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   پیشگفتار   

این کتاب حاصل بازنگری در سخنرانی هایی است که تحت عنوان »گسترش 
کلمبیا  دانشگاه  در   ۱۹6۳ نوامبر  طی  شکسپیر«  رمانس های  شکوفایی  و 
کلمبیا و همچنین میزبان هایی  کرده ام. من بسیار مرهون دانشگاه  ایراد 
گرفتند.  که هر يک رياست جلسات چهارگانۀ سخنرانی ها را بر عهده  هستم 
بدین ترتیب، از آقايان الرنس چمبرلین، پروفسور لوییس لیری، پدر روحانی 
تريلینگ به خاطر میهمان نوازی و  و پروفسور الیونل  کرام،  جان مک گیل 

مهربانی فراوانشان متشکرم.
گاهی بسط  گاهی تغییر و  گرچه، برای چاپ حاضر، متن سخنرانی ها را  ا
کان بر مدار همان سخنرانی های عمومی  کما کتاب  داده ام، اما مضامین این 
از آن دسته تحقیقات شکسپیرشناسانه ای  کتاب  این  بنابراین  می چرخد.  
نیست که انجامشان مستلزم دانشی جامع در باب نسخه های مغلوط، اوراق 
مغشوش يا حروف چین های مست  نمايشنامه ها باشد، چنان که من نیز خود 
کمدی های  کتاب در حکم آشنایی عمومی با  چنین دانشی ندارم، بلکه این 
من  به  محدودی  زمان  سخنرانی ها  این  آماده سازی  برای  است.  شکسپیر 
که از پیش برايش آمادگی  داده شد و »کمدی شکسپیری« تنها موضوعی بود 
آستانۀ سال ۱۹6۴  بايد در  را  این سخنرانی  ها  که  داشتم. من نمی دانستم 
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که  که فهمیدم، ديگر برای انصراف دیر شده بود، چرا کنم و زمانی هم  ایراد 
که به خاطر احترام موهوم و خرافی ما به  این سخنرانی ها مقارن با زمانی شد 
شمارش سده ها، بايد سیل عظیمی از نقد آثار شکسپیر تهیه و ارائه می شد.۱ 
ـ  و  کمدی نوشته ام ــــ زيادی دربارۀ موضوع  از آنجایی که من پیش تر مطالب 
گزیر  برخی نکات  ـ  بنابراین به نا بخش زيادی از آنها در کتاب آناتومی نقد آمده ــــ
کتاب هايم در اينجا نیز تکرار شده اند. بااین حال، امیدوارم  ذکر شده در سایر 
که  را داشته باشد، زیرا چنین به نظرم می رسد  کتاب جايگاه خودش  این 
کنون دربارۀ کمدی های شکسپیر نوشته شده است، آنها  به رغم تمام آنچه تا
کم ارزش تلقی  شده اند، و ايدۀ اصلی  گشته يا  کان مورد سوءتفاهم واقع  کما
گریزناپذیر نقطۀ اوج  من، دایر بر  آنکه چهار رمانس شکسپیر به شکلی اصیل و 

