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 چكيده

ويليام شكسپير از بزرگترين شاعران پرآوازه و بنام جهان است كه آثار وي به بيشتر يا 
 از وي همة زبان هاي زندة دنيا ترجمه شده و بدين عّلت، شاعران و نويسندگان فراواني

جايگاه شكسپير را در فرهنگ و ادب انگليسي، هم پاية متنبي در فرهنگ . تأثير پذيرفته اند
و ادب عربي و هم تراز شيخ مصلح الدين سعدي شيرازي در فرهنگ و ادب پارسي 

در اين پژوهش، قصد نگارندگان اين است كه براساس نظرية بينامتنيت و با تأكيد . انددانسته
آيند و با خوانش يك متن، مخاطب به ور كه متون مستقل از يكديگر پديد نميبر اين مح

 " هملت"متون ديگري كشيده مي شود، با نگاهي تطبيقي به نمايشنامة  شكسپير و شعر 
 اخوان ثالث نظر بيندازند و تا حد مقدور ميزان و شيوة تأثيرپذيري "ماجرا كوتاه"شاملو و 

براي رسيدن بدين . ر پارسي زبان را از شكسپير روشن كننداين دو شاعر بلندآوازة معاص
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اي نيز بين شرايط سياسي و اجتماعي حاكم بر عصر شكسپير در منظور، به كوتاهي مقايسه
انگلستان و فضا و جو غالب بر ايران در زمان شكوفايي شاملو و اخوان ثالث نيز صورت 

شتراكات بين فضاهاي حاكم بر بروز دهد كه انتيجة اين پژوهش نشان مي. پذيرفته است
هايي بين آثار يادشدة اين سه شاعر انجاميده است كه مهمترين آن ها موضوع و همانندي
  . و حاكم بودن فضا و جو ترديدآميز بر اين آثار است"نبودن" يا "بودن"مسالة  

  .شكسپير، هملت، شاملو، اخوان، بودن يا نبودن، ترديد: واژه هاي كليدي
  دمه مق-1

، احمد شاملو ) 1616-1564(1در نگاه اول يافتن رابطه اي مستقيم بين ويليام شكسپير
دور از ذهن مي نمايد؛ اما تنها با )  1369- 1307(و مهدي اخوان ثالث) 1304-1379(

 اخوان، مي توان پيوند مستقيم اين دو اثر را " ماجرا كوتاه" و " شاملو"هملت"خوانش شعر
2 شاهزادة دانمارك- ملت ه"با نمايشنامة  

ارتباطي كه بين اين سه .  شكسپير دريافت"
شود، در مرحلة نخست به سطح زباني و لغوي مربوط است؛ يعني شاملو نويسنده مشاهده مي

و اخوان در اشعار خود برآنند تا از واژگاني استفاده كنند كه شكسپير  در نمايشنامة 
رواقع، اين دو شاعر با بهره گيري از سّنت ادبي د.  خود از آن ها بهره گرفته است"هملت"

اين شيوة استفاده از زبان و . اندو زباني شكسپير در پي بيان عقايد خود در اشعار خويش
سّنت ادبي بر اين نكته اشاره دارد كه زبان و كلمات موجوديتي بسته نيستند، بلكه سير 

              شاعر بيشتر بر بنياد نظامدو ديگر، ارتباط اين سه . تحول خاصي در زمان دارند
دهند، نه تنها به فرهنگ موجوديتي كه شاملو و اخوان به اشعار خود مي. است3نشانه اي

همچنين، سير زماني . گرددادبي شكسپير؛ بلكه به نظام اجتماعي و سياسي و فرهنگي بر مي
ر ايجاد يك اثر ادبي كلماتي كه در هر دوره اي شكل و معني خاصي به خود مي گيرند، د

نظام نشانه ايي كه در اين سه شعر وجود دارد، داراي هويتي است كه . نقش مؤثري دارند
علي رغم ايجاد معنا و بيان متفاوت ، با يكديگر پيوند دارند و از نشانه هاي زباني و فرهنگي 

رك آن ها نه تنها يافتن ارتباط بين اين سه اثر ادبي مستلزم احاطه و د. يكساني برخاسته اند
در بعد زباني؛ بلكه درك صحيح از اوضاع فرهنگي و اجتماعي زمان حيات اين سه 

 .نويسنده است
 5 ژوليا كريستاوا4براي بررسي آثار اين سه نويسنده در اين مقاله، از نظريه بينامتنيت

 است؛ در اين نظريه، بر پيوند و وابستگي متون با يكديگر تاكيد شده. استفاده مي شود
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براساس اين نظر، متون توليد شده نمي توانند متوني صد در صد مستقل و قايم به ذات خود 
. باشند؛ به عبارتي ديگر، هر اثري كه توليد مي شود، پيوندي استوار با آثار قبل از خود دارد

بر پاية بينامتنيت هم بر ارتباط متون بر پاية زبانشناسي تأكيد مي ورزد و هم بر ارتباط آن ها 
همچنين، مي توان متون را به . شرايط فرهنگي و اجتماعي شكل گيري آن ها اشاره دارد 

