطشدن   هدربرگرفت

. است یاز آثار ادب 2ناموافق یخوانش به معتقد وی. است مقاومت اصلی نمود و ماهیت ،1گسست

 ینفیلدسکنند.  یم یمسلط را نف یدئولوژیوجود دارند که ا یخطوط یادب یدر کارها ،یگرد یانب  به

 داند. یممسلط  یدئولوژیمنزلة گسست در ا  به یخطوط را در کار ادب ینوجود ا

بودن زن اشاره   محقبه  یناشود و خطاب به پاول یممواجه  یتشاه با مرگ همسرش با واقع

در  یحت ؛بود حق بهگفته بود  یناپاولآنچه که  کند یماشاره  یشنامهاز نما یگرد یدر قسمت .کند یم

 ام.یافتهبس افزون  یخاطر یبط ،درستکار ینایپاولبا وجود  که گوید یم یگرد ییجا

 یرسؤال درگ ینذهن خواننده با ا. حال گرداند یبرمرا به قصر شاه  و نظم یهماهنگ یناپاول

دهد تا  یماجازه  یرمردساالر به شکسپ یدئولوژیچرا اکه در ابتدا به آن اشاره شد: شود  یم

که  باور است ینبر ا ینبالتگر ،که گفته شدطور همان ؟یایندبه صحنه ب دست یناز ا ییها یشنامهنما

دهد تا خود،  یم یشنما ةاجاز ییکارها ینبه چن عمد طوربه (مردساالر یدئولوژیا)گفتمان مسلط 

ن و اجازه در مت ها گسست ینا یشبا نما یگرعبارت د  . بهشود تر یقو ،قابلمو در یردبرگرا در ها آن

. را دارد ها آن همة ندربرگرفتتوان  ،یتدرنهاقدرت برتر است که  ین، اعرض اندام یبرا ها آنبه 

 اش یکارکه درست یردرا بگ ینادست پاول یدبا یلوکه کام یدگو یم ینالئونتس خطاب به پاول ،یاندر پا

 است.و موجه بس مشهور 
                                                                                                                                                  
1  . fault line 
2  . reading dissidence 
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از موجهان دربار و  یکیاکنون  -دشو یم واقع شاه غضب مورد نمایشنامه ابتدای در که -یلوکام

 ةیهد ،ازدواج مجدد ینا ،درواقعازدواج کند.  یلوبا کام یدبا یناپاول ،پس به امر او ؛است مورد قبول شاه

که طور همان. است یدنیشن ،سؤال ینبه ا یهنگفر گرایان  مادیپاسخ  ،یگرد سوی از .ستیناشاه به پاول

 که است تناقض در گفتمان مسلط دهندة نشان ،در متن باورند که گسست ینبر ا ها آن شد، اشاره

 ینب دار ادامه یمعتقدند در نزاع ها آن .شود  میمنجر  گفتمان غالب یلتقل یا یقبه حذف، تعل ،یتدرنها

هنوز  ،مردساالر گفتمان کرد. بینی یشپتقابل را  ینتوان عاقبت ا یممردساالر ن یدئولوژیزن و ا یصدا

 یزابتال دورة با بسیار 21توان و قدرتش در سرکوب زنان در قرن  اما ،اروپا وجود دارد ةجامعهم در 

گفتمان  یشترهرچه ب یقتعلو  یفزن درجهت تخف یظهور و حضور صدا دلیل  به ینو امتفاوت است 

شود و در  یم یدگفتمان غالب مدام بازتول ینکهبر ا  یمبن ینبالتگر یتئور پذیرفتن باغالب بوده است. 

 طور به ،که چرا اکنون در جوامع مدرن شود  می مطرحپرسش  ینا ،دارد یفتخف  یب یجامعه حضور

 یانسان یایجغراف یگرد یمةن عنوان بهکاسته شده و زنان از قدرت گفتمان مردساالر  یا مالحظه قابل

امروزه زنان  زیرا ؛یدنما یمموجه  یفرهنگ گرایی یماد یةنظر ،یدگاهد ین. از ااند شدهاخته شن

اعتقاد ماند که  ینتوان بر ا یمن ،ینبنابرا ؛اندبرده یانسان پ عنوان بهبه ارزش و اعتبار خود  ازپیش یشب

 بوده است. ثمر یب یکل به مردساالرمقاومت دربرابر گفتمان 

 

 منابع
 

Althusser, Louis, (1971), Lenin and Philosophy and other Essays, trans. Ben 

Breswester, Verso, London. 

---. (1998), ‘Ideological State Apparatus’, in Julie Revkin and Michael Ryan (eds.), 

Literary Theory: An Anthology, Oxford: Blackwell Publishers, Oxford 

Bakhtin, Mikhail,(1984) Rabelais and His World, Trans. Hélène Iswolsky. 1965 

(Russian), 1968 (English, Massachusetts Institute of Technology). Bloomington: 

Midland-Indiana University PressProblems of Dostoevsky’s Poetics. Ed. and trans. 

Caryl Emerson.Theory and History of Literature 8.1963 (Russian). Minneapolis: 

University of Minnesota Press, 

Dollimore, Jonathan and Alan Sinefield (eds.), (1985), Political Shakespeare: New 

Essays in Cultural Materialism, Manchester University Press, Manchester. 

Foucault, Michel, (1975),The Birth of the Clinic: An Archaeology of 

MedicalPerception, Vintage Books, New York. 



 1394 پایيز و زمستان ،2 ةشمار ،20 ةدور جهان، معاصر ادبيات پژوهش     230

---. (1977),Discipline and Punish: The Birth of the Prison, Penguin Press, London. 

---. (1980), Power/Knowledge: Selected Interviews and Other Writings, Collin Gordon 

(ed.), Harvester, London. 

---. (1982), ‘The Subject and Power’, in H. Dreyfus and P. Rabino (eds.), Michel 

Foucault: Beyond Structuralism and Hermeneutics, Brighton: Harvester.  

---. (1984), The History of Sexuality: Volume 1, trans. Robert Hurley, Vintage Books, 

New York. 

Greenblatt, Stephan, (1980), Renaissance Self-Fashioning: From More toShakespeare, 

University of Chicago Press, Chicago. 

Greenblatt, Stephan, (1988), Shakespearian Negotiations: The Circulation of 

SocialEnergy in Renaissance England, Oxford, England.  

Julie Revkin and Michel Ryan (eds),(2004) Literary Theory: An Anthology, Malden, 

Oxford: Blackwell Publishers, Oxford 

Lodge, David, (1999), Modern criticism and theory;A Reader, Longman 

Makaryk, Irena Rima, (1993), Encyclopedia of Contemporary Literary Theory, General 

Editor and Compiler, University of Toronto Press.  

Montrose, Louis, (1989), ‘Professing the Renaissance: The Poetics and Politics of 

Culture’, in N. Aram Vesser (ed.), The New Historicism, New York 

Selden, R., and Widdowson, P., (1993), A Readers Guide to Contemporaryiteraryheory, 

Bidles Ltd., London. 

Sinfeld, Alan, (1992), Faultlines: Cultural Materialism and the Politics of Dissidence 

Reading, Oxford, London. 

Williams, Raymond, (1977), Marxism And Literature, Oxford University Press, Oxford. 

---. (1981), Culture, Glasgow: Fontana. 

 