دستاوردهای او بوده است، چندان برای ديگران بدیهی نیست.
کرده ام به حد ی  که در این سخنرانی ها اتخاذ  امیدوارم چشم اندازی 
که از برخی جهات ارزشمند تلقی شود. هر نمايشنامۀ شکسپیر  نامعمول باشد 
که  رضايت بخش  و  کامل  بس  جهانی  دارد،  نهفته  خود  درون  را  جهانی 
پیامد  می آيد.  نظر  به  سودمند  و  مفرح،  ساده،  کاری  آن  در  غرق شدن 
کار خود را به  که بدنۀ اصلی نقد آثار شکسپیر  چنین فکری آن بوده است 
کتاب حاضر، با حفظ  کند.  تفسیر مجزای هر يک از نمايشنامه ها معطوف 
گروهی  کمدی ها را همچون  فاصله ای متعادل، از تفسیر فاصله می گیرد و 
که تصاویر تکرارشونده و تمهیدات مشابه ساختاری،  از آثار در نظر می گیرد 
آنها را باهم متحد و هم شکل می کند. با چنین ديدگاهی این آثار همچون 
با  شطرنج باز،  استادی  آنها  در  که  می آيند  نظر  به  شطرنج  بازی   تعدادی 
گر این آثار صبورانه  شگردهایی آشنا، هم زمان در همۀ آنها برنده می شود. ا
که برای ما نیز آشنا به نظر  بررسی شوند، عاقبت این شگردها نه فقط نزد او، 
کان اسرارآمیز باقی  خواهند  رسید، گرچه مهارت به کار رفته در آنها برای ما کما
خواهد ماند. مسئلۀ مهم تر در این کتاب آن است که خواننده از ویژگی های 
مختص يک نمايشنامۀ مجزا يا از سرزندگی شخصیت پردازی ها و نهايتًا از 
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کمدی چگونه  که  بافت تصاویر و امثالهم به سوی این مقوله رهنمون  شود 
فرمی است و چه جايگاهی در ادبیات دارد؟ امیدوارم این مسئله به درک 
که میان تجربه اش از شکسپیر و سایر آثار  روشن تر او از رابطه ای ياری رساند 

ادبی و نمايشی وجود دارد.
که دوک در اواخر نمايشنامۀ شب  گفتاری است  کتاب برگرفته از  عنوان 
با این حال  می نمايد،  طبیعی  چشم انداز  این  گرچه  »ا می گويد:  دوازدهم 
که خود پیش تر  آن را  طبیعی نیست.« اما شايد عنوان رؤيای بی منتهی۲ 
کتاب برگزيده  بودم، با وضوح بیشتری بتواند ايدۀ اصلی  ام را در این  برای 

کند. کتاب بیان 
می شود،  تقديم  ويکتوريا  دانشگاه  نايب رئیسۀ  شورای  به  کتاب  این 

کرد. به پاِس آنکه با غیبت يک سالۀ من موافقت 

نورتروپ فرای
دانشگاه تورنتو/کالج ويکتوريا )جوالی ۱۹6۴(



است.  شکسپیر  کمدی های  از  لذت بردن  و  نقد  اصول  دربارۀ  کتاب  این 
تجربه ای  لذت  و  می  شود  منتهی  غامض  نظريه ای  پیدايش  به  اصول 
پیچیده را فراهم می آورد. پس شايد برای درک این پیچیدگی ها بهتر آن 
ساده  زيادی  حد  تا  را  کار  که  کنیم  آغاز  تمهیدی  با  را  بحثمان  که  باشد 
کالریج به ما می گويد که تمامی  گزارۀ دوگانه چنین تمهیدی است.  می کند: 
گیلبرت تمامی  فیلسوفان يا از افالطون  پیروی می کنند يا از ارسطو؛۱ از نظر 
شایع  افواه  در  چنان که  و،  محافظه کار،۲  يا  لیبرال اند  يا  پسران  و  دختران 
گزاره ها به وضوح بیش  از  است، تمامی انسان ها دختر يا پسر هستند. این 
حد ساده  شده اند و بیشتر مبتنی بر بالغت اند تا واقعیت: این گزاره ها چنان 
که به   لحاظ ظاهری چشم اندازی از موضوعی بزرگ را به ما  طراحی شده اند 
ارائه دهند، نه اينکه حقیقتی در باب آن بگويند. من نیز به همین شیوه 
گزاره  ای دوگانه   با  را  ادبی  نقد  راستای حفظ آن، بحث خود در باب  و در 
که تمام منتقدان  کالریج می توانم بگويم  کرد. پس به سیاق  آغاز خواهم 
ادبی يا منتقد ايلیاد هستند يا منتقد اديسه. به عبارت ديگر، عالیق ادبی يا 
به تمرکز بر قلمروی تراژدی، رئالیسم، و آیرونی تمایل دارند، يا بر قلمروی 

کمدی و رمانس متمرکز هستند. 