. عنوان گفت و گوي ادبي در نظر گرفت و آن ها را در مكالمه و ديالوگ بررسي كرد
متون مي توانند هم بر افكار و آراي يكديگر صحه گذارند و هم مي توانند با يكديگر 

متن ها موجوديتي مستقل با ويژگي تك . يان نظرات متفاوت بپردازندمخالفت كرده و به ب
 مي توان ادعا كرد كه آن ها دربردارندة 7 نيستند؛ بلكه بر پاية نظرات ميخائيل باختين6آوايي

كريستاوا، بينامتنيت را به حوزة دانش نشانه . آواهاي ديگر بوده و با هم گفتگو مي كنند
كه متن ها در گذر از يك نظام نشانه اي به نظام نشانه اي شناسي كشانده و مدعي است 

به بيان ديگر ، متني كه در يك نظام نشانه اي شكل گرفته و سپس، وارد . ديگر قابل فهم اند
متن ديگر شده، در متن جديد از نظام نشانه اي ديگري بهره مي برد و با درك تفاوت نشانه 

در واقع، متن پيشين بنياني است . د را درك كرداي اين دو متن، مي توان معناي متن جدي
 است كه كريستاوا، از آن سخن 8كه متن جديدتر را شكل مي دهد و اين همان جايگشت

بر بنياد اين نظر و براساس موارد ذكر شده، در اين مقاله به ارتباط اين سه . به ميان مي آورد
  .اثر ادبي با يكديگر خواهيم پرداخت

   متن در متن-2

   متن در متن و پيوستگي-2-1
او بر اين عقيده است كه      . معرفي شد ) -1941(بينامتنيت اولين بار توسط ژوليا كريستاوا        

او . هر متني در سير پيدايش خود در ارتباط با متون ديگر بوده و از آن ها شكل گرفته اسـت      
مـتن از   .  اعتقاد ندارد  هيچ متني را مستقل و قايم به ذات نمي داند و در واقع، به آزادي متون               

 فرهنگي و نظام حـاكم  -شرايط اجتماعي, نظر او وابسته به عواملي از قبيل پيوستگي تاريخي    
. آنچه كريستاوا بدان دست يافته، حاصل تفكرات وي دربارة آراي باختين بوده اسـت   . است

فق و گفت و گو بين نظرات موا   . باختين بر اين عقيده بود كه متن حاصل گفت و گو هاست           
در اين گفت و گو، ديگر متن حاصل يك فـضا يـا يـك    . مخالف متن را به وجود مي آورد      

ديدگاه نيست؛ بلكه ابعاد متفاوتي از آواها و گفتمان ها را دربـر مـي گيـرد كـه در مجمـوع                    
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بنابراين، طبق گفتة باختين، بعد اجتماعي و فرهنگي نيـز  . كنش آن ها، متن را پديد مي آورد    
 نظريـه پـرداز ديگـري كـه در حـوزة       9روالن بـارت . شود و آواي خود را داردوارد متن مي  

بينامتنيت صاحب نظر مي باشد،  نيز بر اين اعتقاد است كه نويـسنده ديگـر شـخص خّلـاق و                 
او اظهـار  . مستقلي نيست كه بتواند متني پديد آورد كه كامالً مستقل و بدون وابستگي باشـد            

ي اجتماعي و فرهنگي و همچنين، نوشتارهاي چندگانـه اي        مي دارد كه متن حاصل گفتارها     
است كه از گفتمان هاي مختلف به وجود آمده و نويسنده تنها كسي است كه ايـن گفتمـان              

 هر متني بافـت  ":بارت مي گويد. ها را درك كرده و آن ها را گزينش و چينش كرده است 
ــشين اســت   ــه هــا و نوشــته هــاي پي ــدي از گفت          و الگوهــاي آهنگــين، رمزهــا، قواعــد. جدي

بخش هايي از زبان اجتماعي و غيره هستند كه وارد متن مي شوند و در آن حياتي دوبـاره از     
از ايـن رو، متنيـت   . تسر مي گيرند و اين زبان همواره مقدم بر مـتن و حـول آن محـور اسـ           

                                                                                                                         ).20:1975بـــــارت،( "...دانـــــستزبـــــاني بازيافـــــت نـــــوعي تـــــوان رامـــــيادبـــــي
  و متون به هم پيوسته1اليوت. اس. تي-2-2

سواالتي كه با اصول و اعتقادات كريستاوا، باختين و بارت در ذهن شكل مي گيرد، اين 
ه هم پيوسته مي باشند؟ آيا ارتباط آن ها در سطح لغوي است و است كه اين متون چگونه ب

تنها كلماتي مشابه تكرار مي شوند و يا اين كه پيوند ژرف تر بين متون وجود دارد؟چه 
-1888(چيزي باعث مي شود كه خواننده متن را درارتباط با متون پيشين بداند؟ اليوت

اشاره 12به به هم پيوستگي عيني 11" اومعضالتهملت و "  در مقالة خويش با عنوان )1965
يافتن نظير عيني است؛ به , تنها شيوة بيان احساس به زبان هنري«: مي كند و معتقد است

عبارتي، سلسله اي از عناصر، شرايط و زنجيره اي از وقايع كه ترجمان آن احساس خاص 
 و حال خاصي يك شاعر براي آن كه بتواند در خواننده حس) . 33: 1964اليوت،(»باشد