کهنه     داستان های 
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از اختالفی بس بزرگ تر است. در واقع، چنین تفاوتی  برآمده  این تفاوت 
است:  قائل  ادبیات  برای  را   دوگانه ای  کارکرد  که  نهفته  سنتی   ديدگاهی  در 
لذت بردن، و آموزش. در ابتدایی ترین سطِح مطالعات ادبی تفاوتی وجود دارد 
میان آن که برای پیشرفِت ذهنش يا افزايش میزان تسلطش بر زبان مطالعه 
گاهی می خواند. البته  کارآ که در تختخواب داستان های  کسی  می کند، با  آن 
گرايش ها هم زمان در ذهن يک فرد وجود داشته باشد،  شايد هردوی این 
کسلی می کوشد تا با خواندِن کتاب  مانند همان زنی که در داستان آلدوس ها
ثروت ملِل آدام اسمیت خود را از سقوط در ورطۀ مجالت مبتذل باز  دارد.۳ 
پیشرفته تر  دانشجويان  در  را  دوگانه  اهداف  همین  از  بازتابی  بتوان  شايد 
از بهترین و خردمندترین منتقدان ما مایل اند ادبیات را  نیز ديد. بسیاری 
بینگارند. آنها  به مثابۀ آموزش اولیه يا، به تعبیر متیو آرنولد، »نقد زندگی«۴ 
مسائل  از  برخی  در خصوص  روشنگری  ادبیات  اصلی  کارکرد  که  معتقدند 
که آن را جهان  زندگی است، روشنگری در باب واقعیت، تجربه، يا هر چیزی 
چه  و  کنند  اقرار  چه  آنها،  بنابراین  می نامیم.  ادبیات  از  ج  خار بی واسطۀ 
گسترده ای در  کل و تمثیل تخیلِی  را به مثابۀ يک  نکنند، مایل اند ادبیات 
که هدف آن فهمی بس عمیق تر از هستۀ غیر ادبِی تجربه است.  نظر آورند 
این  در  که  می شوند  آیرونی  و  رئالیسم،  تراژدی،  مجذوب  بدین خاطر  آنها 
شیوه های ادبی آنچه را فرويد »اصل واقعیت«۵ نامیده است در درخشان ترین 
ج  را  ار واقعی  زندگی  شبیه  شخصیت پردازی های  آنها  بازمی يابند.  بازتابش 
کفايت نزديک  که به حد  می نهند، و همچنین برای حوادثی ارزش قائل اند 
از  پیش  آنها  ـ  باشند؛  باورپذیر ــــ خالقانه ای  به طرز  نیز  ـ  و  واقعی ــــ تجربۀ  به 
گویی منتقدان  هر چیز به »جديت واالی« درون مايه ها اهمیت می دهند، 
گرفته اند و برای آیرونی  مدرن هنگام تفسیر اصطالِح متیو آرنولد از او پیشی 

گرفته اند.6 کارکردگرايانه تر از خود آرنولد در نظر  ديدگاهی 
من همیشه ذاتًا منتقدی اديسه ای و مفتون کمدی و رمانس بوده ام، اما 
به وضوح خود را در اقلیت، و در میان گروهی مخفی و گمنام يافته ام که برای 
متحد نگاه داشتن اعضايش، آشکارا يا نهان، نظريۀ چندانی در اختیار ندارد. 
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که این رويکرد ادبی هنگام جدی تر شدن  گفت  حتی به دشواری می توان 
گاهی  کارآ که خواندن داستان های  ـ  يعنی درست همان هنگامی  مباحث ــــ
دستش  از  کاری  ـ  چه  بر می خیزد ــــ بستر  از  آن  خوانندۀ  و  می شود  متوقف 
که  به فردی  به مثالی ساده،  از هر چیز  اجازه دهید پیش  ساخته است. 
گاهی می خواند، نگاهی بیندازيم و ببینیم چه اصول نقادانه ای  داستان کارآ
کی از عالقه به  گاهی حا کارآ در خوانش او دخالت دارند. خواندن داستان 
خوِد  به خاطر  داستان  در  دقیق  تأمل  نیز  و  رمانتیک،  و  کمیک  فرم های 
آن است. هنگام خواندِن چنین آثاری ابتدا تجربیات روزمره را از ذهنمان 
بیرون می رانیم يا عمدًا ناديده می انگاريم، زیرا به عنوان بخشی از قواعد و 
که در این نوع داستان ها افرادی همچون  قراردادهای این فرم پذیرفته ايم 
قاتل مبتکر، يا پلیسی با قوۀ تخیل باال وجود دارند، در حالی که در عرصۀ 
که  تجربیات واقعی مان این افراد اغلب این گونه نیستند. در واقع، تا زمانی 
داستان ما را  کالفه نکرده باشد نمی خواهیم دربارۀ واقعیت ماجرا يا احتمال 
در  که  بدانیم  می خواهیم  صرفًا  بلکه  کنیم،  فکر  خوانده ايم  آنچه  وقوع 

خ می دهد. داستان چه اتفاقی ر
که هرچه  آنچه به عنوان اولین اصل نقادانه  در می يابیم این است 
خواندن  باشند،  سنت  بر  مبتنی  قاعده مند تر  و  بیشتر  آشکارا  داستان ها 
چشمگیری  کاماًل  به طرز   عامه پسند  داستان های  است.  راحت تر  آنها 
گاهی، همچنین  کارآ شیوه مند و متصنع اند. پیش از خواندن داستان های 
داستان های  ماجراجويانه،  قصه های  وسترن،  يا  هیجان انگیز  قصه های 
ـ تخیلی و نیز در نوعی از داستان های عاشقانه )که به نظر يک منتقد  علمی ــ
که چه  کاًل بر اصل »بغل کردن« و »الس خشکه زدن«7 استوارند( می دانیم 
گی های خاص این قواعد و قراردادها،  نوع داستانی را خواهیم خواند و ویژ
مضاعف  نیرویی  با  و  می شوند  عمل  وارد  مقرر،  بزنگاه های  در  درست 
روايت را به پیش می رانند. بدین ترتیب، خوانش پیوستۀ داستان برای ما 
راحت تر می شود، زیرا سنت و قواعد داستانی، نیرویی ُپر توان و فوق العاده  
را برای همگامی ما با داستان فراهم می آورند. بسیاری از این داستان ها 
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به همراه توصیه نامه  هایی از منتقدان چاپ می شوند، مبنی بر آنکه تا آخر 
کتاب را زمین بگذارند. این گونه آثار را می توان با نوعی  داستان نتوانسته اند 
کنسرت های پاپ نواخته می شوند،  که اغلب در  کرد  از موسیقی مقايسه 
گویی تا ده صفحه ادامه می يابد و  کورد هیجان انگیزش  که آ موسیقی ای 