        ايجاد كند، بايد از احساسات ، شرايط و اتفاقاتي كه باعث به وجود آمدن آن حس 
براي بيان چنين حسي . مي شود، استفاده كند  و از كلمات براي باز آفريني متن سود برد

بايد به گونه اي پيش رفت كه اين به هم پيوستگي درست بيان شود؛ در غير اين صورت، 
پس ارتباط و . ان مناسب آن حس و حال، هدف مورد  نظر را به وجود نمي آوردعدم بي

پيوستگي كه در متن ها وجود دارد، به خاطر القاي حس و حال خاصي است كه آن ها را 
حال در حديث نفس هملت شكسپير، بايد به جست و جوي اين به .به هم وصل مي كند 

  . هم پيوستگي و حس و حال پرداخت
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   (… ;To be or not to be)   "بودن يا نبودن "سيرحديث نفس  تف-2-3

 حسي كه در  خواننده القا مي شود، حس ترديد "بودن يا نبودن"با شروع حديث نفس 
وجود داشتن بهتر است . بحث بر سر وجود است و پرسش هايي كه مطرح مي شود. است

اشتن واهمه داشت؟ و يا وجود نداشتن؟ چرا بايد وجود داشت؟ چرا بايد از وجود ند
او سپس به . پرسش هاي بي شمار ديگري كه با واژة بودن يا نبودن ادامه پيدا مي كند

 اشاره مي كند و آن را ماالمال از اذيت و آزار مي بيند كه بودن را "ايام" و "دوران"
  به كاوش مي كشد كه هيچ نظام منطقي را نمي تواند"عقل"روزگار را با . دشوار مي سازد

راه ديگر . پشت آن ببيند و تحمل اين رنج ها و محنت ها را بي دليل و بي هدف مي انگارد
 و "آالم"؟ آيا مردن يا خواب رفتن مي تواند بر همة اين "خواب رفتن","بمردن"چيست؟ 

دردها مرهم نهد؟ خواب راه حل مناسبي به  نظر مي آيد تا كمك كند لحظه اي و يا لمحه 
در . ولي ترديد دوباره بازمي گردد. نت افزا و طاقت فرسا رهايي يافتاي از اين دير مح
 هم وجود دارد كه باعث مي شود در اين انديشه "رويا"  و "خواب ديدن"خواب و مرگ، 
پس خواب و مرگ .  ممكن است وجود داشته باشند"طويل العمر" ي"باليا"فرو رفت كه 

خّفت از " و "آزار ستمگر"چ عاقلي به هم به كار نمي آيد كه اگر به كار مي آمد، هي
احساس برانگيخته شده حس جبر و .  تن نمي داد" خواري هاي فرومايگان" و"معشوق

دوري اي كه براي . از اين مشكالت و رنج ها نمي توان دوري جست. عدم رهايي است
  است بر پيكر هر بدي و ستم"نوك دشنه"فرار از اين مشكالت، متصور است، فرو كردن 

ترس چيزي پس از "ولي ترديد و ترس باز نگهدارنده است ،چون كه . و هر آزار دهنده اي
هر آفت و شري را " ،انسان را از هر عمل غيرعقالني باز مي دارد و باعث مي شود "مرگ

                                                                                                                                                         .                                   "درنيندازد" كه واقف نيست، " بلياتي" را در "خويشتن" و "تاب آورده
شاعر براي بيان مطلب خود واژگاني انتخاب مي كند تا بتواند مقصود خود را به بهترين 

ان از يك سّنت ادبي سرچشمه گرفته اند و هويت خويش را در اين واژگ. نحو ارائه دهد
بديهي . گذر زمان و اتفاقات زباني حفظ كرده اند و در آثار اديبان مختلف تكرار مي شوند

است كه واژه ظرفيتي تغييرپذير دارد و در هر كاربردي با هر اديب و شاعري، بر هويت 
براساس واژگان مي توان راه و نقبي .  مي شودخويش مي افزايد و معنادارتر و دامنه دارتر

از واژگان مي توان به نظام زباني اثر و از نظام زباني به . به درون ماية يك اثر ادبي زد
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پيرنگ، كاركردهاي نوع ادبي، شخصيت پردازي، روايت و ديگر ويژگي هاي ادبي دست 
ولي بايد . تن بر مي گرددپس هر متني ويژگي هايي دارد كه بيشتر به واژگان آن م. يافت

دانست كه اين واژگان هم براي اينكه در اين سّنت ايفاي نقش كنند، در متون پيشين تكرار 
هاي پيشين كه شهود شده اند و اگر قرار باشد متني ريشه اي تر بررسي شود، بايد متن

  .   بيشتري از واژگان خاص داشته اند، مورد مطالعه قرار گيرد
                                                                               

  "بودن يا نبودن" شاملو با حديث نفس "هملت"  پيوستگي -2-4

آيد و الهام بخش بسياري از آثار متني مانند هملت كه اثري كالسيك به حساب مي
 و هر يك بوده است، داراي فضايي است كه ترديد، ترس و سرنوشت در آن غالب است

در بررسي بينامتنيت شعر شاملو و اخوان بايد به اين ويژگي ها توجه . نقش برجسته اي دارند
آنچه در اين آثار بايد جستجو كرد، پيوندهايي است كه هملت در اشعار آن ها به جا . كرد

پيوندهايي نظير پيوندهاي لغوي، ساختاري، صنايع ادبي، درونمايه و . گذاشته است
با توجه به آنچه .  مي تواند پيوندهايي باشد كه اين آثار را به هم مرتبط مي سازدفضاسازي

اليوت دربارة به هم پيوستگي عيني گفته و واژگاني كه شكسپير براي ايجاد حس هاي 
      خاصي در شعر خود به كار برده است، با يافتن همان واژگان، عناصر، شرايط و وقايع

پس . كردند، رسيدشاملو و اخوان در اشعار خود دنبال ميمي توان  به حس هايي كه 
بينامتنيت با اشاره به حضور يك يا چند نويسنده در آثار نويسندة ديگر به دنبال آن است تا 

     .                                                                                 هدف از به هم پيوستگي متن ها را بيابد
 در آغاز شعر شاملو، ناخودآگاه خواننده  را با حس "بودن يا نبودن"واژه هاي 

تمام حس ترديد ، ترس . ترديدآميزي كه در شعر شكسپير حس كرده است، همراه مي كند
. و سرنوشت جبري كه در هملت بر خواننده مستولي شده بود، با شعر شاملو همراه مي شود

 اشاره به فضاي "پرده در لحظة معلوم فرو خواهد افتاد" و "همه چيز از پيش روشن است"
جبري سرنوشت دارد كه مشخصاً اتفاقاتي خواهد افتاد كه معلوم و از پيش تعيين شده 

اين كلمات با وجود اينكه در متن هملت وجود ندارد، ولي كامالً نشان مي دهد كه . است
اي تقدير چشمگيرتر است و به در شعر شاملو فض. شاعر فضاي جبري را درك كرده است

از تمامي فاجعه آگاه " به زندگي او نظاره دارد و "از پس پرده"كسي اشاره مي كند كه 
شاعر زندگي خود را همانند هملت پشت پرده اي مي بيند كه كساني از زندگي و . "است
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ف تقدير  او باخبرند و كسي از آنجا زندگي او را نوشته و رقم زده و او بر خال"غمنامة "
خويش برخاسته و مغرورانه و با تمام وجود مي خواهد از شرافت و عزّت نفس خود دفاع 

 "مدد"او از آنان كه اين زندگي را براي او رقم زده اند و مشغول تماشاي آن هستند، . كند
نمي خواهد؛ زيرا مي داند براي آن ها او و عمويش فرقي ندارند و آنچه از آن ها خواسته 

حقيقت "از وقتي به دست هاي پشت پرده پي برد و .  است"كرنش" اطاعت و مي شود،
  .       نيست"بودن و نبودن" ، ديگر براي او فرقي در "آشكار شد" بر او "چون روح سرگردان

        "بودن يا نبودن"اخوان ثالث با حديث نفس "ماجراكوتاه" پيوستگي-2-5

هستي خشنود است و براي او راضي كننده ، از "ماجرا كوتاه"  اخوان ثالث در شعر 
او اين گرما و رضايت را حاصل .  مي گويد"شكر" مي شود و "گاه گرم "است كه 

 است، با "انديشيده" از هستي "در پنهان" را در گوشه اي و "راستي" مي داند و "مستي "
ست چي" تاريكترش مي كند، ولي واقعا "ناداني" تاريك است و "نيستي"وجود اينكه 

. او به ترديدي دچار شده كه نمي داند بودن و هستن چيست. "چيست بودن؟" و "هستن؟
ترديد او از ترديد هملت و شعر شاملو فراتر رفته ،چون در وجود و دانستن آن ترديد كرده 

 من "در واقع، ترديد او به خاطر عدم توانايي در دانستن بودن است كه مي گويد . است
. "مست است"او بودن و يا هستن را نمي داند، ولي مي داند كه . "؟نمي دانم هستي چيست

مستي براي او هستي مي آورد و مستي خويش در وجودش است كه مي داند كه واقعاً 
 است و او به "آتش آدم شدن"مستي اي كه او را به هستي و بودن مي كشاند، . وجود دارد

 ولي به او "بودن؟ پرس و جو اين استبودن؟ يا ن:  گفت"هملت اشاره مي كند و مي گويد
اخوان سؤال مهم تر را در . "بايستي بودن چيست؟:  پيش از آن پرسيد"يادآور مي شود كه 

اخوان با استفاده . اين مي داند كه بايد فهميد دليل بودن چيست تا بتوان پاسخ  نبودن را داد
         تغيير"شدن"به  شكسپير را " بودن"از جملة اول حديث نفس مشهور هملت، بحث

      مي دهد و با بيان فلسفة فكري شكسپير و عقيدة خود راه را بر كند و كاو بينامتنيت هموار
  .                                                                                                           مي كند
  »جو اين استبودن ؟ يا نبودن؟ پرس و « : گفت

  بودن چيست؟: پيش از آن پرسيد بايستي كه
  .من در اين معني سخن گويم
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  .من گويم» اوج مستي كسوت هستي ست« و 
  .پرس و جو اين است اگر باشد