کان تپش دارد. کما طنین آن تا سه صفحۀ بعد از آن هم 
داستان  کلی  ساختار  و  شکل  گر  ا که  است  آن  نقادانه   اصل  دومین 
پیشاپیش مشخص شده باشد، آنگاه تمامی امتیازات و محاسن داستان، 
گفت و گوها، زنده بودن شخصیت پردازی و  شوخ طبعی، و ظرافت نهفته در 
نظایر آن، همگی صرفًا نتیجۀ مهارت استادانۀ مؤلف در به کارگیری تکنیک 
است. این آثار نشانگر مهارت بالغی مؤلف در استفاده از قراردادها و قواعد 
ادبی است. از ديد منتقد اخالق گرا مؤلف با به کارگیری این قواعِد بسیار صلب 
گاهی را با  کارآ گاهانه خود را از امتیازاتی محروم می کند. اما هرچه داستان  آ
ديد نقادانه تری بخوانیم، بیشتر مایل می شويم تا سطح نوشتار و پی رنگ 
را  يافته  به رغم محدوديت های قواعد، بدان دست  که مؤلف،  پیچیده ای 
گونه های به شدت متصنع ادبی نیز  کنیم. این مسئله در مورد سایر  تحسین 
مصداق دارد. هنگامی که آثار يک شاعر  غنایی قرن شانزدهمی را می خوانیم، 
زیرا  بگويد،  که چه می خواهد  نیستیم  آن  به دنبال دانستن  اول  در وهلۀ 
معشوقه اش  سنگ دلی  از  می خواهد  او  چیست:  گفتن  پی  در  می دانیم 
که مهارت  کند، در عوض، آنچه ما در پی آن ايم میزان طنینی است  شکايت 
برآورد.  از پیش مشخصی  و  از چنین موضوع تحمیلی  بالغی شاعر می تواند 
همین طنین است که شعر آنها از من می گریزند اثر ويات۸ يا شعر زیرا کمکی در 
ـ  متمایز  ـ  با مضامینی کاماًل مشابه ــــ کار نیست اثر دِريتون۹ را از اشعار متوسط ــــ
که  گر بخواهیم از حرفه ای ديگر مثال بیاوريم، همین طنین است  می سازد. ا

ویولن استرادیواریوس را  از سایر ویولن های هم شکلش متمایز  می کند.
از  که قواعد بیش  البته تمامی هنرها قاعده مند هستند، اما هنگامی 
همیشه آشکار و برجسته باشند، قواعد بازی به شدت مورد قبول همگان 
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بیان می شود.  نیز در قوی ترین شکل خود  قرار می گیرد و معنای نمايش 
ادبیات  فرم های  سایر  و  گاهی  کارآ داستان های  که  است  به همین دلیل 
از  کمتر  آنها  که  موضوع  این  می کنند.  تلقی  »تأویل گریز«  را  عامه پسند 
رمان های »واقعی« جدی هستند به این حقیقت برمی گردد که آنها به لحاظ 
ظاهری پیچیده ترند، درست همان گونه که شعر سُبک نیز به لحاظ ظاهری، 
يعنی در آرايش ريتم و نظایر آن، پیچیده تر از »شعر واقعی« است. جذابیِت 
نوع  این  است:  ابتدایی  عامدانه ای  به طور  عامه پسند  داستان  از  برآمده 
داستان چیزهای موثق کمی دربارۀ زندگی به ما می گويد و در پرتو افکندن بر 
چشم انداز تیرۀ وضعیت بشر بس ناتوان تر از تراژدی و رئالیسم است. شايد 
منتقد، به مثابۀ فردی متمایز با خوانندۀ عادی، رويکردی منفی به چنین 
گاهی يا  کارآ داستان هایی داشته باشد؛ احتمااًل او خواندن داستان های 
همچون  مذموم  ـ  عملی  نامشروع ــــ تقریبًا  تفریح  نوعی  را  مشابه  ژانرهای 
ادبی  قواعد  و  سنت  اصاًل  هم  شايد  يا  ـ  بداند،  مشروب خوردن ــــ  تنهایی 
که به يک سنت  گفتن اينکه »آثاِر مستقلی  آن را نپذیرد. معمواًل افراد با 
نفی  را  ادبی  سنت  و  قواعد  هستند«  هم  شبیه  همگی  دارند  تعلق  ادبی 
می کنند. به ياد می آورم که من نیز خود چنین کرده ام، هنگامی که در ايتالیا 
کسل  که مرا  به عنوان دانشجو سفر می کردم، با ديدن تابلوهایی از نقاشانی 
کارلو دُولسی۱۲ يا شايد  ـ   مثاًل تابلوهایی از ُسدوما۱0، ساّسوِفّراّتو۱۱،  می کردند ــــ
ـ  همین گونه اظهار نظر می کردم. اما هیچ گاه پیش نیامد  گوئیدو ِرنی۱۳ ــــ هم 
که دربارۀ جوّتو )دی بوندونه(۱۴ چنین چیزی را بگويم، زیرا به او عالقه مند 
گویی آن اظهارنظر خود به يک میزان می توانست درست يا نادرست  بودم؛ 
گر کسی عالقه مند باشد آنگاه سنت و قواعد را می پذیرد و الجرم درون  باشد. ا