  گفت او از بودن، اما من
  )135-134سه كتاب ، . (از شدن گويم

    گفت و گوي متون-3

  10 باختين و گفتگو-3-1

ت كه متن در صورتي معنادار مي شود كه برخورد زباني افراد يا      باختين معتقد اس
      با اندكي  بسط دادن، . گروهي باشد كه در زمينة  اجتماعي خاصي برهم كنش دارند

مي توان گفت كه تمامي متون حاصل نگرشي است كه فرد يا افرادي بر متن هاي پيشين 
ررسي و مطالعة آن ها برخاسته اند و يا مخالف داشته اند و از آن ها تأثير گرفته اند يا به ب

يك متن نه تنها حاصل آواهاي مختلفي است كه در حال گفت و گو هستند، بلكه . بوده اند
   هر چند او اشاره. حاصل آواها يي مي باشند كه متنهاي ديگر به گفت و گو پرداخته اند

 وسيلة بهتري براي بيان چند مي كند كه فرم هاي شعري حالتي تك آوايي دارند و رمان ها
آوايي هستند، بايد اشاره كرد كه با در نظر گرفتن وجود آواي شاعري در متن شاعر ديگر، 

بر اين گفتة باختين بايد ارج . شاعر بر آن است تا آواي خود را به گوش ديگران برساند
وعي گفتگوي نهاد كه متن ها در واقع، در برخوردي مستمر و بدون توقف با يكديگر، به ن

  .  آيندايدئولوژي ها، تفّكرات و دريافت ها به شمار مي
   مقايسة عنصر گفت و گو بين شكسپير، شاملو و اخوان ثالث-3-2

     شكسپير به بيان ترديد و ترس و تقدير در اثر خود پرداخته ، به بهترين نحو توانسته 
براي بيان اين مفاهيم آن قسمت از متن نمايش . است اين فضا را در اثر خويش ايجاد كند

اما .  را مي سرايد، بهترين شاهد اين موضوع است"بودن يا نبودن"كه هملت حديث نفس 
ين متن شكسپير و اشعار شاملو و اخوان صورت مي گيرد؟ متن شكسپير چه گفت و گويي ب

به عنوان گفت و گو كنندة اول، ادعا دارد كه مشكالت و محنت هاي روزگار پايان ندارند 
او به . و با سؤال بودن يا نبودن مشكلي حل نمي شود و او محكوم به پيروي از تقدير است

كالت اشاره دارد و چون قادر به يافتن چاره اي نيست، ناتواني خود بر برون رفت از اين مش
  . دچار ترديد مي شود
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متن شاملو در پاسخ به شكسپير و با وجود تأييدي كه بر ترديد و تقدير دارد، با روحيه 
او  . اي حماسي براي خود فرديتي قدرتمند قايل است و نمي خواهد تسليم اين تقدير شود

 سرنوشت و تقدير است و زندگي، او را همانند عروسك اعتراف مي كند كه بازيچة دست
هاي خيمه شب بازي به بازي وا مي دارد و در تصميمات زندگي و سرنوشت خويش هيچ 

شاملو مثل شكسپير اعتراف به . كاره است، ولي سعي دارد عزّت نفس خود را حفظ كند
ولي باز هر دو .  گذردندانستن نمي كند، بلكه ادعا دارد كه مي داند در پشت پرده چه مي

متن در يك چيز با هم اشتراك دارند و آن اين است كه تقديري كه براي آن ها رقم 
اما شاملو به اندازة  هملت، تسليم و . خورده، قاهر است و رهايي از اين تقدير وجود ندارد

او در شعر هملت، . ناتوان نيست و اين ناتواني را با دانستن خود كم رنگ كرده است
رنوشت خود را همسان سرنوشت شاهزادة نگون بخت دانمارك تصوير مي كند و معتقد س

است آن كسي كه در پس پردة ظلمت نشسته، از تمامي فاجعه آگاه است و دست روي 
دست گذاشته و صحنة غم انگيز زندگاني انسان هاي آزاده را به خونسردي نظاره گر است؛ 

  .مفهومي عام استجهاني كه كالديوس، نه نام عم، بلكه 
اخوان با وجود . اخوان همانند شكسپير و شاملو، شاعري ناراضي و به ستوه آمده نيست

با اين كه . ترديد، از شرايط حاضر راضي است و از زندگي سرمستانه اش لذّت مي برد
همانند متن شكسپير نمي داند و از ندانستن خود نيز زياد راضي نيست، ولي ريشه اي تر به 

چه چيزي در دانستنِ بودن يا . او سؤال مي كند كه اصالً دانستن چيست. نگاه مي كندقضيه 
او به جنبة ديگر قضيه اشاره مي كند و يادآور مي شود كه ندانستن هم براي . نبودن است

اين ندانستن به معني ندانم . خود لطفي دارد و با ندانستن، مي شود مست و سرخوش بود
  .ست كه ميل به دانستن را در انسان تقويت مي كندنيست، بلكه ندانستني ا

  
    اجتماعي- گفت و گو در بعد سياسي-3-3

دورة رنسانس يا تجديد حيات ادبي، دوره اي است كه غرب تفكرخود را از خشك 
      انديشي هاي مذهبي قرون وسطي جدا مي كند و به عقل بيشتر از مذهب و ايمان ارج

 11در طول رنسانس پادشاهان تيودور. اين قاعده مستثني نيست مي نهد و انگلستان نيز از 
با آغاز پادشاهي هنري هفتم تغـييرات در مسير . حكومت انگلستان را به عهده مي گيرند
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پس از هنري هفتم ، با . نظم حركت مي كند و انگلستان را به سوي پيشرفت سوق مي دهد
با . دامه مي دهد و محبوب مردم مي شودوجود اشتباهاتي بزرگ ، هنري هشتم راه پدر را ا

شروع بحث جانشيني هنري هشتم ، بزرگان شاهد نا آرامي هايي در دربار مي شوند و اين 
پس از مرگ هنري هشتم، اين بي نظمي در . بي نظمي ناگزير به جامعه رسوخ مي كند

كي مـاري او را تعصب كاتولي. پادشاهي ادوارد و  بيشتر در سلطنت ماري نيز ادامه مي يابد
 پروتسـتان را زنده بسـوزاند و به ماري خون خوار 300بر آن مي دارد كه نزديك به 

  ). 10: 1385ابجديان، (معروف شود
 بر تخت سلطنت مي نشيند و 12 ،ملكه اليزابت1558پس از درگذشت ماري در نوامبر 

ه اليزابت ، نظم و با آغاز پادشاهي ملك.  سال حكومت انگلستان را به عهده مي گيرد45
.  آرامش در كشور حكمفرما مي شود و كشور را دوباره در مسير پيشرفت قرار مي دهد

تا آنجا . رويـّة پادشاهي ملكه اليزابت كامال در نقطة مقابل پادشاهي ملكه ماري قرار دارد
كه ملكه اليزابت از جنگ و خون ريزي پرهيز مي كند و براي تحكيم مواضع كشور راه 

 ، يك سال پس از  مرگ ملكه ماري ، 1588در سال . را و مسالمت را پيش مي گيردمدا
به منظور .  را بر تخت نشاند-  ملكة اسكاتلند -اسپانيا تصميم مي گيرد تا ماري استوارت 

. تحّقق چنين امري اسپانيا، قدرتمند ترين ناوگان خود را به سوي انگلستان گسيل مي كند
ابت براي قوت قلب دادن به سربازان خود، آن ها را در تيلبري قبل از آغاز جنگ، اليز

مالقات مي كند ، لباس جنگ مي پوشد و به آن ها اطمينان مي دهد كه علي رغم زن 
 اما "جنگ آغاز مي شود). 2006:187كوك، ( بودنش، دل و جرات يك پادشاه را دارد 

 را منهدم مي كنند و طوفان و كشتي هاي كوچك و چابك انگليس ، ناوگان آرمادا
بدينگونه، غرور ملّي افزون گشت ، ملّي گرايي رونق يافت و اليزابت، سمبل عظمت و 

اين غرور ملّي كه در تاريخ انگلستان بي سابقه ).  12: 1385ابجديان، ("افتخار انگليس شد
يكي از اين . بود، باعث شد كه نويسندگان به مدح و ستايش ملكه اليزابت بپردازند

 39يسندگان، شكسپير است  كه در ششمين سال حكومت ملكه اليزابت، به دنيا مي آيد و نو
در زمان وقوع حملة ناوگان اسپانيا .سال از عمر خود را در زمان پادشاهي او سپري مي كند

 ساله است و مي توان نتيجه گرفت كه او نيز تحت تاثير شخصيت 24به انگلستان، شكسپير 
  .                                                                                                          ي گرايي زمان خود قرار مي گيردملكه اليزابت و مّل
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 شكسپير در چنين فضايي آثار بزرگي را خلق مي كند كه هملت از جملة آن ها است
 وجود دارد، هملتنقد هايي كه دربارة  اظهار مي دارد كه با وجود تمامي 13سبحان كينان.

اين اثر . اخيرا منتقدان به ارتباط اين نمايشنامه با فضاي فرهنگي و سياسي آن توجه كرده اند
در ابتداي قرن هفدهم، در اواخر پادشاهي ملكه اليزابت، نوشته و اجرا مي شود و به موضوع 

 رخ 1590مشكالتي كه در دهة. دبر تخت نشستن پادشاه جديد و فساد دربار تاكيد مي ورز
مي دهد، موجب نارضايتي هايي مي شود كه يكي از آن ها جانشيني ملكه اي است كه  

پادشاهي انگلستان موروثي است و تغيير چنين نظامي مشـكالتي را به وجود . فرزندي ندارد
ت تا در صدد اس هملت، بر اين اساس، شكسپير با نوشتن). 93- 92: 2008كينان،(مي آورد 

موقعيت كنوني را به بزرگان و درباريان هشدار دهد ، هرج و مرج در دربار و وقوع يك 
.                                                                                                                    تراژدي را گوشزد كند و هستي و نيستي كشور را به تصوير كشد

پس مي توان چنين استنباط كرد كه فضاي حاكم بر انگلستان بر قلم شكسپير و 
فضايي كه تاثير آن از قدرت ملكه اليزابت و . نمايشنامة بزرگ او  تأثير بسزايي داشته است