آن تنوعات بی شماری را می يابد.
اما این تمایز میان منتقدان چه تفاوتی در رويکردهايشان به شکسپیر 
که بیش از هرچیز  پديد می آورد؟ احتمااًل در روزگار خود شکسپیر نیز منتقدی 
ـ  دست کم  را ــــ جانسون  بن  بود،  عالقه مند  رئالیسم  و  آیرونی،  تراژدی،  به 
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ـ  نمايشنامه نويس جدی تری به حساب می آورد. مطمئنًا خوِد  کمدی ــــ در 
مجموعه نمايشنامه های  او  داشت.  را  عقیده  همین  نیز  جانسون  بن 
کافی  اندازۀ  به  ما  برای  امروزه  نام گذاری  این  نامید.  آثار  را   چاپ شده اش 
گمان می کردند  که  کسانی را برمی انگیخت  آشناست، اما در آن روزگار تعجب 
ـ  است.۱۵ جانسون  نمايشنامه نويْس پديد آورندۀ نمايشنامه ها ــــ_  و نه آثار ــ_ـ
کمدِی جدی همان مشاهدۀ  که  هرگز از اصرار بر این نکته خسته نمی شود 
است  شکسپیر  کمدی های  برخالف  این  و  است  رفتارهايشان  و  انسان ها 
اموری  و  طبیعت«  از  »گریز  به  مایل  هم  و  »هیوالها«  از  مشحون  هم  که 
برخی  آن  در  که  پارناسوس  از  بازگشت  نمايشنامۀ  در  هستند.۱6  آن  مانند 
تعصب  تا  گرفته  شکسپیر  هواداری  ـ  از  معاصر ــــ نمايش  دربارۀ  اظهار نظرها 
او  که  می شود  گفته  جانسون  دربارۀ  است،  شده  ج  ـ  در جانسونی ــــ ضد 
و  باشد،  ديده  قباًل  که  می نويسد  را  چیزهایی  فقط  تجربه گراست،  »صرفًا 
گفتن چنین  تنها طبیعت را از سرودهايش باخبر می سازد.«۱7 به رغم آنکه 
گفته روشنگر  چیزی دربارۀ جانسون بسیار احمقانه به نظر می رسد اما این 
جانسون  است.  خودش  دوران  برای  او  جذابیت  مهم  جنبه های  از  يکی 
گرچه دقیقًا نمايشنامه هایی رئالیستی نیستند  که ا کمدی هایی می نويسد 
نظريۀ  و  ديدگاه  به لحاظ  می کنند.  حفظ  را  نمايشی   ِ ݫ ݫ توهمݭݭݫ به خوبی  اما 
با  او  کار رفته است،  کمدی ها و رمانس های شکسپیر به  که در  نقادانه ای 
گر در  گنجاندن بی وقفۀ امور باورناپذیر دائمًا مانعی سر راه خويش می گذارد. ا
نمايشنامه های شکسپیر از پريان، جنگل های جادویی، يا دوقلوهای همزاد 
که نهايتًا از داستان های  خبری نباشد، دست کم پی رنگ هایی وجود دارند 
ترفند عروس جايگزین  برگرفته شده اند، و نمونۀ آن می تواند مثاًل  فولکلور 
در این نمايشنامه ها باشد. در آثار شکسپیر عنصر نیرومند داستان فولکلور 
وينزر، هنگام حملۀ  زنان شادکام  نمايشنامۀ  در  دارد، حتی  همواره وجود 
گر این گونه نبود آنگاه این نمايشنامه  سگ ها به فالستاف، نیز چنین است و ا

نزديک ترین اثر شکسپیر به فرمول درام نويسی جانسون محسوب می شد.