غرور ملّي سرچشمه مي گيرد واين گونه است كه شكسپير بحث مهم هستي و نيستي را به 
شكسپير به سهم خود نه تنها بودن و نبودن انسان، بلكه هستي و نيستي . نمايش مي گذارد

  . حكومت انگلستان را مطرح مي كند تا كشور را از هرج و مرج  برهاند
       ، شكسپير هم تغيير در مسير نظم و هم غرور ملّي را احساس هملتدر زمان خلق 

و )1379-1304( حيات احمد شاملورايط سياسي زمانشاز نظر نظم حاكم بر ايران ،.مي كند
نمي توان . در تضاد كامل با نظم زمان شكسپير است) 1369- 1307(مهدي اخوان ثالث 

دورة  معاصر ايران را با شرايط رنسانس قياس كرد، ولي از دو جهت تاثير شرايط حاكم بر 
غييرات دو نويسنده مورد توجه است؛ يكي آن كه در دورة  شاهنشاهي پهلوي ،ايران با ت

دوم شرايطي است كه تحت تاثير همان تغييرات غرور ملّي را از . محسوسي مواجه مي شود
  :                                                                                                            زرقاني در اين باره مي گويد . بين مي برد

ن  به ايرا1320وروي در شهريور سال  شوقتي نيروهاي انگليسي و
حمله كردند ، براي خيلي ها باور كردني نبود كه ارتش ايران با چنان 
فربهي ظاهري و يال و كوپال پوشالي ، اين قدر راحت و بي هيچ 

البته . مقاومتي در هم شكند و فلسفة  وجودي خود را زير سوال ببرد
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ه در پيش گرفته بود ، جايي رضا خان ، با شيوة حكومتي مستبدانه اي ك
در دل و جان مردم ايران نداشت و به تعبير وابستة مطبوعاتي انگليس در 

اكثريت وسيع مردم از شاه متنفرند واز هرگونه تغييري استقبال « تهرا ن 
آن ها از شاه متنفرند و بنا براين، مي پرسند كه چرا بايد ... خواهند كرد 

نين شد كه عرصة شطرنج شاهانة رضا و چ» براي دوام حكومت بجنگند
  ).        1387:232زرقاني،(خاني به تلنگري در هم ريخت 

.   تغيير اوضاع ايران به سمت بي نظمي گام بر مي دارد و غرور ملّي خدشه دار مي شود
    اين. ملكه اليزابت محبوب مردم خويش است و رضا خان و فرزندش منفور مردم ايران

. اهي محمد رضا نيز ادامه مي يابد و استبداد را بيش از پيش مي كندبي نظمي در پادش
اگرچه در آغاز محمدرضا سعي كرد خود را شخصيتي دموكراتيك و مخالف سياست 
هاي استبدادي پدر نشان دهد، ولي در عمل اين اتفاقات نيفتاد و سياست هاي مستبدانة پدر 

زرقاني وضعيت سياسي ايران در سال . و پسر بر خالف خواست اكثريت مردم شكل گرفت
  :                                                               را چنين شرح داده است1332 تا1326هاي 

 به تدريج شاه را به طرف در پيش 1332 تا 1326حوادث سال هاي 
گرفتن يك حكومت نظامي و دور از مباني دموكراتيك سوق داد تا 

 مرداد پيش آمد و شاه ، سياست هاي دموكراتيك 28 كودتاي سرانجام،
خود را به كناري نهاد و ژن هاي استبدادي كه از رضا به او رسيده بود ، 

اين شد كه در حدود سال . بالفعل شد و مرام حكومتي اش را تغيير داد
 دوباره دستگاه پليسي وارد عمل شد و استبداد در هيئت جديد و 32

  ).                         235-234:همان (اهر گرديدمدرن تر خود ظ
باري در نتيجة اتخاذ چنين شيوه و سياست هايي، به طور طبيعي گروه هاي مختلف 
مردم به طرق مختلف دست به مقابله مي زنند و رفته رفته ادبيات ايران به سمت اعتراض 

با مشاهدة .  را فرياد بزندپيش مي رود و تالش مي كند غرور ملّي اي كه خدشه دار شده،
در جريان حملة . چنين اوضاعي، احمد شاملو و اخوان ثالث از معترضين اجتماعي مي شوند

 ساله است و هنوز به آن بلوغ 13  و  اخوان تنها 16نيروهاي شوروي و انگليسي، شاملو 
در زمان ولي . فكري نرسيده اند تا بتوانند شرايط آن زمان را به طور كامل احساس كنند

هر دو در اوج جواني خود هستند و شرايط استبداد را به 1332 مرداد 28وقوع كودتاي 
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شكسپير در اوج جواني با روي كار آمدن اليزابت طعم پيروزي و . راحتي لمس مي كنند
غرور ملّي را مي چشد، ولي شاملو و اخوان بي نظمي و هرج و مرج حاصل از كودتا را 

ر هشدار از دست رفتن را مي دهد، ولي شاملو و  اخوان نالة  از شكسپي. تجربه مي كنند
  .        دست رفته را سر مي دهند و همين اعتراض مكرّر، هر دو را به زندان قصر مي كشاند

 فارغ از هيجان ها و احساس هاي دورة قبل و با چهره اي "مرثيه هاي خاك"شاملو در 
مي نگرد و انديشة رازِ تولد و مرگ » جهان«و به» ودخ«متفّكر و انديشمند، با ديدي عميق به 
شاعر حتي در عاشقانه ها، درك اجتماعي را فراموش . را مطرح مي كند و به آن مي انديشد

نكرده؛ از مسايل حاد روزمره فاصله گرفته و به انديشه هاي فلسفي و زيستي نزديك تر شده 
دي انسان است و هر دو با طرح موضوع شعر شاملو و اخوان دربارة فلسفة  وجو. است

فضاي ترديد و ترس پرسش هايي را در ذهن خود و خواننده مطرح مي كنند و سعي دارند 
  . پرسش هايي كه ريشه در تجربه هاي تلخ شاملو و اخوان دارد. تا به جوابي قاطع برسند

هستي  اجتماعي ، هر سه نويسنده را به موضوع مهم بودن يا نبودن و يا - شرايط سياسي
جوابي كه نه تنها در دامنة تفّكر فردي، بلكه در تفّكر اجتماعي بسيار . و نيستي مي كشاند
شرايط اجتماعي هر سه نويسنده چنان است كه هر سه به يك پرسش . حايز اهميت است

پس شكسپير، شاملو و اخوان به . مي انديشند و همگي ترس از نيستيِ قريب الوقوع دارند
د تا تعريفي واحد از زندگي بيابند و بر حول محور آن، نظم را به گردش سهم خود بر آنن

در آورند و در نتيجة همين اشتراكات، همانندي هاي گوناگوني از سطح واژه تا پيام در 
  . آثار اين سه تن پديدار مي شود

     

   نتيجه گيري-4

گران بسط داده و بينامتنيت نظرية جديدي است كه كريستوا آن را بر اساس نظريات دي
اين نظريه پردازان معتقدند متون مستقل از . در حوزة  نقد ادبي تاثير بسزايي گذاشته است

با . يكديگر نيستند و خواننده با خوانش يك متن به سمت متن ديگري كشيده مي شود
نگاهي بر آثار طرح شدة اين پژوهش، مي توان چنين نتيجه گرفت كه شاعران نامبرده با 

 اشعار و آثار خود در صدد ندكه نه تنها پيام خود را به خوانندگان برسانند،  بلكه سرايش
مي خواهند نگاه او را به سمت اثري ديگر بكشانند و بدين ترتيب، تأثير پيام را چندين برابر 
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در آثار بررسي شدة شكسپير، شاملو و اخوان ثالث، فضايي كه از ترس و ترديد و . كنند
 راهي به بيرون نمي يابد؛ چه در نگاه فردي و چه در نگاه اجتماعي موضوع واهمه پر شده و

در نتيجه ارتباط اين نويسندگان در فضاي تعريف شدة . اصلي سخن قرار گرفته است
  . اجتماع بر مضمون اصلي آثار آنان تأثير بسيار زيادي گذاشته است
پديد نمي آيند و بررسي آثار ادبي جداي از شرايط اجتماعي زمان شاعر يا نويسنده 

كامل يك اثر در فضاي سياسي ، اجتماعي ، فرهنگي جزء ال ينفك نقد بينامتنيت محسوب 
آثار نويسندگاني كه مورد بررسي قرار گرفت، حاصل شرايط اجتماعي و سياسي . مي شود

 و پر نسبتاً مشابهي بودند و در نتيجه، فضا و جو مشابهي را ارائه دادند، فضايي ترديدآميز
 شكسپير با نگارش نمايشنامة. واهمه كه يأس و نا اميدي را در بطن اميد فرياد مي زدند

در صدد است تا موقعيت حساس و آيندة  كه آكنده از فضاي ترس و ترديد است،هملت، 
شاملو نيز كه متأّثر از . پرخطر پادشاهي انگلستان  را به بزرگان و درباريان هشدار دهد

اسي و اجتماعي زمان خود است ، سرنوشت خود و امثال خود را در فضاي تاريك سي
اخوان كه به شاعر شكست معروف است، در بيان چنين . دست تقدير بي تغيير مي بيند

حسي موفق تر به نظر مي رسد و او به كمك ارجاعات به متون ديگر، بر آن است تا طرز 
  .تفّكر و  نگاه خواننده را تغيير دهد

معاصر ايران تأثير ترجمه هاي ادبيات جهان بر نويسندگان امري است غير  در ادبيات 
ها مي گشايد و شاعر يا قابل انكار و اين نفوذ ترجمه هاست كه راه را بر فوران تأثير و تأثر

نويسنده خود آگاه و ناخودآگاه اثر خلق شدة خود را در ارتباط مستقيم و غير مستقيم آثار 
اخوان و شاملو به .  آن مي شود كه امروزه در نقد بينامتنيت مي بينيمادبي مي بيند و نتيجه

دنبال ترسيم فضاي ترس و ترديد، به تعريف خود شخصي و اجتماعي خود مي پردازند و 
  .خود را در متن بينامتنيت تعريف مي كنند
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